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Dvi kultūros?
Vis dažniau girdėti sakant: Kanada yra dviejų kultūrų kraštas, 

būtent, anglų ir prancūzų. Esą valstybini pagnnuą — konfedera
ciją sudaro tik tos dvi grupės, šios linijos šūkiai ypač garsiai skel
biami rinkimų vajuose. Politiniai vauai, matyt, vadovaujasi tra
dicine nuotaika ir nemato gerokai pasikeitusios būklės. Prieš 
maždaug šimtą metų, kai buvo kuriama Kanados valstybė; vyravo 
dvi tautybės ir dvi kultūros — prancūzų ir anglų; indėnai ir kt. 
primityvios grupės nevaidino jokio reikšmingesnio vaidmens. Tre
ciosios jėgos, kurią dabar sudaro naujieji ateiviai, tada nebuvo. 
Be to, trečiojo elemento iškilimas vyno lėtai, ir todėl kaikurie 
krašto politikai jį pastebėjo dar visai neseniai. Dalis jų nemato 
jo ir dabar, o kaikurie sąminingai ji ignoruoja, šie pastarieji skel
bia, esą reikia išlaikyti pusiausvyrą tarp anglų - prancūzų grupių 
ir neleisti Kanadai tapti Babeliu. Kanaua, girdi, negalinti iškeisti 
savo kultūros i "mišrainę”, ir todėl imigracijos politika turinti 
pirmiausia saugoti dviejų kultūrų egzistenciją. ToKia pažiūra se
nųjų kanadiečių tarpe turi daug šalininkų ir neretai prasiveržia 
viešumon. Prisiminkime pvz. kad ir neseną-milijonieriaus Boylen 
pareiškimą apie ateivius: esą 90% nusikaltimų jie padaro! Tiesa, 
oficialios Įstaigos tai paneigė, bet angliškosios spaudos skirtas 
dėmesys tam pareiškimui rodo, kad taip galvoja nevienas Boy
len, bet tūkstančiai. Juk prieš porą metų panašų pareiškimą buvo 
padaręs net Ontario teisingumo viceministeris! Vadinasi, trečioji 
Kanados jėga — naujieji ateiviai — yra arba nepastebima arba 
sąmoningai ignoruojama.

• • •
Taip neturėtų būti. Kanada prieš 100 mėtų ir dabar — nebe 

ta pati. Jei tada ir dar ilgai po to vyravo tik dvi tautinės grupės, 
tai šiandieną būklė yra žymiai pasikeitusi. Trečioji jėga yra tiek 
išaugusi, kau toliau nebebus Įmanoma ją ignoruoti. Iš 18 milijonų 
Kanados gyventojų 4 milijonus sudaro naujieji ateiviai, ir tai 
tokie, kurie nėra nei anglai, nei prancūzai. Jie turi 176 laikraš
čius, leidžiamus ne anglų ir ne prancūzų kalbomis. Toronte jie 
leidžia 79, Winnipege 30 laikraščių. Įvairios tautinės grupės turi 
16 komunistinių laikraščių. Žydai Momrealyje, Toronte ir kitur 
turi savo mokyklas, ligonines, bibliotekas. Ukrainiečiai, ypač Ka
nados vakaruose, yra suorganizavę stiprias savo institucijas. Pro
vinciniuose parlamentuose ir federaciniame yra jau visa eilė at
stovų iš trečiosios jėgos eilių. O ir feder. vyriausybė jau pasi
darė prieinama, nors dar visai neseniai ji tebuvo anglų - prancū
zų privilegija. Politinės partijos, turinčios apdairesnius vadus, 
rinkimų metu atkreipia specialų dėmesį i naujuosius ateivius: 
kreipiasi i jų spaudą, organizacijas, parapijas ir klauso jų dėstomų 
pageidavimų. Vis tai ženklai, kurie rouo trečiosios jėgos verži
mąsi i viešąjį Kanados gyvenimą. Tik jis dar nėra pakankamai 
išryškėjęs konkrečiomis formomis, dar nesusitelkęs i toki bloką, 
kuris galėtų užimti aiškiai tarpinę vietą visu frontu tarp anglų 
ir prancūzų. , ■ - ,

• • •
Jei taip yra, reikia ir atitinkamų išvadų. Jeigu trečioji jėga 

jau yra tiek išaugusi, kad ima Įgauti svorio viešajame Kanados 
gyvenime, reikia ir viešo pobūdžio reformų. Ikišiol valstybinė 
Kanados sąranga tebesiremia senąja konfederacija tarp anglų ir 
prancūzų. Atsiradus pakankamai stipriam trečiam elementui, at
eina laikas keisti valstybinę bazę, t.y. ją praplėsti ta prasme, kad 
trečiasis elementas rastų atitinkamą pripažinimą. Ta linkme bal
sai jau kyla ir tai nevien iš pačių naujausių ateivių, bet ir iš se
nųjų, gyvenančių Kanadoj jau 40 ir daugiau metų. Pasak jų. ir 
prancūzai ir angiai sudaro savo getus, rūpinasi tik savo reikalais 
ir stengiasi Įtraukti ateivius i savo grupes. Tuo tarpu naujieji 
ateiviai i jų rėmus netelpa, pagristai nori turėti savitą gyvenimą 
ir kartu būti lygiateisiais kanadiečiais. Ir iš tikrųjų, ar jie yra 
blogesni kanadiečiai? Ar jie ne tuos pačius mokesčius moka? Ar 
neatlieka' savo pareigų valstybei? Ar jų kultūra menkesnė už 
anglų ar prancūzų? Priešingai, naujieji ateiviai atvyksta su dides
niu lagaminu kultūros nei daugelis čiagimių. O ir kalbos atveju 
tektų suabejoti, ar anglų ir prancūzų kalbos sudaro esminę kana- 
diškumo žymę. Kadaise premjeras St. Laurent sakė, kad ir be 
anglų - prancūzų kalbos žmogus gali būti Kanados piliečiu. Kai- 
kuriose Kanados srityse antra viešoji kalba galėtų būti ir ne anglų 
ar prancūzų — panašiai kaip Šveicarijoj. Ta linkme reikėtų ir 
mokyklų reformos, kad jose rastų vietos ir trečiosios jėgos kalbos. 
Ir ne tik kalbos — visa jos kultūra. Ji turėtų užimti trečią vietą 
šalia dviejų tradicinių kultūrų. Populiarusis terminas “bicultural- 
ism” turėtų būti pakeistas “multiculturalism”. Tada Kanada bus 
tikra mozaika — Įvairi ir kartu vieninga. Pr. G.

P. Amerikos II* lietuvių kongreso delegacija padeda vainiką prie Urugvajaus nepriklausomybės kovo
tojo gėn. Artigas paminklo. Iš kairės: Lietuvos atstovas Urugvajui A. Grišonas, p. Ožinskienė, p. 
Sirutienė, p-lė Graužinytė ir V. Dorelis.

Maskvos imperializmas nesitrauks
Kaip visur Vakaruose, taip iri

Kas naujo Kanadoje?
Sovietų žvejys Petras Ilkiw 

pabėgo nuo laivo “Severo
dvinsk”, sustojusio Sydney, N. 
S. kovo 13 d. Buvo leistas pasi
vaikščioti uoste ir čia kreipėsi i 
policiją politinės globos. Imigra
cijos ministerija nustatys, ar jis 
yra priimtinas pabėgėlis.

Kanados tekstilės pramonė su
menkėjo 1950 m., kai importai 
pakeitė vietinę gamybą. Pasku
tiniu laiku tekstilės fabrikai šiek 
tiek atsigauna, nors dar 50% vi
su tekstilės gaminių yra impor
tuojama.

Televizija, o ne tėvai ar mo
kytojai tapo pagrindiniu vaikų 
auklėtoju. Kanadoje 92% šeimų 
turi televizijos aparatus ir vidu
tiniškai kiekvienoje šeimoje te
levizijos aparatas būna atsuktas 
5Ms vai. per dieną.

Vasaros stovykla gabiems mo
kiniams bus suruošta pirmą kar
ta Kanadoje, Ontario prov. Sto
vyklai bus narinkti berniukai ir 
mergaitės iš 11 ir 12 skyrių vi
soje Kanadoje. Tikslas — suža
dinti juose dar didesni domėji
mąsi mokslu.

investuotojai yra perspėjami 
būti atsargiais sū finansų b-vė- 
mis, mokančiomis gana augštus

nuošimčius. Viena tokių, nese
niai atsiradusių ‘Gulf Interconti
nental Finance Corp.’ surinko iš 
kanadiečių $800.000 ir užsidarė. 
Buvę pirmininkai laukia teismo, 
bet dar nevisi yra policijos pa
gauti.

Medicinos gydytojų pasiskirs
tymas Kanadoje vėl susilaukė 
kritikos. Prieš porą savaičių Go- 
gama miestelyje, 70 mylių nuo 
Sudburio, iš 700 gyventojų net 
500 susirgo gripo epidemija. 
Miestelyje jau 20 metų nėra jo
kio gydytojo. Artimiausias gy
dytojas yra tik už 65 mylių. Pa
našiu miestelių visoje Kanadoje 
yra daug.

Automobiliam vairuoti leidi
mai Ontario prov. nuo ateinan
čiu metu bus išduodami kas 3 
metai. Jie baigsis ne metų pa
baigoje, bet turės būti atnauji
nami nagai kiekvieno vairuotojo 
eimimo datą.

Kanados kultūros taryba, ku
ri rūninasi įvairiomis meno ir 
mokslo šakomis, pranešė, kad 
nežinomas asmuo jai paaukojo 
$4’/? mil. Ta suma bus panaudo
ta kanadiečiam specializuotis 
medicinoje, gamtos moksluose 
ir daryti tyrimus tose mokslo 
šakose.

Savaitės įvykiai
Pietų Amerikos problemos vėl bandomos spręsti augščiausių pa

reigūnų: Kosta Kikos sostinėj San Jose susirinko septynių centrinės 
Amerikos kraštų prezidentai su J. Kennedy priešaky. Dalyvavo: 
Kosta Rikos, Gvatemalos, Hondūro, Nikaragvos ir Salvadoro pre
zidentai. Buvo tikėtasi Meksikos prezidento dalyvavimo, bet viltys 
neišsipildė. Pagrindiniai konferencijos klausimai — ekonominė ge
rovė ir Kuba. Norima išjudėti iš nuolatinės neveikios ir pagaliau 
pastatyti centr. Amerikos kraštus ant gero kelio. Tai padėtų sutvar
kyti ir Kubos klausimą. Pastaruoju metu Kuba tapo komunistinės 
propagandos baze, ruošianti revoliucininkus visai P. Amerikai. Su
kilimas Kuboj sunkiai Įmanomas, kol tebestovi sovietų daliniai.

Sovietų žvalgybiniai lėktuvai 
pirmą kartą buvo susekti JAV 
erdvėje — virš Aliaskos kovo 14 
d. Jie buvo pastebėti radarų pa
galba ir skraidė apie pusvalandi. 
JAV pareiškė protestą.

Vatikanas nuėmė ekskomuniką 
nuo buvusio Argentinos dikta
toriaus Perono ir dabar pero- 

nistų partija mano statyti savo 
kandidatūras į Argentinos parla
mentą. Kariuomenė, ypač karo 
laivynas, yra nusistatę prieš pe- 
ronistus. Peronas buvo ekskomu
nikuotas už katalikų veikimo ir 
kunigų persekiojimą.

vaizdoj Ehrėnbdrgui pridėjo: “Tu j Skelbiamas plebiscitas Sirijoj,

Britanijos naujasis Darbo par
tijos vadas H. Wilson važiuoja 

ši mėnesi Į JAV pasimatyti su 
prezidentu ir kitais politikais.

Rusai kišasi Į Prancūzijos vi
daus reikalus. Pagal sutarti, 

Sov. Sąjunga turi pristatyti Pran
cūzijai 120.000 tonų anglies. Su
streikavus Prancūzijos angliaka
siams, Sov. Sąjunga sulaikė savo 
laivus, solidarizuodama su strei
kuojančiais Prancūzijos darbinin
kais. Kadangi Rusijoj viskas yra 
suvalstybinta — ir laivai ir ang
lis, tai reiškia, kad pati valstybė 
tą daro. Jiems dar galioja nera
šytas Įstatymas — juo kitiemsvisui vukuiuusc, taip 11 , p p . „• vaizuuj luienuuigui pilueju. iu Kinkiau iuo iipms aeriau Pran-

švedu spaudoje Stalino mirties Į J • 1 K1 s netylėjai tuo metu. Uja. Tu gvrei Irake ir Lgipte del galimos um- u, juo jiemspėriau rran
dešimtmetis nepraėjo tylomis.! Musl.1 korespondentas Švedijoj įr gyrei be saiko visu savo rašyto- jos tarp šių trijų valstybių. Prin- cuzija tokiu atveju mano gabentis 
Tai buvo proga apžvelgti visą po- jo talentu. Ką sakei apie Staliną cipe jau sutarta su Nasseriu dėlįa * v-
stalininės raidos laikotarpi jr ji tolydžio sudaro ęrėsme taikai 1951 m.?” Ir. pacitavo jo paties i šios sutarties, dabar tik norima Indonezijos prez. Sukamo yra

žodžius: “Jis (Stalinas) padėjo ir formaliai tai atlikti.atitinkamai įvertinti. Būdingas į daug kas pasikeitė ir keičiasi. , . . .
tuo atzv il.,iu Da»-,ens \ Iietei Rašytojo nuomone, netiek svar-],uan parašyti daug dalykų, ku-r 
pasisakymas. bu kaip Chruščiovas valdo, bet riuos parašiau, ir kas kitas būtų

Modermna komunizmą
Stalino kulto išnykimas, pasak naujai galvoja. Ir laisvė gali išei- jotus dalykus?

laikraščio, dar nepasireiškė rusų ti laimėtoja, jeigu jaunimas, ku- tęsę Iljičiovas, — mes visi^taip 
visuomenėje kokiu nors I .... « t... j

1
įprastine prasme Tiesa, jog da- į r ijos kilęs kj^v^politas čia turė- 
oar tušu intelektualai naudojasi jo mintyje .rūšį? jaunimą. Paverg- 
judėjimo laisve, kokia anksčiau tųjų tautų žmonėms labiau su-

’ ' ’ ’ J Ypač prantami buvo kiti rašytojo žo- 
akademiniame jaunime matomas džiai. Tiesa, sakė jis, yra nedalo- 
ypatingas jieškojimas naujų ver- nia. Ją skleisti priklauso tiems, 
lybių, nepriklausomų nuo politi- kurie gyvena laisvėje.
nių normų. Tačiau partijos me- Tuo tarpu Chruščiovas, kaip 
chanizmo veiksmingumas negali i pranešė “Stockholm-Tidningen’’, 
būti pažeistas. Chruščiovui rūpi vienoje paskutinių kalbų iš naujo 
sumoderninti rusiškąjį komuniz- mėgino iš dalies atstatyti savo 
ma jo ankstesniuose rėmuose, pa- nuvainikuotojo pirmatako komu- 
veidėtąją sistemą pritaikyti su- nistinę šlovę. - 
pramonintos visuomenės porei- “Tu gyrei be saiko” 
kiarns. O kad senųjų rėmų nega- Stalino šmėkla dengė ir kovo 
Įima pašalinti, pakanka suminėti pradžioje Kremliuje įvykusį di-

Rusų kareiviai jau naudojami 
Kuboj malšinti sukilėliams ku-

bieiiams: septyni rusai buvo nu-
kauti susidūrime su sukilėliais

Indonezijos prez. Sukarno yra 
gavęs iš sov. Rusijos ginklų 

daugiau kaip už vieną bilijoną do
lerių. Tai vis “taikos” kraštai, ku
rie nuolat grasina savo kaimy
nams.

Vokietija sutinka aprūpinti sa
vo Įgulomis Atlanto S-gos pri

klausančius laivus, kurie turės ir 
atomijįgį: įike&s ‘Polaris”. Šie 

nuos tik pusę povandeninių laivų

laiKrascio, ciar iiLpasucisKL msų u laiiiicivju, jaunmiab, ku- . j » J; Klibom nietuose Neseniai TAV
______ --j laisvoji- nam netenka kaltė už praeitį, tu- raseme ir kalbėjome, nebūdami .

mu ar demokratėjimu tu žodžiu ^ės drąsos už ją kovoti. Iš Gali-; veidmainiais. Tai reiškia, jog mes ^«os nūn. Mcbiamara \ra pa 
’ • ‘! ’------ — —- tikėjome tuo, ką rašeme, bet at-%lzaaeJ?s reaguoti, jei rusai ku-

rodo, h’g tu-'būtum netikėjęs ir ^.us-'ysft*iUdoti pries kųbie.- ..... r.._
vis dėlto rašės. O tai jau skirtu- C1US- '1 laivai nebus povandemmai ir kai- .

buvo neįsivaizduojama.

pramonintos visuomenės porei-

Vengrijos Įvykius 1956 m. rudeni.
Žodis remiasi armija
Stalinas, tęsia "DN", buvo ne

“Tu gyrei be saiko”

džiulį partijos ir kultūros darbuo
tojų pasitarimą. Čia “DN” Mask- 

_ vos korespondento dėmesį pa-
tik vlenhuehs“ Sov. Sąjungos vai- traukė ?juo metu vadovaujančio- 
dovas, bet jo žodis buvo istatv- J° partijos ideologo L. Iljiciovo 
mas visai komunistinei stovyklai. 1 atsiskaitymas su žinomuoju Uja 
šiandien Chruščiovo žodis tik ’ Ehrenburgu. Jam nepatiko pasta- 
uek galioja, kiek siekia raudono-)10)0 tvirtinimas, jog Stalino lai- 
ji armija. Pekingas tapo Maskvai'k:1į 
priešingas ašigalis, o visame va- . ....... . ——-
dūlamame “nesusirišusiame” pa-

Pagal Ehrenburgą, visi žinoję, jog 
Stalinas nukrypęs nuo leninizmo.

saulvje siaučia kova tarp sovietu1 tačiau tylėjo, nes norėję išsaugo-
ir kiniečių dėl komunistinės va
dovybės. Toje kovoje Chruščio
vas atstovauja demokratiniu po
žiūriu priimtinesnei ir daugiau 
vilčių teikiančiai pažiūrai. Tačiau 
“taikaus sambūvio” teiginys ne
kliudo jam grasinti tiems, kurie 
jam prieštarauja.

Po Stalino mirties sovietų pra
monės gamyba padidėjo daugiau 
negu dvigubai. Išėjo gyveniman 
milijonai jaunų žmonių, kurie 
pajėgesni, tikresni Savimi ir la
biau susirūpinę geresne ateitimi, 
negu vyresnioji karta. Tuo pačiu 
metu sunaikinimo priemonės tiek 
Rytuose, tiek Vakaruose pasiekė 
tokį veiksmingumą, kad žmonija 
gyvena po Damoklo kardu.

Komunistu įsitikinimas, jog 
tam tikra politinė sistema turi iš
eiti laimėtoja prieš visą pasauli, 
yra pasenęs. Stalinas nepajėgė to 
Įžvelgti. Chruščiovas negali su 
tuo sutikti. Jo Įpėdinis? čia. laik
raščio žodžiais, atsiverianti gali
mybė, jeigu jos vienu ypu nesu
naikins Kinija...

Stalinizmo gabalai
“Stalinizmas — prieštaravimų 

nilnas vieno totalistinio režimo 
galas”. Taip pavadino savo pa
skaitą Uppsalos un-to studentams 
iš Paryžiaus i svečius atvykęs 
tarptautinio garso rašytojas, ro
mano trilogijos “Kaip ašaros jū
roje” autorius, pats buvęs komu
nistas. Manės Snerber. Jis kalbė
jo Stalino mirties dešimtųjų me
tiniu dieną, kuri ypač tiko prisi
minti masinį terorą, pavienio 
žmogaus baimę, intelektualu tylą. 
Dabar Stalino režimas — sakė jis 
— sudaužytas i gabalus, tačiau 
gabalai pasiliko. Sovietija—kraš
tas. kuri valdo viena partija, kur 
tebėra koncentracijos stovyklos. 
Ir visdėlto toje diktatūroje, kuri

ti savo kaili. “Joks komunistas 
mūsų partijoj tylėjimo nelaikė 
principu!”, su pasipiktinimu at
rėžė Iljičiovas ir 600 dalyvių aki-

LIETUVA
Rinkiminis vajus i Kanados 

parlamentą jau gerokai Įsisiūba
vo. Partijų vadai savo kalbose pa
liečia daugybę klausimų. Konser
vatorių vadas ir premjeras J. Die- 
fenbakeris gina savo poziciją ato
minių ginklų ir krašto ūkio klau
simais. Kaip ir anksčiau, dėl ato
minių ginklų kalba išsisukinėjan
čiai. o dėl ekonominių sunkumų 
kaltina opoziciją, kuri kliudžiusi 
jo planus. Pavergtų kraštų klau- 

i simu šį kartą beveik neužsimena, 
nors jo pozicija šiuo klausimu ži
noma iš anksčiau. Priekaištų jis 
susilaukia ta prasme, kad Kanada 
prekiauja su kom. kraštais. Eko
nominėje srityje patys konserva
torių šulai reiškia nepasitenkini
mą premjero J. Diefenbakerio 
politika.

Liberalų vadas L. B. Pearsonas 
aiškiai pasisako už gynybinius 
atominius ginklus, turi ekonomi
nę ir socialinę programą, paruoš
ta stiprių ekonomistų, žada Įvesti 
Kanados vėliavą ir oficialų him
ną. o pavergtu tautų klausimą nu
mato judinti diplomatinėmis prie
monėmis. nepažeidžiančiomis tai
kos.

Kreditistu partija, matyt, atsi
žvelgdama i Kvebeko nuotaikas, 
atominiu ginklu klausimu nieko 
aiškaus nepasako.

Naujoji demokratu partija aiš
kiai nusistačiusi prieš atominius 
ginklus. Tuo klausimu jos pozici
ja sutinka su komunistų partijos

p-boe7’ .. . _ uuub Lirv pubę yu vaiiuuiuiuu laivu
Paivdiiivc ennvLinn tr«kstant ^mų, mel- išlaidu. Kaip paprasti laivai, jie
Pabaltijys supykino ziami ir kupranugariai. Ožkos yra išstatyti didesniam pavojui,
iljičiovas seniau yia radagavęs jau seniai plačiai naudojamos į b^Į kadangi jie bus panašūs i ki- 

Iz\ostijas ir I iavdą . Nebūtų į pieno reikalams. Jos buvo plačiai; tnc a. ooo nrekvhiniu laivu tai ir
svarbu čia minėti, ką jis dabar vadinamos “Stalino karvėmis”. ■' navodus nebus'didelis U’
rado reikalinga prikišti bendros Įdomu, kaip jos dabar vadina-/ J
stalininės praeities vienminčiui. mos? ! Kongo premjeras Adoula pra-

Į leido Belgijoj 4 dienas. Jis pa-
Raudonoji Kinija pakvietė N. ■ kvietė Belgijos min. pirm, ir užs.
Chruščiovą atvažiuoti į Pekin- r min. aplankyti Kongą. Jis taip 

gą ir išdiskutuoti ideologinius pat kvietė belgus, kurie turėjo 
skirtumus. ten nuosavybes ir jas paliko bėg-

Ehrenburgui. jei ne viena smulk-! 
mena. Kovo 2-3 d. Švedijos mies
te Malmoe posėdžiavo vad. “tai
kos" šalininkų pasaulinės tarybos 
prezidiumas, kur SSSR, kaip pa
prastai, atstovavo tas pats I. Eh- 
renburgas. Spaudos konferenci
joj jis tikino, jog Rusija atitrauk
tų visas savo bazes iš Europos, 
jeigu tą pati padarytų ir Atlanto 
S-ga. Tuomet vienas estų kilmės 
švedų laikraštininkas ji paklausė, 
ar tai reiškia, jog Rusija pasi
trauktų ir iš Pabaltijo kraštų? 
Ehrenburgas klausimą pavadino 
poleminiu ir supykęs apleido 
konferencijos- salę.

štai ir išvada: kiek jie savo tar
pe besipyktų, Maskvos “stalinin
kai” ir “antistalininkai”, paverg
tajam Pabaltijui yra vienodai ne
palankūs.

skirtumus.
Nikitos žentas Adžubei vizitavo; darni iš Kongo, grįžti ir jas nau-
Italijos prezidentą ir min. pir- 

min. Fanfani. Atrodo, jis rengia 
kelią N. Chruščiovo vizitui Romo
je. Galimas dalykas, kad Chruš
čiovas bus priimtas ir popiežiaus.

Indija vis dar protestuoja prieš 
Pakistano-Kinijos sienų sutar
ti. Kiniečiai sutiko, kad 750 kv.

mylių priklausytų Pakistanui, o 
i 600 kv. mylių, kurias turi savo 
žinioj Pakistanas, pretenduoja ji 
pati — Kinija. Indija siunčia pro
testus abiem valstybėm, nes pre
tenduoja valdyti visą Kašmiro 
sritį.

IR RINKIMAI KANADOJE
ir ten. kur nėra n. demokratų - so
cialistų kandidato, komunistai ra
gina balsuoti už NDP atstovą. 
Spaudos konferencijoj Toronte n. 
demokratų partijos atstovai pa
reiškė, kad jų programa numa
tanti visuotinę sveikatos apdrau- 
dą, senatvės pensijų padidinimą 
iki $75 po 65 m. amžiaus, mokes
čių sumažinimą šeimų galvoms, 
imigracijos plėtimą, ypač įsikūri
mo palengvinimą.

Rinkiminiame vajuje veikliai 
dalyvauja ir komunistai, tiesio
giai ar netiesiogiai talkinami va
dinamo “Kanados Taikos Kongre
so”, kuris varo plačią propagandą 
už vienašališką atsisakymą atomi
nių ginklų. Propagandai pasitelkė 
iš Britanijos metodistų dvasinin
ką Soper su prosovietinėm pra
kalbom. Komunistai gauna anglų 
k. literatūros iš Maskvos ir sklei
džia kanadiečių tarpe. Vienas to
kiu leidiniu yra “Moscow Newą” 
March 9, 1963. Jame yra ilgas 
strainsnis apie Lietuvą, parašytas 
“by Vacys Reimeris, Lithuanian 
Aiithor”. Autorius lietuvis, bet 
strainsnis rusiškai sovietiškas 100 
%. Kartais rusai parašo lietuviš
kesnių straipsniu nei lietuviai ko
munistai. Pvz. V. Reimeris tvir
tina: “Svarbiausias dalvkas, kad 
dabar ūkininkai jaučiasi esą savo 
krašto ir savo likimo šeiminin
kai”. Arei tai nenasijuokimas iš 
savo krašto nelaisvės bei okupa
cijos? Ir visas straipsnis skirtas

liaupsinti Sov. Sąjungai, kurios 
dėka okupuota Lietuva tapusi 
“džiaugsmo” kraštu. Esą net ant 
satelito buvę užrašyta ir lietuviš
kai “Proletarai visų šalių vieny
kitės”. Tik vieno dalyko V. Rei
meris nepasako: kodėl to džiaugs
mo neleidžiama pamatyti užsie
niečiams? Kodėl reikalingi siunti
niai? Kodėl iš okup. Lietuvos at
vykę žmonės (nekomunistai) kit
ką sako? Kodėl iš Lietuvos nepa
sitraukia okupacinė sovietų ka
riuomenė? Propagandinio melo 
kojos ilgos, bet labai silpnos. Jos 
suklumpa susidūrusios su tikrąja 
tiesa. Jos gali kol kas suklaidinti 
naivius užsieniečius, bet, kaip sa
koma, “su melu galima toli nu
eiti, bet — ne grįžti”. Pridengtas 
melas laisvuose kraštuose greit 
atidengiamas.

Vokiečiu radij
Kovo 7-8 d. VLIKo Vykd. Tary

bos URT valdytojas dr. P. Karve
lis lankėsi Bannoje, kur turėjo ei
lę pasikalbėjimų su Fed. Vokieti
jos valdžios Įstaigomis ir politi
kais. Pirmoje eilėje buvo paliesti 
radijo transliacijų lietuviu k. (ir 
kitomis Pabaltijo kalbomis) reika
lai per vokiečių trumpu ju bangu 
siųstuvą “Deutsche Welle”. Pasi
kalbėjimuose su Bundestago vice-

doti.

SOVIETAI BIJO 
VOKIETIJOS

Anksčiau sovietų tikslas buvo 
suskaldyti Vakarus ir susilpninti 
Atlanto S-gą. Paskutiniu laiku 
vykstąs Vakarų nesutarimas pra
dėjo kelti sovietams susirūpini
mą, kuris prasidėjo su Prancūzi- 
jos-Vokietijos sutarties pasirašy
mu. Su ankstyvesne Vakarų po
zicija sovietai jau buvo susigyve
nę ir prie jos prisitaikę. Visais 
Vakarų klausimais jie kalbėdavo
si su prez. Kennedy ir jiem atro
dė, kad Vašingtonas pasitiki jais.

Dabar dalykas krypsta kiton 
pusėn. De Gaulle - Adenauerio 
sąjunga sukuria Europos jėgą, 
kontroliuojamą V. Vokietijos. Ru
sija žino, kad ateis diena, kai V. 
Vokietija taps atomine jėga ir vyr 
raus visoje V. Europoje.

Sov. Sąjunga nusivylė ir Bri
tanijos nepriėmimu i Europos 
ekonominę sąjungą. Britanija, jų 
nuomone, būtų lyg tarpininkė ir 
reguliuotų vokiečių nuotaikas. 
Taip pat ir Atlanto Š-gos karinės 
jėgos Europoje su amerikiečių 
daliniais nėra taip pavojingos, 
kaip vokiečių ar prancūzų vado
vaujamos.

Sovietai bijo atominiais gink
lais ginkluotos Europos, vadovau
jamos V. Vokietijos, lygiai kaip 
atominę jėgą turinčiu kiniečių.

V. K.

as lietuviškai?
prezidentu dr. Jaeger, Bundesta
go nariais, rasta daug pritarimo 
lietuvių ir kt. pabaltiecių deda
moms pastangoms. Ta pačia pro
ga dr. P. Karvelis aiškinosi gali
mybes Fed. Vokietijoje sukviesti 
Pavergtųjų Europos Tautų seimo 
sesiją, šiuo metu, PET (ACEN) 
delegacijos Bonnoje pirmininkui 
išvykus i JAV, dr. Karvelis eina 
delegac. pirmininko pareigas. E.
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Religiniame gyvenime
• Maldos už rasių lygybę. Va

šingtono arkivyskupas Patrick 
A. O’Boyle išreiškė pageidavi
mą, kad Gavėnios metu katalikai 
skirtų savo maldas ir pasiaukoji
mus rasinio teisingumo inten
cija. Jis ragina melstis, kad Vieš
pats suteiktų kiekvienam malo
nės ir išminties Įžvelgti kiekvie
name žmoguje mūsų broli Kris
tų, o taip pat ir krikščionišką 
tvirtumą elgtis pagal toki Įsiti
kinimą.

• Katalikiškos knygos 1962 im 
Vašingtono katalikų un-to bib
liotekos dir. dr. E, P. Willging 
paskelbė, kad pereitų metų lai
kotarpyje JAV iš viso buvo iš
leista 1.144 naujos katalikiško 
turinio knygos. Daugiausia išlei
do Doubleday Niujorke, būtent. 
54.

• Pasninkas misijų naudai. 
Anglijos ir Valijos vyskupai 
kviečia visus savo katalikus šio
je gavėnioje, kovo 8 d., metų 
ketvirčio penktadieni padaryti 
šeimos pasninko diena. Tą die
ną, savanoriškai susilaikant nuo 
pagrindinio valgio, sutaupytus 
pinigus paaukoti neturtingųjų 
kraštų vargšams.

• Tikėjimo išpažinimas. Ryt. 
Vokietijos vyskupai savo jungti
niame ganytojiškame laiške šios 
gavėnios proga kreipėsi i visus 
tikinčiuosius, kviesdami ir ra
gindami juos išlikti ištikimais 
savo tikėjime nevien savo širdy
je ir Įsitikinimuose, bet ir vie
šajame gyvenime.-

• Popiežiaus pagalba nukentė- 
jusiems. Šv. Tėvas Jonas XXIII 
pasiuntė Skopi j e vietovės vysku
pui S. Cakada . lėšų, kad pa-

. gelbėtų nukentėjusiems nuo po
tvynio Makedonijoje/ pietinėje 
Jugoslavijoje.

• Filmas apie kardinolą. Stam
ford, Conn., Šv. Jono bažnyčio
je pradėta sukti filmas pagal iš
populiarėjusią Henry Morton 
Robinson knygą “The Cardinal”. 
Pradinėse scenose gamintoją 
Otto Preminger ir visus dalyvius 
palaimino Bridgeport, Čonn. 
vyskupas Walter W. Curtis. Sta
tant šį filmą, atskiros scenos bus 
filmuojamos knygos aprašytose 
vietovėse—Bostone, Maine, Ne

apolyje, Romoje, Vienoje. Filmo 
premjera pramatyta š.m. gruo
džio 12 d. “The De Mille” teat
re Niujorke.

• Pornografijos plitimas paš
tu. Niujorko atstovas Joseph P. 
Addaboo Įteikė JAV kongresui 
įstatymo projektą (H.R. 3913), 
pagal kuri būtų suteikiama paš
to valdytojui didesnė galia kont
roliuoti nepadorios spaudos pla
tinimą paštu. Pagal ŠĮ projektą, 
būtų atimami paštu siuntimo lei
dimai iš visų asmenų ir įstaigų, 
panaudojusių papigintą tarifą 
pornografijos platinimui.

• Komunistinė valdžia Lenki
joj ypač smaugia Bažnyčią mo- 

. kesčiais. Ji apskaičiavo, kad Baž
nyčios metinis “pelnas” krašte 
siekia 2500 mil. zlotų — apie 
$100 mil., todėl užkrovė trečda
li — $33 mil., mokesčių. Tikro
vėje, kaip kardinolas Wyszyns- 
ki teigia, metinės pajamos ne
siekia net šeštadalio apskaičiuo
tos sumos — apie $16 mil. “Prie 
galutinio skilimo neprieisime”, 
pareiškė kardinolas. “Prie to ne- 
prileis nei Gomulka, nei aš. Dik
tatūra žino, kad tam tikruose da
lykuose mes nesileisime į jokius 
kompromisus. Jų ir neliečia. Aš 
-gi žinau, kaip partijai svarbu 
prestižas. Todėl pvz. nereikalau
ju visuotinių tikybos pamokų, 
nes Gomulka negalėtų jų prieš 
partiją ar Maskvą pateisinti. To
kiu būdu mes abu svirdinėjame 
pavojingoje sūpuoklėje, visomis j 
pastangomis siekdami neiškris- ; 
ti. Mūsų sugebėjimas išsilaikyti 
dažnai priklauso nuo atspėjimo 
komunistų amžinai besikaitalio
jančios linijos”.

Kardinolas Wyszynski pasikal
bėjimą su “Saturday Evening 
Post” baigė pareiškimu: “Mano 
gyvenimo tikslas yra, nežiūrint' 
kainos, būti su sava tauta. Ge
riau būsiu kalėjime tėvynėje, 
negu laisvas tremtyje ar augštu 
hierarchu svetur. Žinau, kad 
esu Viešpaties ir Dievo Motinos 
Marijos globoje. Kokia ateitis 
laukia mūsų Lenkijoje? Neži
nau. tik žinau, kad Bažnyčia iš
liks. o su ja ir mano tautiečiams 
šiokia tokia laisvė”. (Vyt. Sirvy
das).

Marijampolės mokslo draugams
Marijampolės Rygiškių Jono gimna

zijos šimtmečiui atminti iškilmės įvyks 
š.m. gegužės 4-5 d. Čikagoje, Jaunimo 
Centre.

Geg. 4 d. — prisiminimo vakarienė 
7.30 v.v. Kaina S7.50 suaugusiems. S5 
studentams ir pensininkams. Į tą kai-’ 
na įeina viskas: vakarienė ir visi gė- ■ 
rimai. Programa — humoristui rašyto-1 
jui Ant. Gustaičiui ir smuik. N. Pau- į 
lionhii dalyvaujant, šokiai. Stalai — 
po 10 ar 20 asmenų.

Kvietimai užsakomi kom. vicepirm. 
ir vakarienės vedėjo vardu: Z. Samuo-U 
lis, 5933 So. Whipple Str., Chicago 29, 
HE, USA. Komitetas pageidauja, kad * 
prie užsakymo būtų prijungti pinigai • 
arba bent ju pusė. *

Bus sudarytos nakvynių ir priėmimo 
komisijos, tad svečiams iš kitur pragy- - 
venimo išlaidų nesusidarys. Prašome 
nevėluoti su užsakymu, nes vėliau už- •

sisakiusiems gali netekti vietų.
Geg. 5 d., sekmadienį, 12 vai. Jau

nimo Centro koplyčioje iškilmingos 
pamaldos, kurias laikys vysk. V. Briz-1 
gys. Pamokslas — prel. J. Balkono. Po 
pamaldų bus padėtas vainikas prie Žu- i 
vusiems dėl Lietuvos laisvės paminklo, j

3 vai. p.p. Jaunimo Centre akademi-; 
ja - koncertas. Paskaitą skaitys dr. M. 
Krasauskaitė. Scenos pjaną ruošia dail. 
J. Pautienius; muzikinę dalį — A. Ku- 
čiūnas. Jis taip pat diriguos Čikagos 
vyrų chorui ir akompanuos viešniai so
listei L. Šukytei iš Kanados. A. Gustai
tis ir p. Vilutienė paįvairins koncer
tinę dalį. Bilieto kaina: S2 suaugu
siems ir SI vaikams ir moksleiviams.

Neaiškumų atveju Kanadoje gyv. 
prašomi kreiptis: E. Šlekys, 34 Gooch 
Ave. (tel. RO. 7-8209), Toronto 9; ar
ba tiesiog komiteto sekretoriaus adre
su: T. Bukaveckas, 5718 So., Artesian 
Ave., Chicago 29, Ill. ;

Tautinis pėrvefstnas Irake
! . t » I V i \ t ’ J 1 ■* U t 1
PERVERSMININKAI TIESIA RANKĄ EGIPTUI, ŽA^A TE-

• SĖTI ĮSIPAREIGOJIMUS VAKARIEČIAMS, BET TiENU- 
TRAUKIA RYŠIŲ IR SU SOVIETAIS.

Labdaringajai "Dainai" 20 metų

Įvairus 
siuntiniai į Lietuva, Latvija, 

Estija, Ukraina 
ir U.S.S.R.

■ X Siunčiame Y* Jūsų sudarytus ir ap-IS lvQnGQOS» paprastu ir OTO pGSTU draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstvbiu AKORDEONUS. SIUVAMAS MA

ŠINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyvena ne Toronte, prašome savo sudalytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi
mas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

Telefonas 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:
105 Cannon St. E., Hamilton Ont. Tel. JA. 8-6686, 

Ponia V. Juraitis.
SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

Irakas pasižymi žibalo šalti
niais, nepaprastu skurdu ir kruvi
nais perversmais šiame pokaryje. 
Irakiečiai, nusižiūrėję i vakarie
čius, sukūrė daugeli partijų, ta
čiau jos gali būti iglaudintos dvie
jose srovėse: tautinėje ir komu
nistinėje. Jos abi nepakenčia va
kariečių. Vakariečių neapykanta 
šias priešingas politines sroves ne 
tik suartina, bet protarpiais ver
čia bendradarbiauti. Kasim, 1958 
m. perversmininkas, sunaikinęs 
hašemitų karališką giminę ir jos 
sudarytą sąjungą su Jordanu, nu
kreipė ašmenis prieš vakariečius. 
Jis pasitraukė iš Bagdado santar
vės, kuri teikė Vašingtonui nors 
ir netikru vilčių. 1960 m, Kasim, 
jau krašto diktatorius, leido veik
ti penkioms partijoms, neišski
riant komunistų. Negausi, bet tu
rinti šviesuolių kompartija ėmė 
įsigalėti ne tik ministerijose, bet 
ir kariuomenėje. Jie numanė, kad 
Kasim, sąlygų priverstas, užmez
gė glaudesnius santykius su so
vietais. nors jis nebuvo linkęs 
leisti jiems Įsigalėti krašte. Kom
partija paskubomis ruošėsi per
versmui. Nors per Kasim lavoną; 
ji siekė sovietinės santvarkos 
Irake. . .

Tautinė revoliucijos taryba
Irako diktatorius Kasim, prieš 

pat perversmą didžiavosi, jog visi 
38 pasikėsinimai jį nužudyti nu
ėjo niekais. Jis pasitikėjo 20.000 
šnipų ir kariuomene, kuri buvo 
daug kartų košta. Iš 10.000 kari
ninkų penkta dalis buvo atleisti, 
kalinami ar sušaudyti. Žiaurus 
tautinio nusiteikimo karių perse
kiojimas sustiprino pogrindį, ku
ris skubėjo komunistams užbėgti 
už akių perversmą įvykdyti.

Perversmą ruošė Baatist — 
darbo partija, kuri jau 1941 m. 
įkūrė padalinius Jordane, Libane

mia dalimi sutampa su Nasserio 
užsimojimu Įgyvendinti Jungtinę 
Arabų Respubliką, ši partija tu
rėjo Įtakos ir . Į •Sirijoje įvykusį 
perversmą bei “susidraugavimą” 
su Egiptu. Tiesa, ši bičiulystė ne
ilgai truko. Sirijoje Įvyko naujas 
perversmas, ir ji netrukus pasi
traukė iš Jungtinės Arabų Res
publikos.

Nasseris nūnai nesigaili didelių 
pastangų jai atgaivinti. Pervers
mas Jemene pravėrė mažąsias du
ris. Irakui skirtas žymiai didesnis 
vaidmuo. Perversmo vykdytojai 
Irake jau atvirai šneka apie kraš
to suartėjimą su Egiptu.

Baatist partija pasižymėjo ne
paprastai kieta ir pajėgia organi
zacija. Iš kariuomenės pašalintie
ji ir vidurinio sluogsnio nepaten
kintieji Įsirikiavo į pogrindžio są
jūdi. Jos Įkurtoji Taukinės Revo
liucijos Taryba paskubomis nepa
tenkintus karininkus sutelkė 
“Laisvųjų karininkų” smogia 
muose daliniuose, kurie žiauriai, 
bet nepaprastai tiksliai Įvykdė 
perversmą. Kariuomenės vadas 
Jalah al Awqali ir jo vaikai vasa
rio 8 d. rytą automobilyje buvo 
nušauti. Krašto apsaugos ministe
rija, kurioje gyveno Kasim, bu
vo staigiai apsupta ir užimta. Šar
vuočių daliniai greitai įsitvirtino 
Bagdade. Žaliaraiščiai perversmi
ninkai. ypač studentai, talkino 
perversmo pabaigoje.

'Naujoji vyriausybė
Tautinė Revoliucijos Taryba 

pakvietė Arifą prezidento parei
goms. Jis. drauge su Kasim, Įvyk
dė 1958. VII. 14. perversmą. Ne
trukus jo ir Kasim keliai išsisky
rė — juodu nesutarė. Svarbiau
sias svarstis Arifo iškilime buvo 
jo glaudus bendravimas su Nas- 
seriu.

Perversminę vyriausybę sudaro 
ir Sirijoje, siekdama apjungti ne stambieji žemvaldžiai, kurie 
arabus. Šiuo metu jos tikslai žy- Kasim valdymo tarpsnyje buvo

neveiklūs Įvykių stebėtojai, bet 
viduriniojo sluogsnio atstovai. 
Daugelis paskirtųjų yra jauni ir 
Neturintieji nuovokos nuo ko pra
dėti. Ir naujasis užs. r. min. Ta
leb Husein Sabib nesudaro išim
ties. Tik naujasis finansų nūn. Sa
leh Kubbah ir Abdel Aziz Wat- 
tari, ministeris žibalo šaltiniams 
tvarkyti turi patyrimo ir nelinkę 
daryti pavojingų šuolių. Finansų 
ministeris užtikrino, kad su sovie
tais ir toliau bus palaikomi Įpras
tiniai santykiai, o jų specialistai 
Irake paprašyti toliau dirbti, ži
balo šaltinių ministeris pareiškė, 
kad krašto įsipareigojimai nebus 
vienšališkai pažeisti.

Egipto įtaka
Juodu stengiasi nuraminti ilga- 

Hčius vilkus. Sovietai sulaukė di
delio smūgio, nes jų ramsčiai —
prasikišę komunistai šviesuoliai - 
sunaikinti. Tačiau finansų minis
teris žino, kad puse milijono skur
džių — šerifas, gyvenančių pal- 
Ąnių pavėsyje, gali tapti pavojinga 
jėga. Ir žibalo šaltinių naudoto
jai šiuo metu neliečiami. Jų atsar
gumas yra suprantamas, tačiau 
vargu stengsis suprasti naujieji 
perversmininkai, kurie siekia tuo
jau revoliucini derlių pjauti. Gar
sioji Irako žibalo bendrovė turės 
būti labai žvali, nes šiuo metu dar 
nežinia iš kurios pusės atsiras 
garsiakalbiai, kurie gali tarti: ga
na skriaudų, nes Irakas gali pats 
tvarkyti savuosius turtus.

Irako politiką apspręs ne per
versmininkų Įgeidžiai, bet Egipto 
toliau siekianti politika. Kairas, 
pasimokęs Sirijoje, gal Irake ne
bekartos ankstesnių klaidų ir žy
miai atsargiau Iraką Įjungs arabų 
srovėn. Nasserio tikslas aiškus — 
valdyti visus arabus, sukurti nau
ją arabų imperiją, kuri siektų sa
vo tikslų išnaudodama abu ne- 
draugus-^-vakariečius ir sovietus.

Egipto užsimojimai kelia neri
mą arabiškose karalystėse ir ugdo 
nepaprastą baimę Palestinoje, ku
riai JAV galybė suteikė drąsos 
daryti kaikuriuos žygius, kurie 
pavadinti keršijančiomis klaido
mis.

visai nuo lietuvių. Vieno senelio žo
džiais tariant: kai gaunam iš “Dainos” 
dovanėlę, tai rodos, kad visas būrys 
lietuvių ateina mus aplankyti... Tai 
patetiškas ir kartu nuoširdus išsireiš
kimas.

Nemažiau esam skolingos padėkos 
lietuvių visuomenei už rėmimą ir pa
sitikėjimą “Daina”. Per 20 metų nesu
skaitomai esam kreipusios į jus visus 
ir vienokiu ar kitokiu būdu mus išgir
dot, rėmėt ir tikimės remsit. Ypatin
ga padėka mūsų prekybininkams.

Didelį vaidmenį šalpos darbe atlieka 
spauda. Pirmame dešimtmety gauda- 
vom gerą užuovėją “N. Lietuvoj”, 
“Naujienose”, “Drauge”; “T. Žibu
riams” gimus, džiaugiamės, kad čia, 
vietoje, tiek daug prielankumo “Dai
nai” skiriama. Už tai jaučiame didelį 
dėkingumą ir pagarbą “TŽ” rekadeijai 
ir administracijai.

Rauijo valanda “Tėvynės prisimini
mai” “Dainos” nepamiršta ir laikome 
ją tikra bičiule.

O kas galėtų atsidėkoti abiem To- 
(uito liet, parapijom ir jų gerb. kle

bonams? Šv. Jono Kr. — kun. P. Ažu
baliui ir Prisikėlimo — T. Placidui,

Rodos, tik vakar susirinko Toronte 
keliolika lietuvaičių Vasario 16 d. at
švęsti ir, kiek ankstėliau, pasitarti dėl 
jau prieš kuri laiką veikiančio prie 
Kanados R. Kryžiaus lietuvaičių vie
neto, kurio iniciatorė buvo Stasė Bat- 
kienė. Buvo nuspręsta suorganizuoti 
moterų rateli vien saviems, lietuviš
kiems reikalams. Ir štai, čia ir tada 
gimė “Daina”!

Tvirtai nutarta laikyti nejudomą iž
dą, kuris bus pasiųstas Lietuvon, kai 
po karo ji taps laisva ir nepriklauso
ma. Iždo ugdymui buvo išnaudojamos 
įvairios progos, daugiausia parengi
mais, kuriuose būdavo tariamas žodis, 
paaiškintas “Dainos” tikslas ir randa
mas vienbalsis pritarimas. Nepolitinė, 
nekonfesinė, tik šalpos organizacija. 
Vienok, nei viena nepramatėm nei tik
ro “Dainos” vaidmens, nei kaip ilgai 
jai bus lemta gyvuoti.

Jau j>o dvejų metų dainietės kruopš
čiai jieškojo, kur pirmiausia reiktų 
siųsti pagalbą, karo išblaškytiems lie- 

; tuviams.
Pirmieji buvo pasiekti karo inter

nuotieji Belgijoje per kun. J. Danaus
ką. Vėliau — šeimos, studentai ir li
goniai. Sekė Prancūzija, Danija ir ga-i Ol’M. Ja nuoširdumas šalpai daugeliu 
Top atsivėrė durys ir Vokietijon. Dai- ■ atvejų buvo Įrodytas ir tik Viešpats 
nietės netik pačios išsijuosųsios. dirbo, i Dievas jiems gali atlyginti.
bet ragino ir kitas Toronto orgahiza-' Kaip kukliai “Daina” gimė, taip - 
cijas prisidėti. Propaganda už pagalbą I kuklūs ir jos .darbai. Trumpiausias 
tremtiniui lietuviui ėjo pilnu tempu į apibūdinimas gal tiktų šis: įnylėda-
— spaudoje, susirinkimuose, parengi-: - • — « . —
muose ir t.t.

Dainietės rinkdavosi kas mėnesį į 
skirtingos narės namus ir ten svarsty
davo taip greit besivystančius reika
lus. Skaitė dešimtimis laiškų ir ne vie
na braukė ašarą. Dainiečių skaičius 
nepaprastai augo ir vienu tarpu buvo 
virš 80 narių. Jos surinkdavo savo gra
žius drabužius, suaukodavo pinigus 
maisto siuntinius ir pasimainydamos 
krovė bei siuntė.

1947 m. sulaukiam pirmųjų kregž
džių iš anapus okeano namų ruošos 
darbams. Lydija Petrovaitė, dabar No- 
vegrodskienė, ir Stasė Kavaliauskaitė:
— dabar Yokubynienė. Jos irgi įsijun
gia “Dainos” darban. Jas neužilgo pa
seka antru transportu atvykusios: Van
da Abromaitytė — dabar Jasinevičie-:

męs artimą, jos įkūrė K. Raud. Kry
žiaus vienetą, o mylėdamos Lietuvą, 
įos įkūrė Toronto Lietuvių Moterų 
šalpos grupę ‘"Dainą”.

Dainietėms bus miela susitikti su vi
sais kas “Dainą” ugdė; su tais, kurie 
dar tik norėtu susipažinti ir su viso
mis buvusiomis narėmis, kurtos dėl 
vienokių ac kitokių priežasčių, pasta
ruoju laiku nedalyvauja aktyviai, ši 
bus mūsų visų šventė!

Vieta— Lietuvių Namai, kovo 24 d..
5 val.p.p. Maria F. Yokubynicnė

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia c.
hemoroįus

STALINGRADAS

nė, Sofija Arbataitytė — dabar ša- 
kalienė ir taip su kiekvienu susirin-‘ 
kimu “Daina” augo jaunomis, kruopš-į Tai yra ypatinga gydonioji medžiaga, 
etomis naiemis. Jos mums atskleidė jrodiįusi galią sutraukti hemarojus ir 
tikresnį vaizdą tremties gyvenime iri pataisvti sugadintus audinius.
tuo gelbėjo geresnei orientacijai. ' i Pagarsėj:es tvrimu institutas atrado 

Tremtyje įsisteige dvi lietuvių gnn- nepaprasia* gydomąja medžiagą, suge-
nazijos — Vasario 16 Vokietijoje ir Į banėią sutraukti hemarojus be skaus- 
Tėvų saleziečių — Italijoje. Ir čia mo. Ji minučių laike sumažina niežėji- 
“Daina” atsilankydavo kas mėnesį per mą ir nepatogumus bei pagreitina už-

Visais tyrimu atvejais, švelnėjant 
skausmams. įvykdavo hemarojų susi
traukimas.

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

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

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

o , . „ _ .. . . vardu. Prašykite visose vaistinėse: Ga-n

susirūpino jaunasis Matsviejus.—į cija. Rankoves pasiraitoję savo nuo Tėvynės ir savųjų, o dažnai net rantuota — arba grąžinami pinigai.
T’ . * • *•   _______ - - -  22 • , -i A rl nm A vy r'fvnirn

keletą metų. Kai atsiliepė Tėvai misi- j degimo pažeistų audinių gijimą, 
jonieriai iš Rytų, ir ten plaukė siunti
niai. žodžiu sakant, “Daina” atstovavo

I Kanados lietuviams kur tik galėjo.
! Palaipsniui naujai atvykusios lietu-
! vaitės įsijungė “Dainos” vadovybei! ir 
šiandien mes senosios lenkiam galvas 
pagarbos ženklan, kad jos taip pami-

I lo “Dainą", jos rūpesčius ir kartais 
sunkumus. Jos prisidėjo palaikyti tra- .

. v . diciją — ryšį tarp kanadiečio lietuvio
j amunicijos traukinį, užtiks sovie- jr anapus okeano likusio tremtinio

— tų lėktuvai? Nepavydėtina situa- senelio ar nelaimės ištikto, atskirto

Paruošė VYT. KASTYTIS

Dvieju, kraugerių kova
Sunkia širdimi gen. Paulus pra
dėjo ruoštis puolimui. Rugpjūčio 
21 d. ketvirtadalis milijono gen. 
Paulus 6-tosios armijos vyrų per
sikėlė per Doną ir pradėjo savo 
tragišką žygį Į Stalingradą. Per 
keliolika valandų pirmieji moto
rizuoti daliniai pasiekė Volgos 
krantą į šiaurę nuo Stalingrado. 
Miestui užimti buvo reikalingos 
pėstininkų divizijos, kurios buvo 
gerokai atsilikusios nuo tankų. 
Volgos pakrantėje sustojusių tan
kų įgulos žiūrėjo į lemtingąjį Vol
gos vandenį, nenujausdamos, kad 
tas vanduo yra jų paskutinės 
ofenzyvos riba.

Ugnis Volgos bangose
Stalingrado puolimą vokiečiai 

pradėjo koncentruota aviacijos 
bombų kruša. Rugpjūčio 23 d. ry
tą virš Stalino miesto pasirodė 
garsieji Stuka smingamieji bom
bonešiai. Jų bombos daugiausia 
krito į gyvenamuosius kvartalus, 
nes juk traktorių ir kiti fabrikai V 
buvo taip reikalingi vokiečių karo 
produkcijai. Vokiečiai galvojo, 
kad bombos sukels chaosą civilių

— To dar betrūko ...
— Taigi, to dar betrūko

Ugnis siaučia augštupyje ir ji pa- raumenų jėgą demonstravo net 
mažu artėja prie mūsų. Bangos ją ir karininkai, išskyrus patį kuo- 
neša greičiau už mūsų laivą, o mo- pos vadą kapitoną Krebs, kuris 
toras, nevidonas, atsisako pradėti vidini nerimą mėgino dangstyti 
darbą. Ką mes dabar darysime? 
Laivelio neturime ...

visa serija niekam nereikalingų
_________________ j įsakymų, raginimų, patarimų ir

— Taigi, laivelio neturime . . .‘riebiausių keiksmažodžių. Jis bu- 
Moki plaukti, Matsviejau? i yo vienintelis zžm°gus;_sayo ran-

— Moku, dėde. j komis nepalietęs amunicijos dė- r-- ~
__ Q 3Š. visa gyvenimą pralei- žiu. Mano draugas Kovak aptiko šaitis iš Čikagos. Be konferencijų, jose 

dės ant Volgos ban^u. net gėda! cementu sutvirtintą priešlėktuvi- bus ir paskaitų krikščioniškos pasauiė- 
dabar prisipažinti — plaukti neiš-' nj bunkerį. Pavojaus atveju ture- žiūros klausimais. Kas norės galės raš- 
mokau. Plauk į rytinį Volgos sime kur pasislėpti. Nakties tylą 
krantą ir pajieškok laivelio. Aš. sudrumstė^ lėktuvų motorų ūze- 
palauksiu, kol griži su laiveliu. ~ kažkur, virs mūsų galyii.

Berniūkščio nereikėjo raginti ?uk?sl, sovietiniai, bombonešiai, 
du kartu. Nusiavęs batus, jis nė- Jieskodami taikinio. Ant parasiu- 
rė į Volgos vandenis. Senukas to pakabinta raketa nušvietė kitą 
Parfenovas žvilgterėjo i tolimąjį mies^ 10 dali, pasigndo bombų 
Volgos krantą, paskui savo zvilgs-

tu arba gyvu žodžiu duoti klausimus. 
Tam bažnyčios prieangyje yra pastato
ma klausimų dėžutė. Paskaitoms nu
statytos šios temos: tikėjimas ir moks
las, tikėjimo abejonės, ar be medžia
gos nieko daugiau nėra. Šy. Raštas — 
Dievo žodis. Ar galimas krikščioniškų 
bažnyčių susijungimas. Kas yra Jeho- 

; sprogimas. Šį kartą jie, atrodo, vos liudininkai? Paskaitos savaitės die- 
■ nepastebėjo nei mūsų, nei paga- nomis prasidės kas v-’

Delhi-Tillsonburgo apylinkėje
GAVĖNIOS METINĖS REKOLEK-j TILLSONBURGO LIETI VIŲ NA

CIJOS prasideda šv. Kazimiero parap. i MU AKCINĖS BENDROVĖS narių su- 
Kančios sekmadienį — kovo 31 d. ir į sirinkimas įvyko kovo 12 d. šv. Kazi- 
baigsis Palmių sekmadienio pamaido- ■ micro parapijos salėje Delhi. Ont. Pr. 
mis. bal. 7 d. Rekolekcijas ves jau-: metais turėjo pajamų už trąšų piatini- 
nas,. gabus jėzuitas T. Anicetas Tarno-; mą S3700. Per dvejus metus gauta 

S80G0. Šiuo metu bendrovė turi virš 
; Sl'4.000 grynais. Nevargindama kitų 
į apylinkių lietuvių įkyriais prašymais 
’ pirkti jos šėrus. ši lietuvių opganizaci- 
> ja. niekam nebūdama našta, tikisi po 
; keleto metų turėti šioje apylinkėje- sa
vo lietuviškus namus. Per šią b-vę už- 

; sakomos trąšos gaunamos net pigiau, 
negu iš kitų agentų. Gauta nuolaidos 
-suma užrašoma užsakytojo šėrų sąskai
tom priskaitant metinius G . Šiam se
zonui į trąšų užsakymo darbą žada Įsi- 

/akarą 7 v. Po pa- traukti visi parapijos komiteto nariai.ni nnk-rpinp i artpiančia bpncnnc nepasieoe.JO nei musų, nei paga- noini^ piasiuva < v. iv ya- ..o......
iiLa kai; hncLVitP^nk _ ar i liau to nelemto amunicijos trau- skaitos bus einama konferencijai ir nes už kiekvieną užsaKytą trasų toną 
naric Mafcvilžic ar oaihfrt vnkip.' kinio ir laukiančios sunkvežimiųnasis Matsviejus, ar galbūt vokie- ... _ . . . . . >
čių bombų padegtieji Volgos van-Palaimintas priešo neaky- 
denys?

Sekundės virto minutėmis, mi-
evventoiu tarne ir tuo načiu na- n.utės taP° valandomis, kol paga- . -1 » P P Ii-iii atrodo ^irnfmpciarnę orą-arAitinc Stalinoradn Iranitnliaei- V.’ alroao- Simimeciams pra 

ėjus,, nuo rytinio Volgos kranto 
atsiskyrė juodas laivelio siluetas. 
Ugnies jūra jau buvo čia pat — 
beveik ranka pasiekiama. Kai lai
velis priplaukė prie baidoko, kitą 
jo šoną jau ėdė naftos prigėrusi 
liepsna. Senukas Parfenovas vir
ve nusileido į laivelį.

— Net gėda prisipažinti — aš, 
[ Volgos vaikas, plaukti neišmo

kau ...
Paskui, truputį pagalvojęs, kai 

laivelis jau suko Į krantą, pridūrė:
— Matai, Matsviejau, niekada 

nepramačiau, kad vokiečiai Volgą 
gali padegti...

Kraujas ir . 
uniformos gabaliukai 
Vokiečių aviacijai daužant Sta

lingradą, sovietų lėktuvai pagrin
dini dėjrnesi skyrė vokiečių karo 
medžiagų tiekimui sustabdyti. 
Kartais juos lydėdavo sėkmė — 
į padangę išlėkdavo ištisi amuni-

greitins Stalingrado kapituliaci
ją. Jie. žinoma, užmiršo, kad so
vietinio komunizmo sistemoje 
žmogus yra lygus nuliui, kad dėl 
jo mirties ar gyvenimo partijos 
vadai nesuka savo galvų.

Stalingrado bombardavimas tru
ko tris dienas. Vidurdienio saulę 
užtemdydavo degančio miesto dū
mai. Bombonešių bombos padegė 
Volgos pakrantėje stovinčius naf
tos tankus. Deganti nafta nuožul
nia kranto plokštumą liejosi į' 
Volgos vandenis, pasiekdama ry
tinį jos krantą. Poetų apdainuo
toji Volga virto ugnies upe ...

Netoli baidoko sprogusi bom
ba supurtė visą senąjį laivą. Moto
ras užsikosėjo ir nutilo kosulio vi
duryje. Andriejus Parfenovas nu
sikeikė iš plaučių gelmių. Visą 
savo amžių jis buvo praleidęs šia
me tarp Stalingrado ir Astracha
nės plaukiojančiame baidoke. Se
nukui nepatiko motoro nutilimas 
degančio Stalingrado pašonėje. įijos traukiniai. Tokį Įvykį savo 

atsiminimuose aprašo Vokiečių 
kareivis Benno Zieser: “Mums te
ko iškrauti amunicijos traukinį. 
Į darbą buvo pasiųsta visa kuopa, 
nepaisant laipsnių ir pasižymėji
mo skirtumo. Prie geležinkelio 
stoties stovėjo ilga sunkvežimių

trumpoms pamaldoms i bažnyčią. apie vieną doleri eis parapijos iždan.
WEST LORNE - RODNEY LIETU- Užsakant per b-vę didesnį kiekį tra- 

VIAMS KATALIKAMS trumpas gavė-i šų bus didesnė nauda ir pačiai b-vei 
nios susikaupimas įvyks balandžio 7* ir parapijai. Būdami vieningi šitame 
d.. Palmių sekmadienį. 5 v. p.p. West darbe, žingsnis po žingsnio artėsime 
Lome bažnyčioje: išpažinčių kiaušy- prie savos lietuviškos pastogės. Atei- 
mas. Mišios. Komunija. Dalyvaus re-piantiems veiklos melams išrinkta 
kolekcijų vedėjas ir šv. Kazimiero par. energinga v-ba su pirm. Alf. Rudoku. 

, klebonas kun. dr. J. Gutauskas. Ir to- ■ LK MOTERŲ DR-JOS DELIU SKY-‘ 
Ūmesnių apylinkių lietuviai kat. kvie-: RfUS vasario 23 d. suruošė Užgavėnių

! lumas ...
Po valandos lėktuvai vėl pasi

rodė virš miestelio. Vėl keletas 
bombų miestelio pakraštyje. Po 
to jie ilgai sukosi nakties aptem
dytame danguje. įtempti mūsų 
nervai pradėjo rodyti pirmuosius Čiami tose trumpose gavėnios rekolek pobūvi vietos lenkų salėje. Pasiruošta 
pakrikimo ženklus. (Bus daugiau) ei jose dalyvauti.

PRIMINIMAI
pasirūpinkite

turėti apdraudą

ONTARIO
HOSPITAL
INSURANCE

Motoras nebuvo pažeistas. Atro
do. kad jam nieko netrūko, bet jis 
visdėlto atsisakė veikti.

— Dėde, upė dega! — senuko 
Parfenovo ausis pasiekė jo jauno 
padėjėjo žodžiai.

— Na. jau, netaušk, sveikas, 
niekų — upė dega ... Upė negali ‘ eilė, pasiruošusi tuojau pat grįžti

ji tolumoje dundantį frontą, kur 
taip reikalingi patrankų sviedi
niai ir šovinių juostos. Nakties 
priedangoje dirbome kaip lunati
kai, tempdami 15 cm. sviedinius, 
nors nuo jų svorio linko kojos. 
Vyrų nereikėjo raginti, nes visus 
kankino ta pati nelemta mintis.— 

mus. iškraunančiu?

degti, Matsviejau.
— Deganti nafta užliejo upės 

vandenis! — nenusileido Matsvie
jus. — Va, liepsna jau artėja prie 
kito kranto...

Senukas Parfenovas pakėlė gai
vą, valandėlei užmiršdamas su
streikavusi motorą; iš tiesų — 
Volgos paviršiumi plauko ugnis.

• Jeigu pakeitėte darbą, rūpestingai sekite instrukcijas 
antroje pusėje mokėjimo pažymėjimo formos 104. kurią 
jūsų darbdavys yra įpareigotas jums atiduoti.

b Kai jūs sulaukėte savo 19-to gimtadienio, jūs nebesate 
ilgiau draudžiamas kartu su savo tėvais. Tada užsiregist
ruokite atskirai laike trisdešimt dienų, kad turėtumėte 
apdraudą. Pareiškimų formą gaukite ligoninėje, banke ar 
draudimo kompanijos raštinėje.

• Kai jūs apsivedė te, šeimos įnašas turi padengti vyro, žmo
nos ir mažamečių vaikų draudimą. Nurodykite savo grupę 
ARBA, jei mokate premiją tiesiogiai, praneškite drau
dimo komisijai.

ONTARIO HOSPITAL SERVICES COMMISSION
2195 Yonge Street, Toronto 7, Ontario

Visuoihet laikvklfe savo ligoninės andrandos nn’vmėiimą pas saw '

buvo tikrai rūpėsi ingai, prigaminta 
skanių ir įvairių valgių, turėta geras 
orkestras, turtinga loterija, tik žmo
nių. esant nekokiam orui, buvo mažo
ka. Visdėlto girdėti kai moterys tu
rėjo pelno apie S100. Jos remia netur
tingus lietuvius Suvalkų trikampyje, 
padeda lietuviškai spaudai, aukoja šeš- 
(ad. m-lai ir vietos skaityklai naujoms 
knygoms įgyti. Skaitykla sukurta dau
giausia VI. Miceikos pastangomis, pa
remiant jo darbą vietos organizaci 
joms ir parapijai.

ŠEŠTADIENINE MOKYKLA šiuo 
metu turi 5* skyrius. Joje dirba 4 mo
kytojos ir vietos klebonas. Atskirą 1 
skyr. grupe sudaro vaikai, kilę iš miš
rių pusiau lietuviškų šeimų. Jie lietu
viškai nemoka, bet rūpestingai mokosi 
lietuvių kalbos su tikrai pagirtinu uo
lumu. Jiems mokytis sunkiau, nes be
veik visi “Kregždutės” puslapio žodžiai 
yra nežinomi. Jie išmoksta'juos skai
tyti ir sužino ką jie reiškia pasinaudo
dami čia pat sudaromu to puslapio lie
tuviškai anglišku žodynėliu. Šio sky
riaus mokytoja — Birutė Augaitytė. 
pirmoji savo klasėje Tillsonburgo gini 
nazijos mokinė.

Pas P. Ž. Augaičius įvykęs mokyto
jų pasitarimas, kuriame dalyvavo Z. 
Augaitienė. E. Augustinavičienė, p. 
Stcigvilienė. B. Augaitytė ir kun. dr. 
J. Gutauskas, nustatė įvairiems mokyk 
los ir parapijos vaikų pasirodymams 
programas.

IŠKILMINGOMIS PAMALDOMIS 
PAMINĖTOS METINES aa. Bronės 
Garnelienės. šv. Mišias laikė trys ku
nigai. Pamaldose dalyvavo virš 100 as
menų. kurie vėliau dalyvavo Mill Mar 
restorane pietuose. Minėjimą suruo 
šė mirusios vyras P. Gar ne lis ir gi-
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Dvasios pradas soviety kultūroje
Jį. GOB1S

Sovietinė kultūra yra valstybės; rius. komunistas ir matematikos 
diriguojama, o sovietų valstybė 
išpažįsta ir savo valdiniams prie
varta bruka materialistinę ideolo
giją. kurią stengiasi paremti vi
same pasaulyje, stengiasi užvaldy-

dėstytojas.
Poetai buvo pirmieji, kurie iš

drįso atsargiai leisti suskambėt 
liėviškumui jų kūriniuose. Štai 

9!ga Bergholc savo autobiografi-!

r: Aš jums atidengiu 
sielą, lyg pro šulinio renti-j 

ih »iyšius, su visa jos prietema

V. Dorelis, A. Sungailienė, A. 
prel. P. Ragažinskas ir ponia

ti visų žmonių protus. Arba mate-j įėj apysakoj, kreipdamasi i skai-į 
rializmo užvaldyti žmonių protai!tytojus. rašo- “A* i««mc atidondn 
taps kolektyvizmo vergais arba r1’- - 1
dvasinis pradas ims viršų, ir žmo
nės išlaikys savo laisves ir žino ir šviesa”, 
gišką orumą. Juk negalima visą VI__ ..................... ,___
gyvenimo įvairumą ir jo formų i dramoje darbininkė veikėja sako: 
kintamumą Įstatyti į vieną žiaurią ' Be Dievo širdyje nieko negali 

pradėti nei tikintysis nei taip pat „ 
netikintysis” (plg. Klaus Meh
nert “Der Sowjet-Mensch” III lai
da 1959 m., Stuttgart, 287 psl.).

Boris Pasternak priešinosi nau
jam reiškiniui — materialistinei 
religijai. Prieš tą religiją jis iš
statė gilų meilės, kitokį žmogiš- 

ir-aukia i save didžiules sovietinių kų santykių pradą: gilų jausmą, 
žmonių mases. Religijos jėga to- meilę, o ne sausą schemą, kaip tai 
kia stipri, jog ir brutali bolševikų daro komunistai. Pasternakui 
diktatūra pasirodė bajėgė kovoti meilė — tai augštesnioji cnergi- 
su ja. Sovietų spauda pripažino tą jos rūšis, ir Kristus — tai jos sim- 
religijos jėga, štai kovingųjų bolis. Jo eilėraštyje “Rassviet") Praėjus trejiems metams nuo 
ateistu žurnalas “Nauka i religi- (Auštant) sakoma:' Tu (-Dieve)iPinnojo P. Amerikos lietuvių 
ja ' 1962. nr.’5 rašo: Dabar mū- reiškei viską mano likime. Po to kongreso Buenos Aires, Argenti- 
sų šalies vid.uje religija yra mū- 

ideoiogijos pagrindinis prie- 
nkas". “Voprosi filosofii”

Vienoje 1957 m. parašytoje

Propaganda bijo objektyvumo
AL. GIMANTAS

sistemą.
Religija yra viena svarbiausių 

kliūčių materializmui išsiplėsti 
visame pasaulyje. Sovietu Sąjun
goje, kur egzistuoja tik viena ofi
ciali. visu valstybės svoriu remia
ma komunistinė dogma, religija 

" priešinasi materializmui ir pa-

II P. Amerikos lietuvių kongreso vaišėse; iš kairės: p. Graužinienė, 
Grišonas, senai. J. Acquistapache, p. Grišonicnė, dr. J. Sungaila, 
Acquistapachc.

Įspūdžiai ir išvados

Pietų Amerikos lietuviu

dėjo karas, suirutė ir ilgai, ilgai į buvo suruoštas II kongre-į 
i:-ie Tave nieko nebuvo girdėti. Isas š m. vasario 21-25 d. Montevi-; 

langeliui metų pra-|ueo> ^ūugvajuje.
196'2 m. kovo mėn. nr; konstatuo- ėjus Tavo balsas vėl mane su jau-j 
ja, kad “religijos išsiplėtimas iš dino Visą nakti aš skaičiau Tavo;

amenta ( šv.. Raštą) ir auš-: 
vėl atsigavau kaip po šamo- L 
netekimo".

Jaunas poetais J. Akim yra pa 
rašęs elegiją apie mirti, kurioje; turėjome nei elektros, nei telefo- 
jaučiamas metafizinio pasaulio no, nei transporto priemonių, nei 
dvelkimas. Kompartijai nepatiko! vandens uiaesniuose namuose, 
tas eilėraštis (be antraštės), nes Taigi, visi vakariniai kongreso:

SU
u

"sen''H.ii sitiogsniu“ perėjo i juti
mi p kerta., išauklėta sovietinėje 
visuomenėje". Sovietų spauda 
pripažisia. kad Soviet :i Sąjungoje
yra nemaža mokytų ir i Dievą ne
tikinčiu žmonių, kurie tačiau ma
no. kad ‘Bažnyčia reikalinga, kaip 
ov:is’’>io moralinio progreso va-

Streikas ir liet, komunistų 
propaganda
uongrešas vyko ypatingomis 

piiuKyoemis. Pirma — kongre- 
■ so metu Montevideo 'mieste vyko 
: generalinis streikas, taip kad ne-

Literaturnaja Gaze- Smlaro nemalonų disonan- parengimai (o jų buvo dauguma) ^ictos .*spa{jdos ’atsį0Vai negalėjo 
—OL - ; Innninid innio i ii A /iurnin wko DF1P ZVUklU 1F Žibaliniu 16111-'  ta" 1962. IV.

Sovietų grožine 
kad šiuo metu Sovietų Sąjungoje 
vėl naši reiškia “sielos" ir “šir
dies" sąvoka, kuri anksčiau buvo mestas. (Plg 
vaaiimma "komunistine morale" 
ir “pr dėt arine sąmone". rl 
i-evn apysakoje, atspausdintoje
žurnale 
nr. ’

l

t

k

vios informacijos, prieš kurią A. 
Vaivada net ir ištisą rašinį pa
ruošė?

Išeivijos lietuvių spauda krato
si betkurio iš augščiau kraunamo 
šablono. Kiekvienas spaudos ben
dradarbis gali turėti ir turi vienu 
ar kitu klausimu savo nepriklau
somą nuomonę ir drąsiai ją gali 
viešai išreikšti. Mums tie visi 
reiškiniai puikiai suprantami,

Vilniuje spausdinamas ir vie
tos gyventojams nerodomas, už
sienio lietuviams skiriamas “Tėv. 
Balsas” 1962 m. nr. 96, visą 
straipsni paskyrė Jūsų bendra
darbio “garbei”. Ir kas gi nepa
tiko to rašinio autoriui, A. Vaiva
dai? Mat, jau eilę metų kartkan 
temis teko mūsų spaudos pusla
piuose kalbėti apie objektyvumo 
svarbą lietuviškoje spaudoje. Ta 
tema buvo paruoštas ir šiame įprasti ir, regis, kitaip ir negalė- 
laikrašty (nr. 39, 1962) išspaus-Į tų būti. Skaudu tik tiek, kad lie- 
dintas rašinys “Faktų kalba pati- tuviui laikraštininkui anapus, 
kimiausia”. Prie to straipsnelio; kaip A. Vaivadai, tokie pagrindi- 
“TB” nutarė kiek ilgiau stabtelėti ~ 
ir nepagailėti piktos satyros, paly
ginimų su cirko aktoriumi ir pan.

Jei jau “TB" bara, reiškia, jam 
nepatinka ir skauda. Atseit, pri
sipažįstamą, kad sovietinės Lie
tuvos tvarkytojams tai pati skau
džiausia vieta. Jau nekartą teko 
spaudoje pabrėžti, kad tiesa yra 
pats geriausias ir patikimiausias 
ginklas prieš netiesą ir smurtą. 
Kaip matome, netiesiogiai dabar 
tą pripažino ir “TB” redaktoriai, 
kurie, deja, turi sekti yieną neda
lomą, neginčijamą ir “tikrąją” li
niją, nes mažiausi nukrypimai te
nykštėje sistemoje negali būti do
vanojami. (

Laisvajame pasaulyje turime 
savo principus, jų laikomės, ne- 
išduodame jų, bet turime ir labai 
plačias galimybes likti ištikimais 

_ i
sambliu.. Gaila, kad nepaprastai principui: tarnauti tiesai. Sten- 

- v . Jleis turbūt šias grupes atgabenti ribose, perduoti ir vertinti ivy? 
i ateinanti tautinių šokių festivali kius kiek galint nešališkiau. ban-

kongresas

niai žurnalizmo principai nepri
einami. Jų laikraštybą, deja, sie
ja visai kiti principai, kiti tikslai 
ir kitos priemonės. Gi mes čia, . 
kad ir pabarti, stengiamės ir to
liau likti ištikimais laikraštininko 
pašaukimui, kaip jis suprantamas 
demokratinėje ir laisvoje bend
ruomenėje.

Baigiant, prašyte prašosi ir 
vienas sugretinimas vis dėl to 
“buržuazinio objektyvumo”. Ne
tik anglų kalba leidžiamoje, bet 
ir mūsų spaudoje jau buvo apra
šytas sovietinis beletristas Vikto
ras Nekrasovas, kuris savo kelio
nės Įspūdžius po JAV aprašė mas- 
kviniame “Novyj Mir”. Tas ap
rašymas. pasirodo, visiškai skyrė
si nuo A. Laurinčiuko ir visų ki
tų sovietinių rašytojų paskelbki 
Amerikos gyvenimo aprašymų. 
Mat, Nekrasovas, besilankydamas • 
JAV, nesistengė i Ameriką žvelg
ti vien lik per kaikurių Brookly- 
no ar Harlemo užkampių skurdą 
ir netvarką, bet stengėsi duoti 
bent kiek tikresni bendrąjį JAV 
gyvenimo vaizdą. Toks “objekty
vumas” nepatiko sovietiniam kul
tūros komisarui, kuris Nekrasova 
išbarė ir papeikė “Izvestijų” skil
tyse. Tad nereikia stebėtis, kad

mėtina: Montevideo miesto bur
mistro Įstaiga, Urugvajaus užs. r. 
ministerija, kur buvo Įteiktas spe- . . 
cialus memorandumas. Urugva- namizrnu. Tai paliko be galo gra- 
jaus prezidentūros tarėjų Įstaiga, žų Įspūdi. Neperdėdamas galiu 
.vionteviueo kardinolas ir kt. De-1 pasakyti, kad šios taut, šokių gru- 
legacijos visur buvo priimtos su' pės galėtų konkuruoti su betku- 
diueliu nuoširdumu ir parodyta ■ riuo S. Amerikos taut, šokių an-! pačiam pagrindiniam žurnalizmo 
daug simpatijų Lietuvai. Taip < J ------—-* ; • • - - -
pat buvo padėtas. vainikas prie uiaelės išlaidos ir laiko stoka ne- giamės, galimybių ir sugebėjimu Laisvės paminklo. ------- - .. . ... & .. -

Penktadienio vakare Tėvų jė- į _...____ _______...___ ________ .
zuitų lietuvių parapijos salėje Čikagoje, nors būtų labai naudin- 
Įvyko atstovų ir svečių susipaži-1 ga abiem pusėm.
kimo pobūvis, kuriame dalyvavo, Po meninės dalies sekė šokiai 
iš viso apie 300 lietuvių. Dėl jau i jaunimui.

! minėtų aplinkybių pakviestieji į Kongreso uždarymas
Kongreso oficialus uždarymas 

Įvyko pirmadieni, dalyvaujant ge
rokam skaičiui vietinės visuome
nės ir valdžios atstovų. Kone visa j;. ;------------ .------- --------- : I,..- . t. ... . . . ;
pFOgrama vvko jau ispanu kalba, naščiai, redakcijos, jei randa rei-. bijosi tiesos ii objektyvumo, juk 

Sekmadieni po pietų Šv. Ceci- halo pareikšti savąją nuomonę, j tai tikras peilis po kaklu vien

kai skiriasi nuo savųjų bendra- Į m-ai- 
darbių minčių, nebijo atvirai ją j • . _
išreikšti vedamųjų skiltyse. į Amerika reikalinga

Tai laisvos spaudos požymis. Euronai
snaudos. jieškančios tiesos lais-Į turupci
vėje. Visa tai. aišku, žymiai sun- Anglijos užsienių reikalų mi- 
kiau suprasti “TB" laikraštiniu- nisteris Lord Home pareiškė, kad 
kams. kurie labai jau siaurai su- tik JAV gali sulaikyti komunistų 
pranta spaudos bendradarbio pa- agresiją Europoje. De Gaulle 
reigas ir atsakomybę. Juk kaip “trečioji jėga” neteikianti Euro.- 
kitaip suprasti tą baimę objekty- pai jokio saugumo.

pasirodė labai gerai, išpildyda- 
mos mūsų tautinius šokius su di
deliu Įsijautimu ir pietietišku di-

kius kiek galint nešališkiau. ban
dome atvirai ir nuoširdžiai nagri
nėti aktualiąsias problemas, te
mas, mažiau ar daugiau patinka
mas, bet būtinas svarstymo, kad 
mūsų skaitytojas būtų kiek ga
lint visapusiškiau informuotas,j. _ ...
kad jis galėtų iš pateiktos me- ta pačia gaida turėjo atsiliepti ir 
džiagos, faktų, susidaryti ir sa- A. Vaivada Vilniuje. Mes gerai 
vają nuomonę. Tuo tarpu laik- i suprantame, kodėl sovietai taip

są komunistinėje pasaulėžiūroje,; vyko prie žvakių ir žibalinių lem • 
literatūra rodo, bet kiti J. Akinio eilėraščiai nesi-ip.Ų. šviesos. Nesant autobusų su- 

ojovė su kompartijos ideologija, sisiekimo, buyo sunku sutraukti 
tad ir šis iš rinkinio nebuvo iš- didesni skaičių vietinės lietuviš- 

Kl. Mehnert “Der kosios visuomenės ir be telefonų ;
^ovįct - Mensch”. 285-286 psl.). Į susižinojimas buvo paralyžuotas. 

Tendria- Yra ir sovietinėje lietuvių poezi- Antra — kongresas vyko aštrios 
* ė‘ic ;)an:*šiu reiškiniu bet °e- kovos nuotaiKoje, nes vietos lie-.;

. CL .. tuviai komunistai pasirūpino iš-;
nomis sąlygomis nesudarvtu P^a^n.V, nVes^e didžiulius ir gerai; 

“ ■ techniškai paruostus plakatus is-į 
panų k. maždaug tokio turinio: Į 
"’vionievideo lankiusi savo sesute p. Grauži-!tai nori pranešti vietos visuome- n:ene 
nei. kad čia vykstąs tariamasis lie- r... 
tuvių kongresas yra ne kas kita, i 1 rūksta darbininkų 
kaip'fašistų, nacių ir žudikų šuva-; Fv uKlu iwlu<iukv» nur.^. , - t ... ,?
žiavimas”. Montevideo mieste gy- tūros Draugijos patalpose Įvyko bei taut'] s°knl festivalių pra- 
vena daugiau kaip 3000 lietuvių, jstudijinė dalis. Pagrindiniu kai- an in<:p ęa v n<:p 1r ą" ra” ,an' 
kuriu apie ketvirtis yra komunis- hėtoju buvo Z; Juknevičius. Ar
tai ir rodo gana aktyvią veiklą, genimos lietuviu veikėjas. Kore- 
turi savo periodini leidinį lietu- ierentais buvo — H. Mošinskienė 
vių k.

Vizitai valdžios Įstaigose 
Ketvirtadienis ir penktadienis pagrinaine tema buvo — lietuvv- 

— vasario 21 ir 22 d.d. — proem ------ -
lietuvių delegacijai belankant vie
tos valdžios Įstaigas, kurių pažy

10 tikintieji gina savo 
us. Štai matematikos 
> sako: "Aš Dievą isi- 

ne toki, koks jis mi
tas ikonoje (šv paveiksle), 
i Dievas — tai kažkoks dva-

Ii

daiK'tu,

prasčiausia 
c.gumi.

10

r

reiškinių, bet ge
idi ių čia nepopuliarinti, nes tai 

esą a 
jiems malonumo . . .

.Vsnkvdami i tokias nuotaikas 
sovietinėje visuomenėje, kompar
tijos vadai i nauja savo partijos 
programą Įdėjo “moralini komu-

galaktikų, žvaigž-. nipno statytojo kodeksą’ 
viso to. kas gyva ir 
oje, — pradedant 
cele ir baigiant

kad dvasinis
— tai /‘gilus

nčs priemonės ir 
Svirimo 
kad kai

Iv'i

r : o 
buvo i

L-c’K’arr! įjos: v; 
. lis- inės 
stovu ir antra “ 
ėių. kad svarbi; 
jo dvasios pašau

O.C’IJC

H'
)k' ■* i

Pagal Markso mokslą, nesą jo
kios vienodos ir vieningos mora
las: Įvairiose istorijos epochose 
s.-,-., jV;'irių moralių, o į naująją 
sovietu komunistu partijos prog
ramą Įrašyti pagrindiniai visuoti- 

žmonių moralės nuostatai.
v,-> Komuni ' no ideologijos iš- 

s:‘.’i”‘imo reiškinys.
m-.-jos v.''<;ovybei nėra rei- 

mizuoti specialią antiko- 
ę propagandą ar kry- 
i'us prieš komunizmą .ar 
Moka, kain to nori kraš- 
•> a oi • ai i s> r i Po-i e>i > i s 
XI!I daro dideli dalyką 
otine santarvbą. stiprin

damas Bažnyčios doktriną, taiky
damas ją naujiems laikams ir ar-

k

' : ' i ' i 
iiiii'i

O !() VY

GAMTOS
MALONUMAI

i atvykti.
Šeštadieni — vasario 23 d. 10 

i v. r. Įvyko oficialus kongreso ati- 
darymas toj pačioj parapijos sa-t 
lėj. dalyvaujant apie 200 atstovu 
ir nedideliam būreliui svečių. At-iiijos choras turėjo 30 nūn. pasi- kuri, rasi, kitą kartą gal ir visiš- Į propaganda besiremiančiai siste- 

.............. ....................................... ..
iliau atvykę svečiai buvo dr. J.: ^nh/šokiu trupės oasfrod^ 
i /1„Pil/b0SIPFr?e,dSp i SSjS 60"S.
ponia. J. Kapočius — LE leide- J J’ r “ 

/“.‘"““-“'T’ ‘"7*^ "‘T.'"' jas. ir P. Sirutienė iš Čikagos.Montevideo lietuviai demokia- „„„a : Bendros išvados
S. Amerikos lietuviui veikėjui, 

pripratusiam prie mūsų gerai or- 
Po niPtu nėrtraukos I iet Kul- guzuotų kongresų, dainų šven- 10 pietų pei liaukos Liet. KUl hpi tant įnkilI tpctivalin nra. 

bangiose sąlygose ir sutraukian
čių tūkstantines minias žmonių, 

’ šis P. Amerikos lietuvių kongre
sas, paviršutiniškai žvelgiant, at
rodė mažiau impozantiškas. Vaiz
dą skurdino žvakių ir žibalinių 
lempų šviesos. Tačiau giliau i vi
sa pažvelgus ir susipažinus su vi
somis sąlygomis, ši kongresą rei
kia vertinu gana gerai. Visur bu
vo jaučiama be galo gili lietuviš
ka nuotaika, nuoširdus patrijotiz- 
mas ir pasiaukojimas lietuviškam’ 
reikalui. Taip pat krito i akis di
delis skaičius jaunuomenės, daly
vavusios visuose kongreso progra
mos darbuose. Proporcingai, man 
niekad nėra tekę matyti tiek daug 
jaunimo Š. Amerikos lietuvių di-; 
džiuosiuose parengimuose. Tai 
buvo labai džiuginantis reiškinys, i 
Taip pat teko pastebėti, kad jau-Į 
nimas daug mažiau vartoja ispanų i 
kalbą tarpusavy, palyginus su Š. i 
Amerikos lietuvišku jaunimu. Iš, 

įviso, kongresas yra pavykęs viso-Į 
ije pilnumoje, ir neabejotinai, at-i 

mKanene. Kurioje aaiy va- -'Jį dau° naudos vietos lietu-1 
400 lietuvių. Iš nelietuvių į
- dideiis lietuvių ir iš i^S' Įvyks Sao

; Paulo mieste Brazilijoje 1966 m.
Dalyvis

iš cao Paulo ir K. Čibiras — Liet, 
pasiuntinybės spaudos attache.

tindamas visų krikščionių susivie
niji "a broliškos'meilės ir pasau
lės taikos vardu. Kaip daug pra- 
n? ies herezijų išsigimė, taip išsi- 
°i-nsta ir komunistinis materia
lizmas.

HON. A. KELSO ROBERTS, Q.C.

Ontario provincijoje, pareinant nuo to, kur 
mes gyvename, esame tik kelios minutės arba 

iios valandos nuo gamtos. Kaip Įrodo judė
jimas plentais, Ontario gyventojai pilnai išnau
doja gamins teikiamas pramogas, kaip iš tik
rųjų jiems ir pridera, nes devyniasdešimt pro
centu Irov’ncijos priklauso Karūnai, taigi, 
faklinai. priklauso mums visiems.

\uo 1943 m. medzioiojų padvigulnjo, 1961 
dais pasukdami .522,184 suma, gi žūklautojo 
au,’<» proporcingai ligi 1.250.(KX). Pastaroji 
ma yra hk apytikrė, nes Ontario gyventojams 
'skrriojuno leidimų nereikalinga, išskyrus, 
te!ico. Lake Su]x*rior ir Algonquin Provinci-
s į)<nku>. 1961 metais ne provincijos gyven
ini numuko 22.273 medžioklės ir 422.378 meš- 
rtojmio k ūlimus.
\or> ir taip skaitlingi, medžiotojai bei zu

jo sudaro tiktai mažumą.
privačių vasarviečių bei kitų 

yodamų viešujti nankų. vien lik 
’kai l9fJ2 melais turėjo 7.822 549 
daugiau nei dvigubai, kaip 1958 

rauta s Stovyklautoju skaičius Provincijos Par
kuose pakilo li u J.053.203 (keturis kartus dau
giau nei i958 metais), čia neįskaitant stovyk-

m

nu
O

amt 

tani

iaufojii gamtoje bei baidarininkų, kurių judant 
nebuvo galima suskaičiuoti.

Atrodo, kad medžiojimo bei žuvaviino ma
lonumai mažiau traukia, nei kiti atviros gam
tos džiaugsmai: gyvūnijos stebėjimas bei tyri
nėjimas, kvėpavimas grynu, dažnai pušų iškvė
pintu oru: gėrėjimasis natūraliu ežerų, uolų, 
medžių bei dangaus grožiu ir žmogaus jausmus 
patenkinančiu išgyvenimu esant gamtoje su 
jos gyvūnija.

Stiprėjant traukimui į gamtą, spartinami ir 
Provincijos Parkų planai. kad patenkinus ky
lanti troškimą gyventi arčiau prie gamtos. 
Kiekvienais metais atidaromi nauji parkai (82 
parkai 1962 m.) ir tobulinami ligi standartų, 
kurie suteikia tinkamus patogumus, tačiau kuo 
mažiausiai pakeičia natūralią aplinkuma.

Kas metai vis daugiau žmonių stebi augme
niją bei gyvūniją, vaikšto gamtos takais, lanko 
gamtos muzėjus parkuose, seka gamtininkus 
ekskursijoje ir vakarais susirenka lauke vaidi
nimams. Įvairiais būdais gyvenimas parkuose 
teikia ramybės, atgaivina ir moko.

Norėdami gauti daugiau informacijų apie 
užsiėmimus gamtoje, rašykite į Department of 
Lands and Forests. Parliament Buildings, To
ronto. Ontario.

t
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bės išlaikymo P. Amerikoje prob
lemos ir galimybės. Diskusijose 
plačiau pasisakė dr. J. Sungaila, 
išryškinuamas Lietuvių Bendruo
menės reikšmę lietuvybės išlaiky
mo bei lietuviškos kultūros kėli
mo darbe. Diskusijų metu išryš
kėjo. kad lietuviškas darbas P. 
Amerikoje — Argentinoje, Urug
vajuje ir Brazilijoje — yra be ga
lo sunkus dėl darbininkų stokos. 
Šiose valstybėse naujųjų lietuvių 
ateivių tėra vos saujelė, nes dau
guma išvažinėjo i Š. Ameriką. Ta
čiau su dideliu pasiaukojimu yra 
daroma visa, kas esamomis saly 
gomis yra Įmanoma.

T'os pačios dienos vakare’ T. jė 
z.uitų parapijos salėje Įvyko iškil 
minga vakarienė, kurioje dalyva 
vo apie - 
svečių dalyvavo tik vienas sena 
torius — 
so demokratijos draugas, kuris 
pasakė gražia ir mums palankią 

Įkalbą.
Radijas, pamaldos, sportas
Sekmadieni — vasario 24 d. — P. Amerikos lietuviai dėkoja ir protestuoja 

: 9 v. r. per vietos radijo stoti buvo
pravesta lietuviška valandėlė, kū- ■ P. Amerikos lietuvių kongresas, ivy- rai solidariai kovai už tautos laisvę, 
ri ištikrųjų yra nuolatinė ir trans- kęs Montevideo, paskelbė atsišaukimą. Liet, šeimos raginamos išlaikyti liet, 
liuojama kas sekmadienis. Prog- Į kuriame dėkoja Urugvajaus vyriausy- kalbq ir jdjcgti Lietuvos meile jauni- 
rainoje buvo lietuviška muzika ir bci už Lietuvos inkorporacijos Pastarajam steigtinos specifinės dr I Su n i los kalba i P Ameri-iSov- Sąjungon nepripažinimą ir pro- mui- ^tarajam siektinos speenmes (ir. J. nun^ailOS haioa i r. amen nacL»ihtnc Ik>. ora-ios ir atitinkama spauda. 1963 nie
kos lietuvius. Transliacija yra ge- Į

. rai girdima ir klausoma net Bue- 
■ nos Aires lietuvių.

10 vai. liet, bažnyčioje Įvyko Į 
pamaldos. Po jų parapijos sporto į 
aikštėje Įvyko krepšinio rungty-Į 
nės tarp Montevideo ir B. Aires 
lietuvių komandų. Rungtynes lai- • 
mėjo B. Aires komanda. Po rungG 
tynių vėl visi buvo pavaišinti toj1 
pačioj parapijos salėj. 

> Meno vakaras
8 v. v. “Hotel Park de Prado"! 

salėje Įvyko pagrindinė kongreso 
meninė dalis, dalyvaujant apie 
600 žiūrovų, šioje dalyje dr. J. j 

į Sungaila vėl tarė Įvadinį žodi, iš? 
! ryškindamas lietuvių kultūrinių - 
meninių pasirodymų reikšmę 
bendram lietuvybės išlaikymui 
priaugančiose kartose. Meninę 
programos dali išpildė B. Aires 

į tautinių šokių grupė, vad. Lydi jos 
Petravičienės, Montevideo taut. į 
šokių grupė, vad. G. Stanevičie
nės, B. Aires Šv. Cecilijos liet, 
choras, ved. Rymavičiaus. kuri 
šiame pasirodyme pavadavo Alf. 
Petraitis, ir Montevideo liet, cho
ras. dirig. Vyt. Dorelio. Be to. dar 
pasirodė solistės iš B. Aires: Vikt. Į 
Bagdonaitė ir Lena Ruminienė.Į 
Chorams ir solistėms akompona- 
vo p. Mikučionienė. Vertinant šią 
programos dali, reikia konstatuo- i 
ti kad abi tautiniu šokiu mmčs i

r A

II P. Amerikos lietuvių kongrese: viršuje garbės prezidiumas: 
A. I). Petraitis iš Argentinos, prel. P. Ragažinskas iš Brazilijos, 
dr. J. Sungaila PLB v-bos pirm, iš Kanados, A. Grišonas, Lietu
vos atstovas Urugvajuj, Z. Juknevičius iš Argentinos ir Vyt. 
Dorelis iš Urugvajaus, org. komiteto pirm. Vidury kalba K. 
Čibiras. Lietuvos pasiuntinybės spaudos attache; dešinėj — 
darbo prezidiumas: A. Balčiūnas — Argentinos LB pirm, ir inž. 
St. Babronis — Argentirfos LB veikėjas.

h mui. Pastarajam steigtinos specifinės 
testuoja*prieš šmeižtus, paskelbtuslic- org-jos ir atitinkama spauda. 1963 me
tinių grupės “Centro Lituano del Uni- tai minėtini kaip 100 metų sukilimo 
guay”. Tais užgauliojimais esą norima sukakties metai, primeną pastangas 
pridengti sovietų skriaudas lietuvių išsilaisvinti iš rusų vergijos. Po atsi- 
tautai. P. Amerikos lietuvių kongresas šaukimu pasirašė A. Balčiūnas, pirm., 
reikalauja Lietuvos atstatymo demok- H. Mošinskienė, sekr.; nariai: kun. J. 
rat. pagrindais ir kviečia visos išeivi- Giedrys, SJ, inž. St. Babronis, inž. Z. 
jos lietuvius bei jų organizacijas bend- Batelis. 1

i

Didžiausias pasirinkimas 
MAISTO DOVANU 
SIUNTINIUV 

visus sovietinius kraštus.
Užsakymai siunčiami oro

paštu. Siuntiniai pristatomi 
per 7 iki 10 dienų! Žemiau

sios kainos!!!
PACKAGE EXPRESS 

1530 Bedford Ave., 
Brooklyn 16, N.Y.

MOHAWK Furniture Ltd
2448 DANFORTH AVE. 
Telefonas OX. 9-4444

Pirmos rūšies Pittsburgh dažai

r Wallhide

hftSBUtSž

Reg. $8.75, dabar tik $6.35 
galionas. ^Sutaupote $2.40.

ir

YJ Satinhide .
■ k. t nartui
ftlTSWlSl

Specialus priedas 
pritaikomas emalis 

(Satinhide Trim 
Enamel) 

Reg. $3.35, 
dabar TIK 

$2.45 kvorta.

137 RONCESVALLES AVĖ. 
Telefonas 537-1442

Dar turime pasilikusiu SPALVOTŲ D/VZŲ 
iš praeitų metų — galionas tik $2.00. Visi 
dažai gaunami tik Ronccsvallcs krautuvėje.

įvairūs kilimai,
Naujausių madų sofos.
Miegamųjų ir valgomųjų kambarių baldai, 
įvairiu firmų matracai.
Virtuvės stalai, kėdės, šaldytuvai.
Virimo krosnys, skalbimo mašinos.
Vaiku baldai.
Dažai ir kiti namų apyvokos reikmenys

Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 valandos 
ryto iki 9 valandos vakaro.
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“ATVERK AKIS”
Lietuvoje išleistas meno saviveik

lai skirtas ateistine tema rinkinys 
“Atverk akis”. Jį paruošė Įstaiga, iš 
pavadinimo nieko bendra neturinti su 
ateizmo skleidimu — Liaudies meno 
rūmai. Rinkiny sudėta ir poezijos, ir 
prozos gabalų, dramų ištraukų, pa
tarlių, priežodžių, pasaulio mąstytojų 
pasisakymų apie religiją. Salia Tilvy
čio, Venclovos, rinkinyje bandyta iš
kelti vad. “tamsybininkų” konfliktus 
su sąžine Vienuolio ar žemaitės kū
riniuose.

Partiniai propagandininkai skun
džiasi įdomesnės originalios drama
turgijos trūkumu ateistine tema. O 
kritikų tarpe nerimą sukėlė minėto 
leidinio perkrovimas ir kiti trūku
mai. “Tiesos” 22 nr. vertindama D. 
Kadžiulytė įžiūrėjo ir anekdotišku- 
mą ir paviršutiniškumą, šaržavima, 
lėkštumą ir pan. Ji padarė išvadą, 
kad ateistinė propaganda Lietuvoje 
nesanti vedama nei lanksčiomis, nei 
taktiškomis priemonėmis. E.

jų grįžimu Lietuvon. Bolševikų buvo 
ištremtas Sibiran 10 metų. Grižo 
1956 m., buvo altarista Kaune.

MIRĖ DR. E. BUIVYDAITE.
KUTGRGIENE
Vasario 13 <1. Kaune staiga mirė 

akių gydytoja, kom. partijos narė 
Elena Buivydaite - Kutorgienė. Gi
musi 1883 m. Šiauliuose, E. Kutorgie- 
nė, kaip pranešta “Tiesoje (39 nr.), 
pirmojo bolševikmečio metu jau bū
va įsijungusi i ‘visuomenini darbą”, 
vokiečių okupacijos metais dirbusi 
pogrindyje prieš okupantą, padėjusi 
belaisviams. į kom. partiją Įstojo 
ih43 m., priiikė ryšius su sovietiniais 
partizanais ir pan. 1944 m. sovietams 
vėl Įsibrovus i Lietuvą, gyd. Kutor- 
gienė buvo poskirta Ypatingosios 
valst. komisijos vokiečių piktadary
bėms aiškinti nare. Ji buvo ajidova- 
nota sovietiniais ordinais ir meda
liais. Ę. x

ATEISTINĖ PARODA
Toliau gyvinant ateistinę agitaci

ją Lietuvoje, Vilniaus kraštotyros 
' muzėjuj vasario mėn. atidaryta ateis

tinė paroda, pavadinta “Tiesa apie 
religiją”. Parodoje parodyti nepr. 
Lietuvos laikais pasireiškusių “pa
žangiųjų” dailininkų piešiniai, skulp
tūros bei įvairaus religinio gyvenimo 
foto nuotraukos. Visa tai esą pasako
ja “tiesą apie tamsius bažnytininkų 
darbus visais laikais”. Vasario 19 d. 
ateistinėje propagandoje plačiai nau
dojamas iškunigis Ragauskas, per Vil
niaus radiją kalbėjo apie “Tėve mū
sų” ateistų akimis, be to, dar buvo 
pašnekesys apie tai
kė jieško bažnyčioje?” E.

“Ko moteris

A.A. KUN. VINCENTAS MIELEš- 
KA mirė kovo 5 d. Kauno ligoninėje, 
sulaukęs 70 m. amžiaus. Ilgą laiką 
buvo kauna Karmelitų parap. klebo
nu ir nepr. Lietuvoj buvo žymus vei
kėjas. Gimęs 1893 ni. Paliepių km.. 
Ariogalos vaisė. Augšt. mokslą buvo 
baigės Petrapilio dvas. akademijoj. 
Rūpinosi liet- tremtiniais Rusijoj ir

ATIMS DARŽUS?
Pagal Vilniaus radijo pranešimą, 

žemės ūkio gamybos ir paruošų mi
nisterijos kolegija su paruošų darbuo
tojų prof, sąjungos prezidiumu ap
svarstė klausima dėl visuomeninių 
daržų išplėtimo sovehozuose ir kituo
se valstybiniuose ūkiuose. Pareigū
nai nustatė, kad, esą, individualinė 
daržininkystės sistema luriitii nema
ža trūkumų, reikalaujanti daug darbo 
jėgos, atitraukianti žmones nuo ga
mybos. Dar toliau pabrėžtas kitas bol
ševikinis teiginys: esą, mažuose skly
puose nesą galimybių' panaudoti 
“priešakine techniką” (tokią tech
niką, patyrimas rodo, nevyksta pa
naudoti ir dideliuose kolchozu plotuo
se — E.). Lietuvos gyventojų, ypač 
tarnautoju, darbininku dėmesiui pa
skelbę tuos samps davimus, paruošų 
pareigūnai nutarė įpareigoti soveho- 
zų ir kt. vaisi, ūkių direktorius ir 
prof, sąjungos komitetu pirminin
kus. kad šie išaiškintu darbininkų ir 
tarnautojų susirink imuos? visuome
ninių daržu pranašumą. Išvada: šalin pe- 
individualūs daržai, nes juos turė
dami ž 
buitį. E

PRIEŠVELYKINČS REKOLEKCI
JOS AV parapijoj pradedamos kovo 
24 d. Suma ir pamokslu. Rekolekcijas 
ves T. J. Kubilius, SJ, iš Čikagos. Kvie
čiami parapijiečiai gausiai dalyvauti. 
Rekolekcijos baigiamos Kančios sek
madienį iškilmingom Mišiom ir palai
minimu. Parapijos klebonas .

PLATUS SV. KAZIMIERO MINĖJL 
Mas įvyko kovo 10 d. Po pamaldų 4 v. 
p p., mergaičių gimnazijos salėje, at
likta meninė programa. Parapijos kle
bono ir komiteto pastangomis buvo 
paruošta plati 1Y įvairi programa. Ati
darant minėjimą, AV parap. komiteto 
pirm. J. Kšivickis paprašė susirinku
sius atsistoti, parapijos chorui sugie- 
dant A. Gaidelio ‘Tremtinių maldą”. 
Paskaitininkas A. Rinkūnas vaizdžiai 
nupasakojo šv. Kazimiero lietuvišką 
kilmę.

Po trumpos pertraukos scenoje pa
sirodė A V par. jaunučių choras, vad. 
V. Vaikaičio, akompanuojant M. Kle- 
vaitei. Pagiedojo “Ausk Marijai”, “Tė
vų nameliai brangūs” J. Bertulio (susi
laukę daugiausia plojimų) ir “Plaukia 
Nemunėlis” A. Vanagaičio. Toliau 
smuik. Step. Kairys išpildė preliudą iš 
sonat No. 7 A. Govelli; Viešpatie ma
no — A. Stradella ir Largo—F. Haen- 
delio. Deklamatorė S. Martinkutė susi
laukė daug katučių. “Gyvataras” pa
šoko du gražiausius dalykus: “Audėjė
lė” ir “ Sadutė”. Turbūt pirmą karta 
Hamiltono scenoje pasirodžiusi sol. 
Vada va žemely tė, parodė tikrai puikų 
savo balsą, pagiedodama “Sv. Kazimie
rai” R. Toi. ariją iš “Mesijas” G. F. 
Haenddio. ariją iš operos “Dalia” — 
B. Dvariono. Užbaigai AV parapijos 
choras padainuodamas keletą liaudies

žia kun. B Bacevičiaus iš Toronto pa
skaita. Kunigas pabrėžė, kad yra tik 
ateitis. Praeities — jau nebėra; dabar
tis šiandien — ryt jau praeitis; yra 
tik ateitis. Ir šių dienų žmogus, kaip 
ir seniau, slenka ateit in. Bet kuria 
kryptimi? Ar Kristaus švieson, ar ne- 
žinion? Bedievybė auga. Tai kryptis, 
kuri pasirenka tamsą. Jie — tamsos 
pasiuntiniai, bet dirba daugiau už mus 
— Šviesos - Kristaus sekėjus.

Prelegentas teisingai pastebėjo dau
gelio katalikų apsileidimą — permažai 
studijuojame šv. Raštą. Reikėtų kas
dien po mažą skyrelį gerai išmąstyti.

Po sus-mo buvo renkama nauja val
dyba ir kuklios vaišės.

m Naujoji valdyba pasiskirstė parei
gomis: pirm. J. Pleinys, vicepirm. K. 
Mileris, sekr. M. Kežinaitytė, ižd. A. 
Bugailiškis ir koręsp. B. Juozapavi
čienė. V.

KARTŪNŲ BALIŲ ir šįmet ruošia 
ateitininkai sendraugiai Hamiltone ge
gužės 4 d. “Aukuras” suvaidins links
mą komediją. Bus premijuojamos pen
kios gražiausios suknelės dalyvių bal
sų dauguma. Mielos ponios ir panelės 
hamiltonietės — laikas pradėti galvoti 
apie sukneles premijoms. V.

LN NARIŲ METINIS SUSIRINKI
MAS įvyks šį sekmadieni, kovo 24 d., 
4 vai. p:p. Liet. Namuose, 1292 King 
St. E. Visi nariai ir prijaučiantieji pa
sistenkime jame dalyvauti.

SERGA ir gydosi ligoninėj M. Chro- 
lavičienė. Nuoširdžiai linkime greitai 
pasveikti.

KINO TEATRE “DELTA” šią savai
r______  .... ___ , tę įdomus ir spalvotas filmas “The

dainelių. Programą pranešinėjo A. Žil-į FBI Story” iš amerikiečių valstybinės 
vytienė. Suaugusiųjų chorui, solistei ir saugumo policijos slaptos ir nuostabiai 
smuikininkui aakomponąvo Hamilto- intriguojančios veiklos, 
nu i gerai pažįstama torontietė D.

Sk. St.
100-ji LIET. NAMŲ VAJAUS savai

| AV par. klebonas kun. dr. J. Tada- Įtė- iau ke‘?n^i,iš eil6s; rodo.’ kad, ši.t 
rauskas tarė nuoširdų padėkos žodi savąjį t!kslą atsieksimu Oakv.L 
nroėrames išpildytojams bei publikai'. I Pr,e.11il,rnny S200 pridėjo 

i Menines ir kultūrines grupes pakvietė Is1™0 ,r hamiltomebs V. S. atėjo j pa- 
galbą su antra tūkstantine. Liet. Fon
do Kanadoje organizatorius V. Tgnaitis 
iš Rodney prisiuntė $100 dukrelės Al-

pagerinti savo • VYRESNIEJI ATEITININKAI II J donos vardu. Vajaus suma per savaitę
j 24 d. turėjo susirinkimą su labai gra-! pakilo $2100 ir pasiekė $99.200. Vi-

i klebonijos patalpas bendrai vakario- 
V. p.

siems geriesiems tautiečiams LN v-bos 
vardu gražiausias ačiū!

Sekdami vajaus eigą, matome, kad 
jis per 100 savaičių ėjo be pertraukos 
ir vidutiniškai davė kas savaitę po 
$1000. I šią sumą įeina įnešti pinigai 
ir pažadai.

Iš bendros vajaus sumos $99.200 yra 
gauta pinigais $39.025 arba 40%, pa
žadais — $60.175 arba 60%. Liet. Na
mų įsigijimo 7 m. patirtis rodo, kad 
mūsų tautiečių apie 20% savo garbės 
pažadų nevykdo, atseit, iš pažadėtos 
$60.175 sumos reikia tikėtis, kad apie 
$12.000 LN negaus, bet priimant dėme
sin, kad į jų vietą ateis nauji veidai, 
mes galime drąsiai tikėtis, kad pradė
jus LN statybą, lietuviai mažiausiai 
dar įneš $60.000.

Prie šios apžvalgos norėčiau pridėti 
keletą kaleidoskopinių iliustracijų.

5 tautiečiai, įteikę po $100 čekius, 
juos kitą dieną nuėję į savo bankus 
sulaikė arba jų s-tose nebuvo pinigų.

9 asmenys, įnešę $2900, juos vėl at
siėmė.

3 nariai, pažadėję pridėti dar $2500 
netik neįvykdė savo pažadų, bet atsi
ėmė ir anksčiau įneštus $1900.

2 asmenys, vajaus metu įnešę $500, 
netik juos atsiėmė, bet ir iš anksčiau 
įneštų paėmė $400.

1 tautietis, pažadėjęs $200 vajaus 
metu mirė.

Į šią statistiką neįeina tie tautie
čiai, kurie per 1(M) vajaus savaičių nė
ra nei žadėję, nei pridėję, bet, įstoję 
anksčiau LN nariais, vajaus metu savo 
pinigus atsiėmė.

Baigdamas vajaus apžvalgą, vėl krei
piuosi į visus lietuvius su giliu prašy
mu: šį pavasarį turime visas galimy
bes pradėti LN statybą — neatidėlio
kime paramos. Jau yra net 2 pasiūly
mai $250.000 “morgičiams” gauti iš 
6% metams ir 20-čiai metų išsimokė- 
jimui, bet tik su sąlyga, kad artimoje 
ateityje sukelsime savų pinigų nema
žiau $50.000. LN šiuo metu turi apie 
$10.000. tad tik pasispauskime ir pui
kūs TN Hamiltone š.m. atsistos!

St. Bakšys, LN v-bos pirm.

Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės

KAN. J. KONČIUS, BALFo pirm., 
popiežiaus Jono XXIII pakeltas i pre
latus.

DR. STP. BIEŽIS, Amerikos lietu- 
vių veikėjas, spaudoj ir specialiuose 
minėjimuose pagerbtas jo 50 m. visuo
meninės veiklos sukakties proga. Pa
klaustas, kaip jis galėtų trumpai api
būdinti savo gyveninio veiklą, atsa
kęs: “Dirbdamas savo profesijos dar
bą, kasdien galvojau ir stengiausi ką 
nors padaryti Lietuvos ir lietuvišku
mo reikalams..

V. KASAKAIČIUI, clevelandiečiui, 
veikėjui veteranui, padaryta sunki 
operacija; ligonis sveiksta.

KUN. S. MORKŪNAS, šv. Kazimie
ro liet. par. klebonas Sioux City, Iowa, 
Vasario 16 proga pasakė šešis pamoks
lus lietuviškai ir angliškai, nušviesda
mas komunistų žiaurumus Lietuvoje. 
Kun. S. Morkūnas yra išgyvenęs pir
mąją rusų okupaciją, penkis mėne
sius buvęs suimtas ir verčiamas išsi
žadėti kunigystės. Daugelis jo giminiu 
nukankinti arba Sibiro tremtiniai.

MIUNCHENO LILT. B-NES NAU- 
JOJI VALDYBA: V. Hermanienė, kun. 
J. Tautkeviėius ir P. Česiūnas. Kontr. 
k-ja: J. Medušauskas, K. Ausiejus ir 
O. Hermanaitė.

V. MEILUS, PLB vyr. valdybos na 
rys, aplanke Vokietijos kr. valdybos 
pirm. L Rugienių. Pokalbyje dalyvavo 
ir tarybos narys kun. dr. J. Aviža.

PER VASARIO 16 MINĖJIMUS bu
vo priimtos rezoliucijos, kuriose krei
piamasi į Laisvosios Europos Radiją, 
kad būtu Įvesta programa lietuviu 
kalba.

Australija
DISKUSIJŲ VAKARAS MELBOUR- 

NE. Vasario 3 d. Melbourne Įvyko ket
virtoji M. K. Čiurlionio diskusijų klu
bo popietė. N. Cininas kalbėjo apie 
Lietuvos kryžius — jis nupasakojo lie
tuvių kryžių istorinę evoliucija. Disku
sijose plačiai dalyvavo jaunimas.

Brazilija
VASARIO 16 pamaldos Įvyko Sao 

Paulo katedroje. Jas atlaikė vysk. 
Dom Antonio Macedo bei pasakė pa
mokslą. Prisirinko pilnutėlė katedra 
lietuvių su Lietuvos konsulu A. Poli- 
šaičiu priešaky. Rytojaus dieną, Ar
thur Azevedo Teatro salėje, Įvyko iš
kilmingas posėdis, kurio metu kons. A. 
Polišaitis pasakė prakalbą. Be to, kal
bėjo iš Kanados atvykęs dr. J. Sun- 
gaila, Lietuvių Sąjungos Brazilijoje

MARIJA PAŠKEVIČIENE, apie 70 
metų, vasario 25 atvyko iš Lietuvos. 
Jos pasitikti Į International aerodro
mą Niujorke buvo atvykusi duktė Ja
nina Salienė iš Waukegan, Ill., sesuo 
Teodezija Jurevičienė iš Brooklyno, 
kuri savo sesers nebuvo mačiusi 50
metų: giminės Elena ir Stasys Minei- Pirm. J. čiuvinskas ir parlamento al
kos ir inž. M. Mikutavičius iš Tren- stovas d r. Modesto Guglielmi. Menine 
ton, Pa. Paškevičienės du sūnūs Ma- <IalĮ išpildė Bendi uomenės choras ir 
rilis ir.Vytautas ir duktė Vaclava Mei- jaunimo taut, šokių grupė, 
hivienė gyvena Toronte.

UŽDARE LIETUVIŠKĄ MOKYKLĄ 
Stouthon, Mass, lietuviška šeštadieni

Vasario 16 išvakarėse kons. A. Po
lišaitis su ponia savo rezidencijoje su
ruošė kolonijos bei spaudos atstovams 

į ir konsulu korpuso nariams priėmimą, 
nė mokykla veikė 12 metų. Perkėlus kuriame dalyvavo,apie 60 asmenų, 
kun. M. Vembre į Brocktoną, Mass., a. p.

'fili

kun. M. Vembrę Į Brocktoną, Mass., 
mokyklą uždarė, nes nauja vikarą at-

; kėlus nelietuvi, nebėra kam moky- Venezuela 
GAVĖNIOS PAMALDOS EVANGE- tojauti.

LIKAMS su šv. Komunija — Redee
mer liuteronų bažnyčioje, Main St. E. 
ir Waxford gatvių kampas, ‘Hamilton, 
Ont., kovo 24 d.. 3 vai. p.p.

Kun. Leonas Knstizenas

“ATGARSIAI” nr. 8, 1962 m. at
spaude rasini ‘.‘San Casimiro mieste-

— nistine m-kla, o šiais□t. varna n nes, Unt. Aquinas gimnaziją.

GINTUTIS REGINA IR ALGIS SA-
i BALIS iš Ročesterio, N.Y. laimėjo lis”. Kokiu būdu sv. Kazimiero mies- 
: Niujorko valstybės stipendijas 4 me
tams studijuoti un-tuose. Abu jie pr. 
metais baigė Ročesterio augšt. litua
nistinę m-klą, o šiais metais

Abu

telis Venezueloje galėjo atsirasti? Tai 
klausimas — i kuri atsakymą Vene
sueloj, esą, sunku surasti. Vietos in
dėnų tarpe esąs šitoks padavimas: ka
daise tose vietose gyvenusi gausi in-

IMIGRACIJOS MINISTERIJA
Nepaprastai svarbu, kad visi kanadiečiai aiškiai suprastų Federacinės 
Vyriausybės Imigracijos politikę. Sekančios mano kalbų ištraukos 
kalba pačios už save:

“Imigracijos politikoje esu pasivadinęs ekspan- 
sionistu. Pilnam savo potencialui išvystyti šiam 
kraštui reikia didesnio gyventojų kiekio”.
“Kanadai būtinai reikalinga daug daugiau gyven
tojų ir jų didėjime svarbiu faktorium turi būti 
imigracija”.

5

“Tikiu, kad pilr 
įjungimas į Ka? 
tiesiogini ir gr 
nio gyvenimo

i a i nurinktu ir paruoštų imigrantų 
nados gyvenimą suteikia teigiamą, 
eitą paskatinimą krašto ekonomi- 
kilimui”.
kiekvieno Imigracijos ministerio 
palaikyti teisingą, nešališką ir ne- 
administracijos aparatą, sujungtą

“Svarbiausias
uždavinys yra
diskriminacini
su šiltu ir simpatišku liečiamų problemų supra
timu”*
“Mūsų kultūrą yra daugialypė ir tokia turi išlik 
ti, ... praturtinta savo sudėtinių dalių įvairu 
mu. Štai dėl ko mūsų valstybiškumo plėtojimui 
reikalinga visu kanadiečių prisidėjimo, ... ne
svarbu iš kur jie būtu kilę ar ką paveldėję”.
“Pilnas mūsų kanadiško identiškumo, mūsų tau 
tinęs kultūros išsivystymas privalo iškilti iš visų 
kanadiečių gražiausiu tradicijų kolektyviškumo”

LIGONIAI. — Iš ligoninės grįžo į 
namus po sunkios operacijos M. Satke
vičius. Susirgo jo brolis Vincas ir nu
vežtas į ligoninę. Vasario 7 d. prie sa
vo namų paslydęs susižeidė P. Polgri- 
mas: gydosi namie. Sunkesnėje padė
tyje yra atsidūręs A. Vyniautas: griū
damas pataikė ant tvoros stulpelio ir 
susilaužė kelis šonkaulius ir ligoninėje 
turėjo virš savaitės išbūti. Grižo na
mo, bet susidarė naujos komplikaci
jos ir vėl turėjo atsigulti į ligoninę. 
Kadangi šis jo susižeidimas įvyko To
ronte. tai jis greitosios pagalbos buvo 
nuvežtas į vieną viešąją Toronto ligo
ninę, kur buvusi labai nerūpestinga 
priežiūra — ilgai nesulaukė gydytojo.

PAGAUSĖJO DARBAI. — šie me
tai su darbais buvo vieni geriausių. 
Didesnių atleidimų nebuvo. St. cathari- 
niečiai daugiausia dirba auto pramo
nėje McKennon Ind.. General Motors 
skyriuje. Firma priėmė kelis šimtus 
naujų darbininkų, dirba savaitėje 6 

■dienas, o kaikurie skyriai net 7. Pasa
kojama, kad tokia padėtis truks iki 
atostogų. Vietos spauda pranešė, kad 
motų laikotarpyje iš Windsoro į St. 
Catharines bus atkelti kaikurie sky
riai ir bys dar priimta 600 naujų dar
bininkų.

STEIGIAMAS UNIVERSITETAS. 
Projektuojama Niagaros pusiasalyje 
įsteigti St., Catharines. Niagara Falls 
ir Welland bendrą universitetą. Paruo
šiamieji darbai jau pradėti. Vieta nu
matoma visų trijų apylinkių ribų-susi- 
kirtime.

LIETUVIŠKA VEIKLA. — 1963 m. 
St. Catharines buvo du didesni paren
gimai: Klaipėdos atvadavimo ir Vasa
rio 16 minėjimai. Vasario 16-tosios 
buvo net du minėjimai: vienas vasario 
16 d. slovakų salėje, rengtas B-nės 
v-bos, antras vasario 17 d. — vienuo
lyno patalpose. Antrajame programą 
atliko vietos skautai, painformuodami 
apie tai ir anglų spaudą. Vietos “The 
St. Catharines Standard” vasario 18 d. 
laidoje įdėjo dvi fotografijas ir ilgo
ką prierašą apie šventę.

Pirmasis ”b nės minėjimas irgi bu
vo paminėtas “The St. Catharines 
Standard” vasario 15 d. laidoje straips
neliu “Lithuanians Remember ‘Inde
pendence’ ”. Gaila tik, kad šiame 
straipsnelyje kaikurie istoriniai fak
tai yra iškreipti. Ateityje duodant pa
našias informacijas reikėtų geriau su
sipažinti su savo tautos praeisimi.

Kovo 7 d. skautai vienuolyno patal
pose paminėjo Lietuvos Globėją šv. 
Kazimierą ir prisiminė seną vilniečių 
tradiciją — po minėjimo surengė Ka
ziuko mugę.

Vasario 17 d. SLA kuopa visuotinia
me susirinkime perrinko valdybą: 
pirm. Z. Piliponis, sekr. K. Jonušas, 
fin. sekr. P. Polgrimas, ižd. A. Alšaus- 
kienė ir valdybos narys M. Sauka.

Ramovėnai, išgavę provincinės vy
riausybės patvirtinimą, bandė įsteigti 
bingo lošimą, bet kol susitarė ir prisi- 
niošė, atsirado greitesni už juos.

Vilniečiai pradėjo ruoštis savo šven
tei — Niagaros pusiasalio tradicinėms 
Joninėms.

NUMATOMI PARENGIMAI. Skau 
tų rėmėjai rengia balandžio 27 d. vie
šą vakarą St. Catharines miesto. Bir 
želio 8 d. Toronto, Hamiltono ir St. 
Catharines SLA kuopos rengia bend
rą vieša parengima Niagara Falls 
miesto. I. K.

— baigia 
reiškiasi 

skautų veikloje. Jiems nekliudė ir “ak-; dėnų Guiripa giminė ir vienam to- 
cento” negadino mokslas lietuviškoj ■ kiam guiripai pasirodęs Lietuvos ir 
mokykloj. • Lenkijos karalius — šv. Kazimieras,

j kuris indėnams “Įkvėpęs meilės ka-
J. rr E. MATULAIČIAI iš Toronto * kaliku tikėjimui, pamaldumo, padoru- 

persikėlė gyventi Į Los Angeles. Apsi-į ni() ir mielaširdvstės”. Nuo to laiko, 
stojo V. Sakalausko namuose. Planuo- • esa guiripai tą vieta pavadinę “San 
ja užsiimti statyba. ; Casimiro de Guiripa” (guiripų šventa-
, » į sis Kazimieras); ji pasirinkę sau gle.-
J*3llja | bėju ir Jo garbei pastate koplyčią, kn-

KELI ŠIMTAI ŽYMIU SVEČIU da- ria 1812 m. žemės drebėjimas sugrio- 
Ivvavo kr. v-bos surengtame Vasario: bet jos vietoje buvo pastatyta da-
16 minėjime — Italijos ministerių. i 
veikėjų ir užsienio diplomatinių atsto
vų. Pamaldas atlaikė kard. Pizzardo.
Gauta popiežiaus sveikinimo bei pa- . ...
laiminimo telegrama; taip pat — Ita- Xel2Sl£51ja 
ii jos prez. Segni, Vatikano valstybės 
sekr. Cicognani, premjero Fanfani, ke- baigė B 
lių kardinolų, ministerių ir kitų ižy- universitete, 
mybių. Pagr. kalbą pasakė parlamen- magistro darbui. ___
to narys dr. L. Dal Faleo. Minėjime da- KIMAS MAI.SKAITIS. jaunas Auek- 
lyvavo ir paskutinis nuncijus Lietuvai jan(j0 lietuvis, per savaite dirba vie- 
arkiv. Centoz. Iškilme plačiai atžymėjo' noje didelėje gyvybės draudimo istai- 
Italijos radiofonai ir spauda; net 32 < * “ ‘ ' -- -
dienraščiai paskelbė straipsnius apie lenktyniauja motociklais Western 
Lietuvą, o 83 Įsidėjo informacijų. Is- Springs stadijone. 
panijos užs. r. min. telegrafu paprašė 
kard Pizzardo pamokslo ir minėjimo 
paskaitos. Eilę sp. agentūrų paminėjo j 
Vasario 16 iškilmę. Tai bus buvęs be
ne impozantiškiausias Vasario 16 mi
nėjimas išeivijoj. Tai nuopelnas Ro
mos lietuvių, ypač LB pirm. kun. V. 
Mincevičiaus.

bartinė didelė ir graži mūro bažnyčia, 
aplink kurią vėliau išaugęs miestelis, 
gavęs San Casimiro vardą.

RAMŪNAS V ARK AUS sėkmingai
► .Sc. geologijoje Aucklando 

dabar renka medžiaga

goję, o šeštadieniais — gana sėkmin-

Paruošė Pr. Al.

R. A. BELL
PILIETYBES IR IMIGRACIJOS MINISTERIS

52-22

Vokietija
RAŠTAS POPIEŽIUI. — šv. Kazi

miero šventės proga Miuncheno liet, 
katalikai pasiuntė raštą popiežiui Jo
nui XXIII, pranešdami apie šv. Kazi
miero paveikslų naikinimą Lietuvoje 
ir prašydami “paskelbti pasauliui mū
sų sukruvintos širdies protestą, kad 
žmonės netikėtų N. Chruščiovo gra
žiais žodžiais apie taikingą koegzis
tenciją...” Rašte išdėstyti faktai. 
Įvykę Vilniuje, Kamajuose. Vėžai
čiuose ir kitur, 
i ■■ .... . i. ■■ .............. 1 ■

Humphries Motors
LIMITED

74 Kcnuhvorth Avc. N.. 
HAMILTON, ONT. .

Automobiliu
* t

pardavimas:
1963 RAMBLER, laimėjusio šių me
tų geriausios mašinos premiją. Taip 

pat vartotų įvairių modelių.
Prašome kreiptis i mūsų atstovą

Emil Beržaitis
Telef.: Įstaigos — LL 9-2478 

Namu — JA. 2-7800 ♦

ANTANAS LUJDZIUS, B.L. 
savo ištaigu nuo liepos l dienos 

perkėlė 
Į naujas patalpas — 

Turner Building (Suite 203) 
21 Main St. East. Hamilton.
Telefonai palieka tie patys: 

ištaigos: JA. 7-5575 
namu — FU. 3-8928

Taupyk ir skolinkis
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

išduodamos asmenines paskolos iki $3.000, mor. 
gižiu paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskola draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pieta. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 8-0511

Gardaus maisto 
SIUNTINIAI 

Į USSR
Pristatoma laike 2-3 savaičių. 

Pilnai garantuota, 
svarų cukraus 
svarų miltų 
svarų ryžių 
svarų sviesto 
svarų taukų

20
20
20
10
20

S15.M
$15.75
$18.00
$23.50
$26.90

10 svarų cukraus
10 svarų miltų
10 svarų ryžiu
10 svarų taukų.

Greetings /ZR

1 svaras kavos pupelių
1 svaras kakavos,
1 svaras šokolado,?12 sv. alyvos 
2f2 svaro 
2>2 svaro 
2*ė svaro 
2r> svaro
2f2 svaro______ r
Household

cukraus,
ryžiu, 1 svaras sūrio, 
rūkyto bekono, 
rūkyto kumpio, 
džiovintu vaisiu.

1 svaras kavos pupelių,
10 svarų cukraus, 10 sv. miltu,
10 svarų ryžių,
5 sv. rūkyto bekono,
2’2 svaro aliejaus virimui,
2*2 svaro rūkvto kumpio.
PRAŠYKITE MŪSŲ PILNO S A- 

RAŠO, KURIAME RASITE 
DAUGIAU SIUNTINIU PAČIU 

PASIRINKIMUI.

Siusk pinigus i~ 
SSSR '

Tik GRAMERCY duoda jums:
• Pilną garantija

Mes turime Bankų ir Apdrnu- 
dos Dėpartmaento leidimą ir 
bondyti iki $20.000.

• Goriausias pristatymas
Nieko neatskaičiuojama. Maž
daug 10-14 dienų.

• Išmokama pilnai
• Pasirašyti kvitai

Tik mes vieni duodame pasi
rašytus gavėjo kvitus už visus 
persiuntimus.

Kursas: 9 rubliai nž $10. Už pa- 
tarnavima — iki $35 — $3.50. 
Virš $35 — 10%.

. Specializuojasi nuo 1947 metų.

Shipping Co.
118 EAST 28th STREET, 

NEW YORK 16, N.Y„ USA.
Tel. MU. 9-0598.
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Nepaliestos gamtos dailininkai
menas šiandieną vertas dėmesio, 
bus išsinešęs iš šios parodos ma
lonų Įspūdi ir viltis, kad šie dū 
dailininkai turi neabejotinus duo- 

pybos — akvarelės darbu parodą, i Harvest”, rodo, kad jis be dideliu menis pilnai išvystyti savo origi- 
kuri truko nuo vasario 22 d. iki pastangų išsprendžia komplikuo- na.M braižą ir pradžiuginti meną 
kovo 8 d. jčiausius uždavinius. Jam charak- mėgstančius naujais laimėjimais

šioje parodoje neabejotinai teringas pirmojo plano ornamen- j ateityje.
juntamas šių dailininkų stiprus talus, kaikur net dramatiškas, Į > V. Bričkus yra aukso medaliu 
ryšys su žmogaus rankos nepa- kontrastas su švelniai subė^nčių baigęs Ontario College of Art. 
lip/ta M tndividuilhr inter įspaIvų fonu’ Pažymėtinos jo ak- Keletą mėnesiu meno studijas 
liesta gamta, individualiai inter-. varelės “Raven J^ke” ir “Frnsted u* m m

Toronto Picture Loan Society 
galerijoje dail. Viktoras Bričkus 
ir jo žmona Bričkienė — Claire 
Shoniker surengė bendrą savo ta- ,

ALF. DOCIUS

pretuodami jie lieka visuose kuri
• * w . • f • •• v * >»n Vi v 1 J XX VI11 UvZAdlV

niuose ištikimi ir nuoširdus gani- kos ir spaivinio Įvairumo.
tai ir patys sau. Pagrindiniu jų 
kūrybos bruožu reiktų laikyti su-

ivarelės “Raven Lake” ir “Frosted gilino Paryžiuje. Jis ir jo žmona 
Dawn" dėl jų kompozicinės tvar- yra net trijų Kanados dailininkų 
.: . draugijų nariais.

V. Bričkus ir C. Shonikcr

Dail. Viktoras Bričkus Žiemos saulė 1963

Kultūrinėje veikloje

C. Shoniker Įspūdingai vartoja
sintetintą gamtos iškarpų doku- impresionistini štrichą Jos kaL 
mentaciją ir švelnius nuotaikos .K1 z°ie tai eiliniai 
niuansus. Gamtos ramybė, misti-! vaizdui, nebandant atrasti ypatin- 
ka ir jos formų bei spalvų neiš- t0:nnb žiūrovui atskleidžiami 
semiamas įvairumas vra tie ele-^ ^prastoj perspektyvoj. Nesu- 
mentai. kuriuos šie du dailinin-! SI<^‘nt P™ Paskl.r.H kunn.lu cka’ 
kai sėkmingai suveda i meno kū-į raktensukos,, reikia pažymėti, 
rini. Subtilesniam šio žanro išreiš- j kad J°s peisazai n naturemortal 
kimui jie naudoja akvarelę arba.ĮsPalv,m.u ,‘r kompozicmu atzvil- 
mišria vandeniniu dažu, kreidos "1U nusiseA9-
ir kt. techniką. V. Bričkus. savoj Abieju dailininkų spalvinė ska- 
peisažams pasirenka gana sūdė-! yra panaši ir pagauna parodos 
tingas temas, reikalaujančias ne-j lankytoją savo subtilumu ir ra- 
eilinio kompozicinio jautrumo, j mumu. c“ ~ 
kad išvengtu atsikartojimo, mo-j* ■ “*....
notonijos arba galutinio pasime-j 
timo painiuose labirintuose. Pa
rodoje išstatyti paveiksi u, išsky
rus mažiau nusisekusi “After kai isitikir

LITERATŪRINIAI ĮVAIRUMAI ED. ŠULAITIS

. čia nesigirdi spalvinio 
•triukšmo, kuris tik drumstu ly
diškas. mistiškas, kaikur net me- 
hneholiškas nuotaikas.

Lankytojas, kuris nėra fanatiš- 
s. kad tik abstraktus

DU SOVIETŲ AUTORIAUS VER- 
TIMAI. — Net dvi Ainerikos knygų 
leidyklos vienu laiku išleido šiuo me* 
tu visame pasaulyje bene daugiausia 
susidomėjimo keliančią knygą “One 
Day In The Life Of Ivan Denisovich”. 
Knygos autorius yra rusas Aleksand
ras Solženicynas, iki šiol nepasireiš- 
kęs sovietinėje literatūroje.

Jis čja aprašo vieno kalinio pergyve
nimus sovietinėje vergų stovykloje 
Stalino valdymo laikais. Autorius 1945 
m. buvo nuteistas už “politini” prasi
kaltimą k turėjo savo kailiu patirti so
vietini kalėjimą. Tad ši knyga turi ryš-l

kovojo ir kentėjo kovoje už laisvę”.
Tenka paminėti, jog “oficialioje” 

laidoje (Dutton) yra išleista viena ki
ta vieta iš originalaus teksto, atspaus
dinto Sov. Sąjungoje.

duoja Kinijos revoliucini judėjimą 
Hunan provincijoje 1925-1927 m. lai
kotarpyje, kuri autoriui, tuomet jūri
ninkui, teko iš arti stebėti.

a B: liker, Augalas (artichokes) 1963

PREMIJA LATVIUI. — Latvijoje 
gimęs jaunas rašytojas Andrew Fet- 
ler, kuris dabar studijuoja University 
of Iowa, gavo $750 premiją, skirtą 
“Atlantic Monthly” žurnalo debiutuo
jančiam autoriui už apysaką.

I Andrew Fetler yra studijavęs Uni- 
i versity of Chicago, De Paul, UCLA ir 

.. i I.oyolos un-te. Antrojo pasaulinio ka- 
kiu aut^ioSiiu bmo7.n Dabartiniumetu tarnavo pėstininku JAV ka- 

. .v . ... » l 10 I>c knlhn vnrucič.

JAV

meili A. Solženicynas jau yra rehabi- 
1 duotas ir mokytojauja Sov. Sąjungoj.

Pažymėtina, kad šis autentiškų per
gyvenimų kūrinys galėjo pasirodyti ir 
Sov. Sąjungoje, nors joje yra nuogai 
vaizduojami sovietiniai žiaurumai po
kario metais, žinoma, tas daryta no
rint suduoti smūgi Stalino kulto paka
likams, kurie Sov. Sąjungoje dar gy
vai juda.

šio kūrinio taip vadinamą “oficialią” 
laidą išleido Dutton leidykla (vertė
jas Ralph Parker, 1G0 pusi., $3.95), o 
kita — Praeger leidykla (vertėjai — 
Max Hayward ir Ronald Ilingley, 210 
pušį., $3.95. Dutton leidykla yra su
tarusi mokėti honorarą sovietams, kai 
tuo tarpu Praeger to nežada daryti, ka
dangi Sov. Sąjunga nėra pasirašiusi 
tarptautinės “copyright 
leidykla honorarą yra paskyrusi 
ternational Rescue” komitetui, 
pinigus panaudos “paramai tų, ]

riuomenėje. Jis kalba vokiškai, rusiš
kai, latviškai ir angliškai.

PREMIJA UŽ PIRMĄ ROMANĄ.— 
Kad pradėti rašyti niekada nėra pervė- 
lu, patvirtina faktas, jog 49 m. amžiaus 
buvęs jūrininkas laimėjo $10.000 pre
miją už savo pirmą romaną, šis lai
mingasis yra 22 metus laivyne ištar
navęs Richard McKenna, kurio roma
nas “The Sand Pebbles” laimėjo “Har
per Prize Novel of 1962” konkursą iš 
545 atsiųstų kūrinių.

Romanas (išleido Harper and Row 
leidykla 1963 m. sausio mėn.) jau su
kėlė dideli susidomėjimą: jį išrinko būti pasiųsti prieš 1963 m. gruodžio 
“Book-of-the Month” klubas savo na- 31 d.
riams, “Saturday Evening Post” žur
nalas kūrini nupirko spausdinti žurna- sų 
io puslapiuose, dvi didelės filmų b-vės 
tariasi dėl panaudojimo filmui ir t.t.

“The Sand Pebbles

SIŪLOMOS PREMIJOS, 
vyksta daug literatūrinių konkursų, 
kuriais būtų verta susidomėti ir lietu
viams autoriams.

$10.000 siūloma už romaną 1963 m. 
Delta Prize Novel konkurse. Kūrinys 
turi būti originalus, niekur nespaus
dintas, turėti nemažiau 50.000 žodžių, 
rašytas mašinėle praleidžiant eilutę. 
Kūrinius siųsti iki 1963 m. birželio 30 
d.: Delta Prize Novel, Dell Publishing 
Co., Inc., 750 Third Ave., New York 
17, N.Y., USA.

Doubleday & Company, Inc. skiria 
$5.000 premiją už knygą iš Amerikos 
istorijos. Rankraščius siųsti iki 1964 
m. kovo 1 d.: ‘‘The Editors, The Ken
neth Roberts Memorial Award, Double 
day & Company, Inc., 575 Madison 
Ave., New York 22, N.Y., USA.

$2.000 laukia rašytojo už “reikšmin
giausią provokuojanti, naudingą kūri
ni socialinės gerovės srityje”, šią pre
miją duoda “Association Press”. Rank
raščiai, nemažiau 40.000 žodžių, turi

DIDŽ. BRITANIJOS LIET. S-GA, 
norėdama paskatinti Europos lietuvių 
jaunimą reikštis spaudoje, pirmiausia 
“Europos Lietuvyje”, nutarė paskirti 
tris paskatinamąsias premijas: pirmą
ją — £ 10 ir dvi antrąsias po £5. Pre
mijos skiriamos už tuos jaunimo pa
rašytuosius straipsnius ar grožinės kū
rybos dalykus, kurie bus išspausdinti 
“Europos Lietuvyje” tarp 1963 m. va
sario mėn. 1 d. ir 1963 m. birželio 1 d. 
Premijuotiems dalykams atrinkti — 
DBLS skiria komisiją.

VYT. VOLERTO romanas “Upė te
ka vingiais” jau išspausdintas “Drau
go” spaustuvėje ir atiduotas rišyklom 
Knyga turės 332 pusi. Atspausdintas ir 
V. Kavaliūno premijuotasis romanas 
ir K. Grigaitytės premijuotasis poe
zijos rinkinys. Abi pastarosios knygos 
bus galima gauti premijų įteikimo iš
kilmėse kovo 24 d. Marijos Augšt. m- 
los salėje.

DR. J. JAKŠTAS šiuo metu eina 
Lituanistikos Instituto Lietuvos isto- Į 
rijos skyriaus vedėjo pareigas, o dr. 
V. Viliamas — Lietuvos geografijos 
skyriaus.

NAUJĄ ČIURLIONIO GALERIJOS 
VADOVYBĘ sudaro: V. Petravičius, į 
J. Pautienius, J. Mieliulis, J. Mulokas 
ir B. Babrauskas.

“DAINAVOS” ansamblio muzikinis 
vaidinimas “Pamiškė” bus statomas 
balandžio 28 d. Marijos Augšt. m-klos 
salėje, Čikagoje. Pr. Al.

J. STUKO rūpesčiu,pagamintos dvi 
naujos ilgo grojimo plokštelės — “Li
thuanian Dances and Folk Metodies” 
ir “Dainos Lietuvai”. Pirmojoj įgroti 
šokiai — Vestuvių polka, Ispaniškas 
valsas, Klumpakojis, Dainų ir šokių 
šiupinys, Gaidys, Sesytės polka ir kt. 
Akordeonistas — K. Daubaras. Antro
joj plokštelėj — Salomėjos Cerienės- 
Mulks kompozicijos dainų: “O, Tėvyne 
manoji”, “Kada girdžiu”, “Gėlių dai
na”, “Rauda”, Ivokacija (L. Stukas — 
G. Aleksiūnaitė F. Kramer — M. 
Motekaitis) ir kt.

APIE JOTVINGIUS. — Danuta Jas 
kanis: Jacwiez. Bialystok 1962. 44 ps!.; 
supažindina su naujais jotvingių kul
tūros archeologiniais radiniais Baltsto
gės muzėjuje. Pridėtas žemėlapis jot
vingių krašto, apimąs Suvalkiją ir dalį 
dabartinės Baltstogės vaivadijos. “Jac- 
wiez” lenkiškai reiškia jotvingių žemę.

1962 m. BERTELSMANO ENCIKLO- 
PEDIJOJE Lietuva pavaizduota eilėje 
enciklopedijos žemėlapių. Europos že
mėlapyje Lietuva atvaizduota su Ne
muno siena. Tik Vid. ir R. Vokietijos 
žemėlapyje, nors ir žymima Nemuno 
siena, bet už jos Klaipėdos kraštas, ne 
Lietuva'; panašiai ir Vid. Europos že
mėlapyje. Skandinavijos žemėlapyje 
Lietuvos siena irgi eina ties Nemunu, 
o greta “Memel” žymima ir “Klaipė
da”.

Atsiųsta paminėti

sutarties, ši 
i “In- 
kuris 
kurie

NAUJŲJŲ KANAD'EČŠŲ TEATRO PREMJERA
iJo trijų r.k 

pasiruoši.tiu, ?■<< 
iOutras p«s*rOk 
Remember Idai

k r u op si
,L'S ELcMYS, OFM

Kari us

u m j era "L 
aidinta du!

p.p. Abiejų . vių n 
ei u salė buvo beveik sure, 
iluz.iastiškai ir viitin- ouvo

Trijų veiksmų vaidinimas “I 
Remember Mama”, parašytas 
John Van Druten. pasinaudojant 
Kathryn Forbes knyga “Mama's 
Bank 'Account ', .šis scenos vei
kalas savo nuoširdumu yra džiu
ginęs žiūrovų mases nuo pat jo 
premjeros 1944 m.

Turiny vaizduojama norvegų 
. emigrantu šeimos gyvenimas San 

Francisco mieste, ši aplinkybė, 
be abejonės, ir nulėmė už šio vei
kalo pasirinkimą, nes. kaip žino
mą. Naujųjų Kanadiečių Teatre 
dalyvauja net 22-ju skirtingų tau
tų naujieji ateiviai, šiame veikalo 
pastatyme 19 rolių atliko net 13- 
kos skirtingų tautybių atstovai.

Tetos Sigfrid rolėje lietuviams! maža 
sėkmingai atstovavo E. Dauguvie-j dėdė 
tvtė-Kudahienė, Hamiltono lietu-i Walkm savo

Stasys Yla

PoliHnė kova
ir asmeniniai
įsitikinimaiv

Mykolo Sleževičiaus idėjinio
gyvenimo epizodai

58.

Yra žymiai daugiau Įvairių konkur- 
t, apie kuriuos smulkių duomenų 

galima užtikti rašytojams skirtuose 
žurnaluose — “Writer’s Digest” ir ki- 

romanas vaiz- tuose.

Lietuvių atstovė E. Dauguviety-' 
iė-Kudabienė puikiai pasirodė,! 
giliai Įsijausdama i jai skirtą ro-i 
lę. bet, be abejonės, būtų buvę

ėgėjų teairo ’ Aukuro“ rėži- daug maloniau ją matyti pagrin- 
.mukios dekoracijos taip pataliniame Mamos vaidmenyje.

paruoštos lietuvio Stepo' Veikalo eigai vykstant ivairio- 
inaūsKO. Juozas Jagėla rūpi-. se aplinkybėse, visdėlto tebuvo 
grimavimo problemomis. ! naudojama tik tos pačios dekorą- 

.'Cziūriiit svetimos ir gal nevi-; ei jos. Teko tad kariais veiksnio 
siems dar pilnai priprastos kai-1 stadijas perkelti i scenos prieki, 
oos bei kaikurių artistų akcento,! pasinaudojant daline uždanga ir 
visų veikėjų pasirodymas pilnai pritemdymais. Bent vakariniame 
rodė gabumus ir Įdėtą pasiruoši-i pastatyme pora techniškų ne
iną esto režisoriaus Rein Adre sklandumų publikai suteikė kele- 
globoje.

Molinos — centrinio
asmens 
dėki ’

tą tekste nepramatytų šypsnių, 
veikalo Suprantama, teatras negali naū- 

geriausiai paruoštą ir dotis visom gausiom priemonėm, 
dėkingiausią vaidmenį pasigėrėti- kurios yra prieinamos filmų pa
lai gražiai atliko ukrainietė Nata-j statyme. Tad ir šio vaidinimo me
ile Baums. Duktė Katrin (estė i tu buvo proga prisiminti netik 
Valve Andre).- savo pasakojimu! Mamą, bet taip pat ir tokio pat 
sujungdama atskiras scenas, o! vardo filmą, su neužmirštama 
tai;; pat aktyviai reikšdamasi vi-1 Irene Dune vaidyba.

e vaidinime, parodė savoj Sis Naujųjų Kanadiečių Teatro 
šią teatralini sugebėjimą. Ne- žygis tikrai sveikintinas. Girdėti.

i viso veikalo eigą pagyvino jis už trijų mėnesių pasirodys su 
ė Chris (ukrainietis John R. nauju veikalu. Linkėtina ištver- 

komiškuoju Įnašu, mės ir sėkmės.

įsipareigojimas kairiajam liberalizmui

Sleževičius 1905 m. bin o pasiųstas i didiji Vilniaus 
seimą atstovauti Odesos lie tiniams, jaunas stiųhadas da
rė pranešimą apie savo kolonija. <> atstovų kolėįe klausėsi 
Felicija IJortkexicicne — lietinių demokratų \eikv;a. tuo 
rnt'hi 'lac tuvos Ūkininko faktinoji leidėja. Gimusi dvare 
ir išteškėjusi už d\ aro gimusio, jinai nūn susidomėjo šiuo 
jaunu elegantišku studentu, gimusiu taip pat d\ar<\

— Visa išvaizda — rasi' ji vėliau. — kad tas jau
nas stmlentas vra ^abus žmogus ir stovis amišeiau savo 
aplinkos. Pasistengiau su juo susipažinti. Ten pat Inno 
sutarta, kad, maždaug po dvejų metų, baigęs unhersi- 
teta, jis apsigyx<*ns Vilniuje, o tuo tarpu rasines i Li< tu- 
vos Ūkininką ir. apskritai, palaikys su mums glaudžius 
siintykius

Ta proga jis buvo pakviptas i slaptą liet dc'mokratu 
susirinkimą Lit į Ūkininko’ redakcijoj.

Grįžęs Odeson Sle ževičius, talkinamas Plyno ir kitų, 
ėinčsi naujo ž\ gio — išpk'sti lietuvišką \ eikimą ypav kul
tūrinėj sritv. Tuo reikalu buvo įkurta Rūtos draugija, 
kuri ruošė vaidinimus, organizavo eborą. kure1 biblioteką, 
skaityklą, ruošė švietimo kursus. Sk zexicius neįėjo vado-

Literatūros vakaro - koncerto. Įvykusio Toronte, programos dalyvių 
dalis: iš kairės: pian. R. Karka, pranešėja L. Švėgždaitė, pian. TL 
Gurevičius: kvarteto nariai: J. Zubrickas, B. Vrublevičius, A. Brazys, 
II. Rožaitis; priekinėj eilėj — muz. Si. Gailevičius ir laureatė B. 
Pūkelevičiūlė. Nuotrauka M. Pranevičiaus

Mokinių svoris pakyla mokslo metu
Efektingiausią JAV pagalba P. j kūdikių ir nėščių motinų. Pana- 

Amerikai yra maisto pertekliaus ■ šiai yra visose P. Amerikos vals- 
siuntimas. Ja pasinaudoja 25% 
mokyklas lankančių vaikų.

Tos pagalbos dėka vaikai mo
kyklose gauna vieną kartą i dieną 
padoriai pavalgyti. Pvz. Bolivijo
je praleidinėjimas pamokų iš 38 
% sumažėjo iki 2%. Gaunamu iš 
JAV maistu naudojasi 8 mil. mo
kyklinio amžiaus vaikų, 5,5 mil.

lybėse. Brazilijoje sakoma, kad 
pietūs mokykloje'yra vienintelė 
priežastis, dėl ko tėvai vaikus lei
džia mokyklon. Per metus Bra
zilijoje išdalinama virš- 3 bilijo
nų puodukų pieno ir mokslo me
tu vaikai, priauga po kelis sva
rus, o per atostogas ju svoris nu
krinta. V. K.

PER VILNIAUS RADIJĄ buvo pa 
statyta Landsbergio-Žemkalnio drama 
“Tadas Blinda”. Salia jaunosios kar
tos aktorių, vaidino ir seniau pasireiš
kę — V. Derkintis, AL Kernagis, B. 
Lukošius, Graž. Jakavįciūtė, J. Kanop- į 
ka, P. Zulonas ir kt. Dramą režisavo ■ 
K. Kymantaitė.

VILNIAUS UN-TE apgynė diserta
cijas: E. Boreikaitė ekonomijos moks
lų laipsniui įgyti tema: “Du Lietuvos 
industrinio vystymosi keliai”; filosofi
jos laipsniams — Zuzana Jonikaitė te
ina: “Frazeologija Lietuvių kalbos žo
dyne” ir Bronius Kalinauskas tema: 
“Žemaitės raštų kalbos frazeologija”.

“TIESOS” DIENRAŠČIUI paskelbus 
apsakymo konkursą, buvo atsiųsti 135 
apsakymai; 16 buvo atspausdinta. 
“Tiesa” 53 nr. paskelbė ir konkurso re
zultatus .— 1 premija, 400 rb., paskir
ta Aldonai Baltrūnienei už apysaką 
“Skola”, kitos premijos 100-300 rb. 
paskirtos Alg, Pociui, Ant. BieliaiiS: 
kui ir Juozui Šiupšinskui.

AKAD. DRAMOS TEATRAS VIL
NIUJE pastatė M. Pagnol pjesę “To
pazas”. Pagal “Tiesą”, šioji pjesė vaiz
duojanti “buržuazinio pasaulio mora
lės apgaulę, vilkiškus šios santvarkos 
Įstatymus” ... Spektakli pastatė J. Ru- 
dzinskas; dail. — J. Surkevičius; pagr. 
vaidmenis atliko G. Jackevičiūtė, V. 
Jurkūnas ir H. Kurauskas.

Kauno muzikinis teatras pastatė Of- 
fenbacho komišką operą “Gražioji Ele
na”. Režisavo R. Andrejevas, dirigavo 
komp. J. Indra, dekoracijas piešė M. 
Labuckas. Pagr. vaidmenyse pasirodė 
V. Rimkevičius, L. Stanevičius, S. 
Repečkaitė ir kt.

MUZ. K. GALKAUSKAS, valst. 
konserv. prof., mirė vasario 20 d. Vil
niuje. Gimęs Vilniuje 1875 m.: 1908 
m. baigęs Peterburgo konservatorijos 
kompozicijos klasę, Įsikūrė Vilniuje. 
Buvo rusas, tačiau su Vilniaus lietu
viais diroo beveik visą gyvenimą. Jis 
buvo Vyt. D. gimn. muzikos mokyto
jas, dirbo su gimnazijos orkestru. Ve
lionis sukūrė nemažai lietuviškos mu
zikos. Minėtini kūriniai: “Gedulo mar
šas” J. Basanavičiui pagerbti, kantata 
M. K. Čiurlionio garbei (1927), “Moks
las — saulė” (1928), “Lietuviška rap
sodija” (1928). dar sukūrė liaudies 
dainas solo (1937), kelias simfonijas, 
o 1949 m. simfoniją 800 m. Maskvos 
sukakčiai prisiminti.

Palaidotas Vilniaus karių kapuose, 
Antakalnyje, vasario 23 d. E.

Mitteilungen aus baltischem Leben, 
nr. 4. Dezember 1962 m. Leidžia Bal- 
tische Gesellschaft Vokietijoje. Turi
nyje duota biografija a.a. prof. M. 
Biržiškos, lietuvių kultūriniai įvykiai, 
The Green Oak recenzija, dr. P. Rėk
laičio straipsnis — Geschichtlicher 
Ueberblick der Graphik in Litauen 
ir t.t.

Gimtoji kalba, nr. 4 (18) 1962 m. 
Bendrinės kalbos laikraštis. Redakto
rius L. Dambriūnas.

Mūsų šokiai, JAV ir Kanados lietu
vių Il sios tautinių šokių šventės re
pertuaras. Išleido šventei ruošti komi
tetas. Paruošė šventės repertuaro ko
misija iš pirm. G. Shoto, L. Braždie- 
nės, Br. Jameikienės, L šilingienės, R. 
Zotovienės. 261 psL Tai išsamus įvai
rių taut, šokių aprašymas su brėžiniais 
ir muzikine palyda. Kaina nepažymėta.

Kan. M. Daukša, Prakalba, Auto
riaus 350 m. mirties sukakčiai paminė
ti. Išleido Ped. Lituanistikos institutas 
Čikagoje 1963 m. Kun. B. Suginto ir 
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos Či
kagos skyr. lėšomis. Redagavo D. Ve
lička. Iš lenkų kalbos vertė A. Dun
dulis. 24 psL

Tėvynės atgarsiai, nr. 36, 1963 va
sario 16 d: Čikagos augštesniosios lit. 
mokyklos leidinys.

šv. Pranciškaus Varpelis, nr. 3, 
1963 m. kovo mėn.

Eglutė, nr. 3, 1963 m. kovo mėn.

MALDAKNYGE

DIDYSIS 
RAMYBĖS 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO 
Pataisytas II leidimas 

Išleido Tėvai pranciškonai
640 psL Kaina $4. Labai patraukli, 
tinka kaip dovana visokiomis pro
gomis. Gaunama pas knygų platin
tojus ar leidėjus adresu:

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue, 
Brooklyn 21, N.Y., USA.

KANADOJE GAUNAMA PAS 
SPAUDOS PLATINTOJUS.

vybėn, b('t visur ir viską dirlx>, ypač mėgdamas sceną ir 
vaidyba. Apic» draugijos darbus, aišku, rašė “Liet. Ūki
ninkui . Kaip buvo sutarta, po dvejų metų, jis baigė tei
siu studijas, gaudamas į rankas pirmojo laipsnio diploma. 
\r tarp įvairiu darbu ir studijų bediko jam laiko religijai, 
sunku pasakyti. Ryšiai su bažnyčia, atnxlo, nenutrūko, 
bet vargiai pagilėjo. Palikdamas Odesą, jis dar nebuvo 
suradęs visų sprendimų.

Tarp kairės ir dešinės
Vilniuje jau buvo laukiamas, nes “L. Ūkininko” lei

dėja turėjo vargo su redaktoriais — A. Smetona ir dr. J. 
Bagdonu. Buvo bėdų pačioje ’ demokratų grupėje. Jau 
1905 m. rtuo jų atsiribojo “valstiečiai liaudininkai”, netru
kus palaidoję “demokratus” lxmt vardu. Nūnai, po dvejų 
metų, brendo naujas skilimas. Buvo du sparnai — dešiny
sis ir kairy sis. Kairy sis stovėjo už radikalią kovą su caru 
ir kunigais, dėlto ji<‘škojo bičiulystės su s<x ialistais. De
šinysis siekė konerntruot jėgas pozityvioj savo tautos už
davinių plotmėj, dėlto norėjo Ixmdradarbiaut su kunigais 
ir katalikais, tada pasinešusiais į kultūros ir švietimo 
sritis.

Sleževic us atvyko Vilniun kaip tik išvakirėse partijos 
suvažiavimo, kur turėjo paaiškėti vi<*no ar antro sparno 
|XTsvara. Df'šiniajain spanmi atstovavo A. Smetona, J. 
Bagdonas, (»aid<dionis. o kairįjį — Bortkcvičiimė, Bulota, 
(ainius. Sleževičius dar n<*siisivokė padėty ir mažai ką 
pažinojo. Jis kils;ivo už Bortkevicierx's pusę ir ši laimėjo. 
Dešinieji išėjo iš partijos ir p;diko “L Ūkininko” redak
ciją. įkurdami kartu su kunigais “Viltį”. Slf'žcničius vic'toj 
anų buvo pakviestas nxlaguoti “L. Ūkininką,” — jxirti- 
jos organą ir vesti grupės liniją. Nors maža turėjo patir
ties. I>et ėmėsi darlxi su dideliu entuziazmu.

Durna ir dūmai
Kaip tik tų me'tu gale' susirinko rusų valstybes III dū

mą - pirlamemtas. Lietuvių atstovai dūmeųe' sudarė savo 
frakciją, kuriai vadovavo Bulota. Reikėjo frakcijai sekre-

toriaus te isininko ir juo buvo pasirinktas Sleževičius. Pa
likęs Vilnių ir persikėles į Pt'trapilį. jis vėl nutolo nuo 
grupines politikos,. lx't susidomėjo parlamentine' politi
ka. 1912 m., renkant atstovus į IV dūmą, jis išstatė savo 
kandidatūrą nuo Raseinių apskrities.

Šie rinkimai buvo kitokie, nei dveji pirmieji. Tada 
vadovavo socialistai, o šį kartą — katalikai. Tada “kata
likų kunigai, pasak Petro Leono, ne tik neardė' nei vienų 
nei kitų rinkimų, bet daly vavo nepartinių (faktinai, so
cialistų) komitetų rinkime”. Šį kartą “Lietuvos Žinios” 
(pradėjusios eit vietoj “Liet. Ūkininko”) iš anksto pasisakė 
nesilaikys lietuvių vienybės. Iš tikrųjų ir nesilaikė. Vienoj 
apylinkėj išstatė' kandidatu lenką endeką vietoj jau iš
statyto lietuvio kunige). Kitoj — atsimetė' nuo katalikų ir / 
kvietėsi talkon žydus. Dėlto kilo spaudoj pasipiktinimas. 
Kitų spauda nebuvo taip gausi, dėlto katalikų pasisaky
mai stipriau nuskamlw'jo. Kliuvo už tai pirmeiviams (pa
žangiesiems) ir Ixxlie’viams. Kliuvo ir Sle'ževičiui, kaip 
kairiųjų atstovui. Be' to, jo kandidatūros nepatvirtino 
rusu valdžia.

Tai ir buvo pirmas skaudus smūgis jaunam teisininkui 
ir politikui. Jo nusivylimas nukrypo pries “kuniginius 
laikraščius” ir kunigus. Jis rašė ilgesnį, skaudų straipsnį:

— Jie* savo spaudoj galėjo drąsiai varyt propagandą 
pri<s "bedievius” ir niekas to jiems netrukdė', nes rusų 
valdžiai tai buvo lyg ir talka.

Iš tikro, ir anksčiau niekas netrukdė; dėlto kairiuosius 
demokratus už “lxxlie'vybę” puolė ir katalikai ir buvę 
dešinieji jų draugai. “V7iltyje” buvo eile* straipsnių jau 
UX1S-9-10. Tų dalykų Sleževičius galėjo nepastelx't ar 
iM'įsidėme't, nes tuo metu buvo Petrapilyje. Pagaliau tai 
nelietė jo paties. Dabar gi jis buvo paliestas kaip augan
tis grupės vadas ir kaip asmuo. Skaudi jam turėjo būti ta 
rinkimine' msėkm<\ bet ne'mažiau skaudus ir viešas pa
vadinimas bedieviu, ypač kad msijaute' toks esąs. Taip 
ir liko jam šis išgyvenimas, kuris vėl atgydavo, išgirdus 
frazę — “jūs bedieviai!” (Bus daugiau)

Tarnauja 
daugeliu būdu,
Raudonasis Kryžius 

žiūri į jus
Raudonojo Kryžiaus artimo pagalbos darbu pa
sisekimas priklauso nuo jūsų duosnumo. Suteikti 
jūsų doleriai Įgalina tęsti būtiniausius Raudonojo 
Kryžiaus patarnavimus jūsų bendruomenėje. 
Šiais metais pagalvokite, kaip Įvairiais būdais 
Raudonasis Kryžius tarnauja jums ir jūsų kaimy
nams — tada numatykite pagal savo išgales, kiek 
galėsite paaukoti arba pasižadėti aukoti Raudo
najam Kryžiui. Duosni auka labai padės dauge
liui 1963 metais.

Raudonasis Kryžius 
reikalingas 

Jūsų paramos dabar
- 275-62
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BABY POINT
$16.900 pilna kaina, gražus rupių 

plytų mūrinis 6 kambarių namas 
su garažu. Viena skola balansui, 
arti susisiekimo ir krautuvių 
' r, ♦- v * -.

BLOOR — WINDERMERE
$3.900 įmokėti, 6 kambarių atskiras 

mūrinis namas su garažu, 2 mo
dernios virtuvės, alyvos šildymas.

Tel. RO. 2-8255
DUNDAS — RUSHOLME RD.
$1.700 įmokėti, II kambarių, gerai 

sutvarkytas mūrinis namas su 
dviem virtuvėm ir dviem voniom. 
Vandeniu alyva šildomas. $150 
pajamų mėnesiui ir 4 kambariai 

1 savininkui.
JANE — EILEEN
$2.900 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

kamb. per du augštus namas, 11 
m. senumo. Garažas ir platus įva
žiavimas. Arti susisiekimo ir 
krautuvių. Pilna kaina $16.400.

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

kamb. mūriais namas su garažu ir 
. privačiu įvažiavimu. ■ Vandeniu 
alyva apšildomas. Gražūs dideli 
kambariai. Pilna kaina $16.500.

ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kai

na $17.900. Du garažai, privatus 
įvažiavimas. Dvi atskiros krosnys. 
Išnuomota po $100 mėn: Įmokėti 
$5.900. Viena atdara skola balan
sui dešimčiai metų.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

mūrinis namas su
dernios virtuvės, alyvos sildym;
dideli kambariai. Pilna kaina
$17.500.

PrisikeUmo par. katalikų vyrų 
dr-ja apmokėjo 2 "T2” prenume
ratas V. Vokietijos lietuviams ir 
paaukojo $lt)‘, maldaknygėms 
pirkti. Ant. Štuikvs apmokėjo 1 
“T2” prenumeratą tautiečiui V. 
Vokietijoj. Maldaknygių vajui 
dar paaukojo; šv. Jono Kr. par. 
katalikės motęrys 520 ir Gyv. Ro-j 
žančiaus dr-ia $10. “TŽ” ir spau-; 
dos b-vė “Žiburiai” nuoširdžiai 
dėkoja’- •' ' ! I* -Si. < - - , k/fcy 4

§V. JONO KR. PAR. KATALIKIŲ J

> LSI! * I

E. ALEKSIENĘ bei artimuosius,
jos broliui Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame
A. ir K. Aperavičiai

jįBĮMĮjĮiįįĮM^ A, ir p. Ščepavičiai

6 psl. Tėviškės Žiburiai • 1963. III. 21. — Nr. 12 (688)

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

! MOTERŲ SKYRIUS, nuoširdžiai užjau k 
čia savo nares ir jų šeimas ~ p. Alek
siene jos broliui mirus, ir pi A. SO-1 
pavičienę jos momytei O. Aieksand- į 
ravičienei Lietuvoje mirus. Jų inten-J 
eiia užprašytos Mišios kovo 24 d. 1T 
vai. šv. Jono Kr. bažnyčioje.

Taip pat giliai užjaučiame skyriaus 
nares p.p. B. Manglicienę, M. Sakali- 
nienę, A. Augustaitienę, E. Girėnienę 
jų giminaičiui a.a. Mitalui mirus.

Mūsų dr-jos intencija užprašytos Mi
šios kovo 31 d.

I s Skyrius ruošia ^seiių drabužių siuntą 
j ♦ Suvalkų trikampį. Prašom atrinkti 
senus, bet dar tinkamus naudojimui 
drabužius ir išvalytus pristatyti iki ko
vo 31 d. į parapijos salę. Sk. v-ba

PABALTIECIV MOTERŲ DRJA, 
uirmininkaujama p. S. Butkevičienės, 

j kovo 17 d. Prisikėlimo salėje* suren-.1 
įgė popietę, kurioje apsčiai dalyvavo 
estės, latvės ir lietuvės — apie 200 
asmenų, jų tarpe estų ir lietuviu kon- 

į sulai (latvių konsulas atsiuntė sveiki
nimą) ir garbės pirm. p. Jurkevičienė. 
Paskaitą apie jaunimo problemą “Our 
hopes and headaches’* skaitė mokvt. 
P. Balčiūnas. Meninėje dalyje sol. V. 
Verikaįtis, akomp. D. Skrinskaitės, iš
pildė keletą kūrinių. Taip pat pasiro
dė estų muzikai ir latvių sopranas. 
Programai vadovavo p. Miklejohn.

K. į * . ; ■ ■
Bathurst College lygos pusfinaliuose Kovo jauniai — Our Lady of Mercy PRIEŠRINKIMINIS LIBERALU ML 

Aušros jauniai nugalėjo įkišiol be pra- —iškovojo pirmą vietą Hamiltono ir TINGAS Toronto lietuviams įvyks ket- 
laimėjimo ėjusią Tridents Jr. koman- i Burlingtono kai. parapijų lygoje. Pas- > virtadieni, kovo 28 d., 8 v.v. L. Namų 
dą 80:79 ( 70:70). Aušros jauniai fina-į kutinus rungtynes prieš St. John’s ko- didž. salėje, 
luose, šį sekmadieni, žais su Latvių Y 
— Št. Vlads, nugalėtoju, žaidė: V. Ja 
nulevičius 26, A. Žaliauskas 6. A. Šle
kys 9, A. Sapijonis 6, V. Ruseckas 25. 
R. Grigas 6, A. Mikelėnas 2, E. Tre 
čiokas ir V. Rusas.

Ontario CLB pirmenybių rungtynėse! vietą, laimėdamas prieš Aušros koman- ir laisvinimo kovai ir savo reikalams 
Aušra I nugalėjo Hamiltono ir apyl.Jdą 5:3. Kovui atstovavo ir taškus iško- Kanadoj. Nebūkime tad pasyvūs ir mi- 
čempijonus Ryerson komandą 82:58. \ vojo: A. Grajauskas 3, Z. Stanaitis 2, tinge gausiai dalyvaukime! Kalbės va- 
Antrąsias rungtynes žais šį šeštadienį, į E. Pctrušaitis. Individualinėse varžy-J dovaują Toronto liberalai ir atsakys i 
7 v.v., Hamiltone, West Dale.gimnazi- Į bose Z. Stanaitis išsikovojo trečią vied klausimus. Mūsų gausus dalyvavimas 
jos patalpose. Žaidė: R. Burdulis 18 * \ ......................
J. Laurinavičius 35, J. Bukšaitis, R. i Tarpt, ledo rutulio rungtynėse Stock- ^ra^to politka besidominti, grupė. 
Strimaitis 2, J. Mickevjčius 3, I.*Jur-! ’ . _ .
cevičius, D. Laurinavičius 2 ir A. Ža
liauskas 22. /

Kanados sporto apygardos stalo te
niso pirmenybėse prieauglio klasėms 
Aušros jaunučiai išsikovojo: E. Krikš
čiūnas I v. D. J. Raškauskas II v. A. 
P. Kolytfus III v. C. R. Kolyčiūtė III 
y. D.X Kaknevičius IV v. D. rinktinę šiems metams pakviesta vie

GELEŽIES KRAUTUVE (Hard
ware Store), SIX POINTS (Bloor 
& Dundas)
$2.500 įmokėti, plius prekės ir in

ventorius. Vienuolikos metų se
numo pastatas, pastovus biznis, 
gera kfijentįra. Pilna kaina $28. 
000, viena skola balansui. Leng
vos išsimokėjimo sąlygos.

BLOOR — HIGH PARK
$10.500 pilna kaina. Mūrinis namas, 

6 dideli kambariai, dvi moderniš
kos virtuvės, nauja krosnis. Vie
na skola balansui, vienas blokas 
nuo Bloor. <• ■ -

na $17.900. Du garažai

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS HAMILTONO KOVO ŽINIOS

mandą laimėjo 89:70 rezultatu. Žaidė: Toronto liberalų kandidatai yra pa-
• Meškauskas 38, Vinerskis 24, Bakaitis reiškę norą pasimatyti su lietuviais.

15, Vindašius 3, Blekaitis 9, Kybartas, Ne vienas kandidatų, liberalam laimė- 
Enskaitis. jus, gali tapti kabineto ministeriais.

• KLS apygardos stalo teniso pirmeny-; Turėdami juos vyriausybėje ar parla-
I bose Toronte Kovas iškovojo antrą mente efektingiausiai galėsime padėti

■ . T " • J________ __  „* _ r. A - - -______1____________ . »• • • ■ - • a. .

: tą- A. G. Į parodyk jiems, kad lietuviai yra stipri

holme I vietą laimėjo Sov. Sąjunga, Į Lietuvių liberalų komitetas
j II — Švedija, UI — Čekoslovakija. IV į LIETUVIŲ LIBERALŲ KOMITETĄ i 
i- Kanada. Pastarajai atstovavo; sudaro; j. Strazilas, st. jokubaitis, P.!
| Smoke Eaters . i Skirgaila, St. Dargis ir V. Kolyčius. j

Liberalam simpatizuojančių lietuvių ■
i yra gana didelis skaičius, tačiau dau- L 

. Dirbantį 
sutelktai galima žymiai efektyviau pa-<

; sirodyti ir atsiekti,geresniu rezultatu.u 
s<N. K..;..,.... laimėjo 8 v. Ir ,, A. š.onėiūtė;' rutulys: kreil>‘S į. S

X’o j pirmąjį dešimtuką. 100 y. nuplau
kė per 64.5 sekundes.

š. Amerikos plaukinio ir stalo teni
so pirmenybės įvyks kovo 30-31 d. Cle- 
velande.

Si trečiadienį jokių treniruočių NE
BUS. nes salė išnuomota kitiems.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkai praėjusį šeštadienį Ha

rn liūne pralaimėjo pirmas Ontario » - - - -
Church pusfinalio rungtynes prieš Co- J^išytė. 4. A. Kondrataitė, 8. Kurdzi- vynės vadavimo reikalams ir visoms: 
tas 78:47. Vytiečiams "prireikė 27 taš- liauskienė. 12. Morkūnaitė. . skautėms už darbą renkant aukas,
ku. kad išjudintu iš lėto ir nesėkmių-; Abi Lietuvos moterų krepšinio ko- TF Toronto skyriaus valdyba
go žaidimo. Nors vėliau žaidimas šiek i maudos, dalyvaujančios Sov. Sąjungos j (Šios pastraipos per neapsižiūrėjimą 
liek išsilygino, tačiau prarasti pirmie- -A klasės pirmenybėse pateko į baig- liko neprijungtos prie TF atsiųsto pil- 
ji taškai nulėmė visą žaidimą. Žaidė:: minę 12 komandų grupę. Taigi, baig- no teksto. Red.).
Šileika 3. Staškevičius 9, Bacevičius minose kovose dalyvauja Lietuvos dvi į 
6. Juozaitis 9, Preikšą i lis 8, R. Za- vyrų ir dvimoterų komandos. Pirmieji į 
dorses. V. Žadu skis 2. Kačinskas 4J baigminiai vyrų susitikimai vyksta Vii- j 
Paulionis 4. Antros rungtynės įvyks • niuie ir Kaune. Pirmose rungtynėse; 
Toronte. Sį antradienį TLB lygoje vy.: susitiko Vilniaus ir Kauno komandos; i 
tirtos žaidė paskutines pirmenybių! Sana netikėtai Vilniaus komanda lai-į 
rungtynes su Aušra. Po to prasidės ■ mojo rezultatu 63:53. Antrosios rung- • 
baigminiai peržaidimai. kurių daly-^tynės vilniečiams su estais pasibaigė j 
Vj.ū paaiškės po paskutiniųjų rung-j Sana augštu rezultatu 84:54 estų nau- 
,yni l dai. Kauniečiai žaidė su Rygos ASK ir

Krepšinio treniruotės penktadieniais pralaimėjo 68:57, žinant, kad Rygo- 
St. ( ruisfophers salėje nutraukiamos. į ASK yra Sov. Sąjungoj viena pajėgiau 

siu komandų, ir šiose rungtynėse da 
lyvaujant “milžinui” Krūminis bei vie 

Muiznieks.
reikia pasakyti vieno taško santykis 
yra gera pasekmė.

Stalo tenisininkai pr. šeštadieni To-. A klasės krepšinio pirmenybėse į 
ronte dalyvavo Ontario “closed” pir-J Kauno zonos nugalėtojais tapo Poli i 
nienyj>ese ir pr. sekmadienį Hamilto- technikos vyrų ir moterų krepšinio ko
ne Kanados lietuvių pirmenybėse. Pa- maudos, 
sėkmės bus paskelbtos vėliau. Šį sa-

Sportas Lietuvoje
I Sov. Sąjungos lengvosios atletikos!ne<^a?““®toį

Visos Kanados plaukinio pirmenybė- nuoiika Lietuvos sportininkų. Jietis

Mieliems

Mielą EMILIJĄ ALEKSIENĘ,
> Šeimą bei artimuosius,

jos broliui Lietuvoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučiu

Eleonora Ališauskienė

527 Bloor St. W. - Toronto 4, Ont 
Telefonas LE. 2-4404

Ats.
Pr. KERBERIS

Darbo tel. LE. 2-4404
Namų tel. LE. 5-1584

COLLEGE — DOVERCOURT 
$1.0(10 įmokėti, mūrinis. 8 kambarių 

namas. 3 virtuvės. Labai ge
ras paj umi namas. Viena at 
vira sūdą balansui, tik $100 
į mėnesį. Pilna kaina $14.500.

ANASTAZIJAI IR PETRUI 
ŠČEPAVIČIAMS, 

mylimai mamytei mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

RUSHOLME RD. — BLOOR, $2.000 
įmokėti, 8 kamb., mūr. na
mas. alyvos šildymas, namas 
be skolų.

J ANE — BLOOR RAJONE
$5.500 įmokėti, atskiras, 7 kamba

rių namas, tiražus kiemas, 
privatus įvažiavimas. Prašo 
$18500.

CLENDENAN — BLOOR. $2.500 
įmokėti, 7 kamb., mūr. na
mas. 2 virtuvės, kvadratinis 
planas. Kaina $15.500.

BABY POINT RAJONE
$5.000 įmokėti, gražus 6 kambarių 

namas, karšto vandens alyvos 
šildymas. Didelis kiemas. Pri
vatus įvažiavimas.. Prašo 
$19.500. ‘

A. S. Grigaliūnai
I. S. Kairiai
P. A. Klimai
A. V. Šarūnai
A. A. Valadkos
A. T. Valiai

ARMADALE AVE. — BLOOR, 
$3.000 įmokėti, 5 kambarių 
mūrinis bungalas, naujas šil- 
dym., gražus recreation kam
barys ■- su židiniu. Garažas. 
Šeimininkas išvyksta i Kali
forniją. Kaina $16.900.

HIGH PARK BLVD.
$3.000 Įmokėti, du butai po 5 kam 

barius. Mūrinis, a tsk i ras •na
mas. Karšto vandens alyvos 
šildymas. Du garažai ir šoni 
nis ivažiavim. Prašo $21.000.

Mielą A. SCEPAVICIEN^ bei artimuosius, 
jos mainytei Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame

I. ir J. Beržinškai
St. ir J. Beržinškai

Mielą N A S T U T g S C E P A V I C I E N E- 
vyra Petrą bei artimuosius, 

jos mylimai mamytei Lietuvoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučiu

Eleonora Ališauskienė

NASTUTp ir PETRĄ ŠČEPAVIČIUS, 
šeimą ir gimines.

jos brangiai mamytei Lietuvoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučiam

- -- O. K. Čcliauskai

- - - '• Strazdu, komiteto įirm. V. K. IVa» anauska>; diskas: V. Jaras, A. . j
Baltušnikas.: šuoliai: A. Vaupšas; bė
gimas; K. Oreiuas, A. Aleksejūnas. J. 
Ivanauskas. F. Karalienė: ėjimai; V. 
žurnia.

Geriausių 1-962 m. Sov. Sąjungos
stalo tenisininkų lentelėje vyrų grupė- je surinkta $50. v pilnio atstovų jau tanko*paskaitas, kiek- figūruoja.

; je pirmasis — A. Saunoris, 11. PaurasJ . TF pęr Vasario 16 minėjimą gavo vieną penktadienį nuo 7.30 v.v. iki VASAROS DARBAMS Olandija šie- 
i 12. Čepaitis, 16. Vaidžiulis ir 18. že- viso $792,65 aukų. Ta proga TF nuo- 9.40. Jeigu ne egzaminai, kurie jau met priims 500 studentų iš įvairių Ka
lnelis. Moterų grupėje pirmoje L. Ba- -ai? už aukas pavergtos Tė- labai arti, būtų ir daugiau klausytojų. - nados un-tų. Darbai numatomi pramo-

Lietuviu studentu žiniosAUKOS TAUTOS FONDUI
Be "TŽ” 11 nr. paskelbtų aukotojų..

;>« $2 aukojo 61. po $1 ir mažiau — Į LIET. STUDENTAI pradeda dau-: FONDAS paskyiė 24 TU studentams
: 105 lietuviai. i giau domėtis lituanistikos seminaru stipendijas iš 94 skirtų Kanadai. Lai-

Liel. evangelikų liuteronu bažnyčio- Toronte (57 Sylvan Avė.). Keletas jau- mingųjų sąraše lietuviška pavardė ne- * " ■* • .. . ...... •• •

T. GUREVIČIUS IR R. KARKA la-; nėję, viešbučiuose, turizmo tarnyboje 
bai sėkmingai koncertavo literatūros; ir kt. Už kelionę reikia patiems apsi- 
vakarę,. kurį surengė Toronto ateiti-įmokėti — .^235 ten ir atgal. Uždarbiai 
ninkai. Muzika jiedu studijuoja šalia! nedideli. Platesnių informacijų teikia 
universitetiniu studijų.

WOODROW WILSON STIPENDIJŲ

Visiems musų klijentams

UKRAINSKA KNYHA

Šešt idienu. treniruotės paskirstytos
3 v. p.p. mergaitėms iki 14 m. amž.
4 vai. n/>. likusioms mergaitėms ir mo- nam stipriausių žaidėjų V 
terims. Berniukams ir vyrams treni 
ruočių daugiau nebebus.

PRANEŠAMA. KAD NUO DABAR YRA 
P i,D-)MAS SIUNTINIU SIUNTIMAS UŽJŪRI N.

Jau priimame
UŽSAKYMUS DOVANOMS

sėkmės bus paskelbtos vėliau, šį sa- Nuo 1962-63 mokslo metų Liefnvo- 
vaitgalj rytiečiai vyksta į Detroitą. Ije bus įrašomas į brandos atestatą ku- 
^'.ir dalyvaus JAV pirmenyljėse. ' no kultūros pažymys, gautas XI kla

Mūsų rėmėjams: kleb. kun P. Ažu- i sės metų būvyje. Tuo norima suly i 
baliui. J. Naccvičiui ir J. B. širdingai i ginti kūno kultūrą su kitais mokslo 
dėkojame. . . .. A. S. i dalykais. » G.

sovie'.ų angstos kokybės Įvairių dalykų, 
kuriuos gali užsakyti kanadiška valiuta gyvenantieji Ka
nadoje. pristatymui savo giminėms Rusijoje.
Šios devr uis pristatomos be muito mokesčio laike 2-5 sa
vaičių nuo užsakymo dienos. Pristatymo mokestis yra 
iskahvias i bendra kaina. * • * < •

F. SENKUS REAL ESTATE Telefonas 533-4414

Arli Prisikėlimo bažnyčios prie Rusholme Rd. — tripleksas, atskiras, 
beveik naujas, pelningas namas, 2 garažai.

Skambinti F. SENKUI ar J. MATULIONIUI

MOTERIŠKŲ RŪBŲ A & B TAILORS
SIUVĖJAS priima užsakymus k J,,.,
vyriškų ir moter. paltų ir kostiunių. wSFieVICIUS
Parduodami vyriški kostiumai, ipegztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita. 

1299 DUNDAS STREET WlisT. TORONTO. TEL. LE. 1-1432 
---- -------- ■ I '--------~-----------—

Extra Realty Ltd. 
t043 BLOOR ST. W. • Tel. LE 1-1161 
nirfžiansias pasirinkimas narni), farmu, žemės sklypu, apartamentu. hrn»t« 
BLOOR — DUFFERIN, $10.0410 įmokėti. mūro. atskiras. 3 metų senumo 

tripleksas. Kaina $26.000. Viena skola balansui.
BLOOR — QUEBEC. $5.000 įmokėti, atskiras, mūro, tikras dupleksas. 

Kaine $2 uX).
Ern.jvTON — AVFNUE RD. $4.000 įmokėti, gražioj vietoj, prie gero su

sisiekimo — apsipirkimo, gražių rauplėtų plytų, atskiras, pirmame augšte 
4 kamb., antrame — 3 kamb. Alyva vandeniu šildomas. Vidaus užbaigi
mas gražaus kietmedžio rusvos spalvos. Garažas. Gražus kiemas. Kaina 
TIK $17.950. Senukai išvyksta iš Toronto. Šio namo viešoj rinkoj nėra. 

COLLEGE — DOVERCOURT RD. $3.000 įmokėti, mūro, 9 kambarių, nau
jas grindys, naujai atremontuotas. Kaina $17.000.

JANE — ANNETTE. $1.800 įmokėti, atskiras, mūro, 7 kamb.. 2 augštų. 
mod. virt., vand. alyva apšildomas. Garažas. 8 pėdų įvažiavimas, gražus 
namas, gražioj vietoj. Kaina $18.000. Liks viena skola balansui 7 m. atv. 

BLOOR — OSSINGTON. $1.500 įmokėti, mūro, 11 didelių kambarių, vi
suose kamb. naujas tinkas, nauja krosnis, 3 virtuvės. Kaina $14.500.

Skubiai prašau skambinti nran asmeniškai po darbo nno 8-10 vai.

L KUDABA Namų telefonas BU 3-210?
Kreinkitė* vicaic reHrftl.f. d*

arėkite musų dovanų katalogo:
automobiliams, motociklams, motorlaiviams, 
dviračiams, padangoms, televizijos aparatams, 
radijo aparatams, radijo - plokštelių grojimo 
junginiams, juostelių Įrašymo aparatams, pia
ninams, akordeonams, šaldytuvams, skalbimo 
mašinoms, siuvimo mašinoms, foto aparatams, 
medžiokliniams šautuvams, rankiniams laikro
džiams. amžiniems plunksnakočiams. gata
viems drabužiams, skarytėms ir šalikams, me
džiagoms. kilimams, avalynei, staltiesėms, 
kvepalams.

Labai prieinamos kainos.
Čia yra keletas pavyzdžių kataloginių kainų:

Akordeonas Rayan 
Šaldytuvas
Skalbimo mašina 
Elektrinis siurblys

Moskvitch automobilis $1583.54
Motociklas
Vyriškas dviratis
•Televizijos aparatas
Radijo - patefonas
Pianinas
Rankinis laikrodis
- yriškas
(Prie

$127.25
$139.14
$ 70.05
$ 36.98
$ 58.16

$ 258.81
$ 39.60
$ 193.84
$ 117.61 Siuvimo maš. (treadle)
$ 465.41 Medžioki, šautuvas 

Rankinis moteriškas
$ 19.86 laikrodis $ 27.12

kataloginių kainų pridedamas mažas mokestis banko 
tarnavimo ir agento komiso).

Kreiptis Į: PODAROK DEPARTMENT

$ 59.46

pa

UKRAINSKA KNYHA
962 Bloor Street West
613 Selkirk Avenue 
10803
2643 East Hastings

95th Street

Toronto 4, Ontario 
Winnipeg, Man. 
Edmonton, Alta. 
Vancouver, B.C.

< COLLEGE — OSSINGTON rajone
JANE — BLOOR. Pomirtinis par- ( $6.000 imokėti. 4 šeimų namas, 2 

davimas, apie $5.000 įmokė- < butai po 4 kambarius ir 2 bū
ti. grąžus 7 kambarių atski- < tai po 5 kambarius. Karšto

ras mūrinis namas, vandens S vandens ah vos šildymas.
I mąs, garažas su S Prašo $27.500.
įvažiavimu, viena ?
“>l" ‘ BJ.OOR — HIGH PARK

$4.500 Įmokėti. 6 šeiniu mūrinis 
pasfntas. $7 300 metinių paja 
n:ų. Prašo $5^* .000.

privačiu
SKi/.u m.

EVELYN AIt. - HIGH PARK.
$2.500 įmokėti, 6 kambarių 
mūrinis namas, kvadratinis 
planas, alyvos šildymas. Pil- x 
na ^13 900 < PARKDALE RAJONEna h.una $14.900. < s.,0,000 imokėti. 25 butų pastatąs.

( Balkonai, keltuvas ir t.L
INDIAN 3«D.—BLOOR, $3.000 įmo- < >30 (JOO madiniu pajamų. Pra

kėli, 6 kambarių, mūrinis na- $ . $145.044).
mas. 2 mod renius- virtuvės, 
naujas šildymas, garažas.

WINDERMER 
įmokėti, 
marinas 
planas. 
vom< s. 
sys, gar
namas be skolų.

LAKE SIMCOE
. $2G.OOO Įmokėti, vasan ietė ant pat 

— BLOOR, $5.000 ( ežero kranto. 8 kambarin na
7 kambarių atskiras < mas _ |,K)Ce 20 kambarių,

namas, kvadratinis S vienas 6 kambarių vasarinis
naujas šildymas, 2 ? namelis. 2 motelio vienetai
i;;;: tai užbaigtas rū- > po 2 kambarius kiekvienas:
ižas, didelis kiemas. į 2 kabinos, vienas 4 kambarių

vasarinis namelis. Visi baldai 
ir kiti Įrengimai iškaityti i 
$67.000 prašomą kaina. Dide
lis 3*3 akrų lotas.

G,K i: N A DI EK K D.—RONCESV A L-
LES. S7.600 Įmokėti. Puikus
14 kambarių, atskiras, mūri
nis narnas, naujas vandens < 10 BUTU APARTAMENTAS

- ah vos šildymas, garažas su \ S15.(M’O imokėti. puikus rupių ply- 
plačiu Įvažiavimu. Gauna S tų, tik 7 metų senumo pasta-
$65 nuomos savaitei ir butas S tris. Balkonai? garaž. $12.000
šeimininkui. Viena skola 10- > metinių pajamų. Visas išmin
čiai metų. / motas.

< krautuv
INDIAN RD.—BLOOR, apie S8.000 S

Įmokėti, naujas 15 kambarių / Be to, ttuiinr 
tripleksas, modernus, 3 gara- z .vi>
žai. gauna $375 mėn. nuom. < nių namų.

SWANSEA — S19.000 Įmokėti, 6 
butų, atskiras mūrinis na
mas, 6 garažai su privačiu 
įvažiavimu, viskas išnuomo-

i susisiekimo ir 
Prašo $72IMM).

labai dideli pašinu
•t\džio apartment*

IWKSA
L E. 2-4404 
ei »• 1*. LL

PASITEIRAUKITE l>E! m f I, Mumi >
KEIK < < .. PARDLVniUL

Lietuviu skautu veiklastudentų administracijos biuras—SA<’.
RYERSONO INSTtTUTAS ateityje 

į vadinsis R ye sen Politechnikos institu
tu. Bus sustiprinta programa ir iš jo I

i bus galima pereiti i un-tus. Tuo tarpu: ir vienas architektas, svarstė stovyk-! $16 — skautu vadija iš Čikagos per ps.
‘ ‘ “ - - 1 “ ~ z---------' 2 i 2-------’ Jr> ”---------- ’ 2 p; $10 — P. Micevi-

Visiems aukotojams nuoširdus 
kantiškas ačiū. F.

STOVYKLA’UETES PLANAV1M.VS. STOVYKLAVIETĖS I ONDUI atiko- 
tbirjų tuntu v b*vai, tėvų rėm. pirm, jo ir pirko pėdas: S25—J. Sinkevičius;

RI yra apie 2700 studentų. Manoma ji lavietės įrengimus. Be virtuvės ir sa- R. Kuprevičienr 
praplėsti iki 4000-5000. les, numatoma įrengti reprezentacinė : čius.

PROJEKTUOJAMA TU U NT VERSI-; vėliavos aikštė — gėlynas, trys sporto j 
FETE sutrumpinti studijų laiką, išti aikštės, laužavietė, palapinėms grin-! 
sai dėstant kursą be vasaros atostogų,! dys, maudymosi tiltas ir jūros skau-1 Studijos 
tik su mažomis pertraukomis. Tuomet' tams uostas. Nušilus sniegui bus orga- brangs net

universitetuose pa-
* naz.v nnr. < n aunvim.7. > la^rmvv i _ , _ ų -jy ---------. ■ - - —— <, Ift* ( pCI’ p3SkUti-

galima būtu kaiku’ie fakultetai baigti • uizuojama didelė iškyla, netik stovyk- 5 metus — praneša Domi-* 
*>?r 3 metus. Dabar TU studentai 6 Išvietei apžiūrėti, bet ir pirmiesiems 
mėn. mokosi, o likusi laiką atostogų u- darbams pradėti, iškylos organizato- 
ja. Kaikuritrose un-tuosc studentai 4 ’ r*n Įs tunto paskirtas ps. K. Batura, 
mėn. mokosi, 4 mėn. uždarbiauja ar
ba ilsisi.

Ateitininku žinios
SENDRAUGIU SUSIRINKIMAS — 

ši šeštadieni, kovo 23 d., 6 v.v. Prisi
kėlimo muzikos studijoje. Programoje 
— T. dr. Viki. Gidžiūno. OFM, paskai
ta. Paskaitininkas yra žinomas istori-

VISOS TRYS VILKIUKU DRAUGO
VĖS ruošiasi inkilų konkursui. Kon
kursą pravesti sutiko sk.v. A. Dilkus. 
Padaryti inkilai bus sukeliami stovyk- 
lavieCcj inkilų dieną. Visi vilkiukai tu- 

i atlikti p aktinį darbelį.
OBUOLIU DIENA artėja. Toronto 

skautų vadovai jau ruošia projektus,, 
kaip geriau pravesti obuolių dieną. Jo-1 
je dalyvaujam ir mes lietuviai. Šiais

:hjos skdistikos biuras.,Studen
tam, kuriem reikia nuomoti 
kambarį ir pirktis maistą vie- 
neri mokslo metai kainuoja 
$1209 - $1900.

kas ir ateitininku veikėjas, buvęs fe- ‘”ctais kart" s« vc»“rl> skautais ture 
deracijos <lv. vadas. Kurį laiką gyve-|sune t:*.pati raj?.n5? kai” !r I*™?';! 
no Italijoje ir vra sagrižęs tik prieš ‘ Stenkimės, kad šiais metais gausiai, 
metus laiko. Paskaitos tema: ‘ Lietu-; dalyvautume pilnoj ir tvarkingoj imi-

I vos istorijos šaltiniai Vatikano archy- f°nnoj.
ve”. Kviečiami visi sendraugiai, stu- RAMBI NO TUNTO j«ni skautai įsi-1 
dentai ir prijaučiantieji. aktyviai į visus tunto darbus ir

MOKSLEIVĖM IR STUDENTĖM lieka tunte. Pagrindinai rernon-; 
MERGAITĖM susikaupimo dieną —' *uoja savo ir ^ošiasi plaukinji- 
rekolckcijas organizuoja N. Pr. M. se-’mo sezono atidarymui; planuoja savo; 
selės šį sekmadienį, kovo 24 d. Jas' stovyklavietėj įsimušti bazę. Jūrų 
ves kun. B. Pacevičius. Programa: i skautų vadas yra dipl. inž. v.vl. K. 
10.30 vai. Mišios seselių koplyčioje, jSa,kauskas-Waterloo un-te. Jo 
57 Sylvan Ave., pusryčiai; 12 vai. kon- i pavaduotojai v.vl. A. Malkauskas LE. 
ferencija, 12.45 — Krvžiaus kelias. Po'6-5148 ir v.vl. P. Butėnas LE. 4-7354. 
to pasikalbėjimai, klausimai ir atsa- J»nĮ ?.kaul^ reikalais prašoma skam- 
kymai. Mergaitės prašomos iškelti sau binti jiems._________________________
rūpimus klausimus žodžiu ar raštu J 
šita rekolekcijų programos dalis, daug 
kur praktikuojama jaunimo tarpe, yra 
įdomi ir sėkminga. Apie 2.30 įvyks dar 
viena konferencija ir užbaigimas.

Visos studentės ir moksleivės pra- j 
somos tą sekmadienį skirti dvasiniam Į 

I susikaupimui ir atitinkamai susitvar- į 
kvti su laiku. Kviečiamos netik ateiti
ninkės, bet skautės ir organizacijom 
nepriklausančios mergaitės.

JAUNESNIŲJŲ ATEITININKIŲ 
1 SUSIRINKIMAS — šį sekmadieni. 4, 
v, n.p. LV Namuose. Visos mergaitės 
privalo atwkti su uniformomis.

JAUNESNĖM ATEITININKĖM PA
SKELBTAS LIETUVIŠKU KNYGŲ į 
SKAITYMO KONKURSAS. Daugiau-; 
šia perskaičiusiom knygų bus skiria-; 
mos premijos • dovanos. Neturinčios' 
namuose jaunimui skirtų lietuvišku 
knygų galės gauti seselių knygynėlyje 
arba parapijų knvgvnnose.

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOSE visi 
ateitininkai prašomi netik patys daly
vauti, bet kartu atlikti apaštalavimo 
darba — paraginti kitus.

JAUNESNIŲJŲ IR JAUNUČIŲ 
ATEITININKŲ (berniukų) susirinki
mas — ši sekmadieni. 4 vai. p.p. Prisi-

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin 
uis plonmeris. alhrxa ivair. plum 
bing ir vandens apšildymo darbus.
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
118 Westminster Ave^ Toronto 

Telefonas LE 2-5191

Į v V • 1 * ▼ ■ vV *<1 I »< J > 131 II

[dentai ir prijaučiantieji.
MOKSLEIVĖM 1

OILS LTD 
Atstovas

H. ROŽAITIS
G »■ <*»♦«■» kuro-aivvos pnsto»vma» 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-490$.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE * MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W iprif Lunsd^u
Telefonai: LE. 4-R459; LE. 4-8150

BABY POINT—JANE. $51)00 jmo 
keti, gerų plytų, atsk.. 7 kamb. 
namas per 2 augšlus. 2 mod. vir- į 
hives, vand. šild.. recreation kam- 
barvs, phtu garaž.. 10 m. morg.

TORONTO ŠIAURĖJ — 1 MORGIC.
$4.000 i mokėt i, gerų plytų, atsk..
7 kamb. namas per 2 augšl., 2 pil
nai įrengti vonios kamb 

RONCESVALLES — QUEEN.
$15000 pilna kaina, gerų plytų.
atskiras. P. kamb’ namas p< r 2 
augšlus. 2 mod. virtuvės, vand. t 
šild. dvigubas garai 1 m >r«. bai. (

PARKDALE — DUPLEKSAS. '
$3.000 įmokėti, mMemiškos viri..
vonių kamb.. nauja šild. sistema, i 
recreation kamb. Prašoma kaina j 
$16.500. ’

Turime krautuvių, hirmn. vasarviečių, hntelin, motelių Įvairiose vietose ir 
Įvairia kaina. Prašome tik kreipti* pas mus.

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.
Vvt. Merkis J Kočkelis A RI;..4t<.k

w Avf »
Namų telefonas: BE. 3-5996 

GARAŽAS IR BENZINO STOTIS 
SU RESTORANU. $10.000 įmokėti, 

ant pagrindinio kelio, 60.000 ga 
lionų. blokų pastatas, geri įrengi 
mat. 1 akras žemės, modemiškas 
restoranas 8 kamb. namas. 2 ben
zino ponuos. Motor

League Service. $50.000 metinė 
am varta. Anglas savininkas.

KOTELIS — 20.000 GALIONU.
$115 000 pilna kaina. Ant judraus' 
kam >o. arti Toronto, 140 sė<hmii 
vietų su 15 nuomavimui kamba
riu. 1 kambariu butas savininkui 

SI ĮMOKĖTI — PRAŠO S9.900 
Runnymcde Rd., geni plytų, 6 
kamb. namas, modemiška virtu
vė, naujas šildymo pečius, gara
žas. geras morgičiiis balansui.
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(prie Gladstone Ave.)

Gerbusia dovana visai šeimai, tai nuosavas namas!

ŠKAS

IŠ OTAVOS

HON. PAUL T.HELLYER

įsės

ŠYPSENOS
(iydylojo kabinete

Gydytojas: Nesijaudinkite, ' 
tamstai jokio pavojaus nėra. Aš 
pats esu ta liga sirgęs.

Pacientas: Taio. bet tamsta tu
pėjai kitą gydytoją.

Skaitytojai pasišako
PARAMA LENKIJOS į p. Dargis. Jis betgi nepasako, kad

LIETUVIAMS t n ados šalpos Fondas ir BALFas
iau keletą laiškelių, atspausdin- susitarę dėl organizuotos lietuvių

RUSIIOLME RD. — DUNDAS, 6 
did. kamb., riiūr., 2 mod. virt., 
naujas šild.. garažas. Arti kraut, 
ir susis. Prašo $13.700 ir $2.000 
įmok. Vienas atviras morgičius 
balansui.

RONCESVALLES — CONSTANCE 
ST. 8 kamb., mūr., geru plytų, 2 

virt., vand. alyva šild?, alumini- 
niai langai, garažas ir gražus kie
mas. Vertas dėmesio, ries prašo 
$15.500 ir $2.500 imok.

JANE — ANNETTE. 9 kamb., at
skiras. rupių pi.. kvadrat. planas. 
2 mod. virt., 2 vonios, vand. aly
va šild., augštas ir švarus rūsys, 
garažas ir šoninis į važ. Idealus 
nuomavimui ir sau gyventi. Pra
šo S18.900 ir $3.500 įmok

BLOOR — SWANSEA. 5 gražūs 
kamb.. mūr., gražus bungalovas. 
Rami ir graži vieta, Įrengtas rū
sys, garažai su plačiu įvaž iavimu. 
$4.500 Įmok., vienas morgičius

GLENLAKE — EVELYN AVE. 6 
kamb.. mūr., mod. statybos, at
skiras, gražus namas. Ideali vie
ta gyventi, priv. jvaž., garažas. 
$5000 įmok., vienas morgičius 
balansui.

BLOOR — BERESFORD. 7 kamb., 
atsk.. rupių pi., 2 mod. virt., nau
jas šild.. šoninis jvaž., garažas, 
did. kiemas. Namas arti Bloor 
kraut, ir susisiek. $5.000 Įmok., 
prašoma kaina $18.000.

RONCESVALLES — CONSTANCE 
Geležies, dažų — “Hardware 
Business”. Didelės ir gražios pa
talpos, 5 kamb. butas, puiki biz
niui vieta, ilga nuomos sutartis. 
Pard. dėl ligos. Prašo už viską, 
iškaitant prekes. $7.000.

BLOOR — WINDERMERE. 7 gra
žūs kamb., atks., mūr., kvadrat. 
planas, 2 virt., vand. alyva šild., 
įrengtas rūsys, priv.-jvaž., gara
žas. $6.(KM) įmok.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

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

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
»r apylinkėse turime dižiaushi pasirinkimą vasarnamių, farinų, gazolino 

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

V (Vic) BUTRIMAS
DeI. INFORMACIJŲ KASYKITE: BOX S3 COLLINGWOOD. ONT.

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

Oakview Beach COLLINGWOOD. ONT.
Įstaigos tel. Wasaga Beach 201 Tel. 2337

/ aupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

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

Uz santaupas moka nuo 4' li’^i 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 metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. 
kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare 
nuo 4 va). 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais.

LIBERALŲ GYNYBOS POLITIKA
Kaiuidos gynybos polilika priedo būti si urbus Kanados užsienio 

politikos įrankis. Viena išreiškia kita, o abidvi turi t eikei viena saiki 
kitos hannonijoie ir tikslo vienybėje.

Kai pasidarė aišku, kad Jungtinės Tautos negalės garantuoti tai
kos pasauli/je ir apginti laisvųjų tautų nuo sovietinio imperializmo 
grėsmės, Kanada su kitomis laisvojo Įmsaulio valstybėmis sudarė 
nauja sąjungą, kurios tikslas yra išsaugoti taika. . .

Sl-ljturent ir Pearson buvo du ik svarbiausių asmenų^ kurių dėka 
buvo sudaryta Siaurės Atlanto Sąjungą — NATO. Si organizacija 
pripažįsta, kad atskirų kraštų saugumas priklauso nuo jų visų stip
rumo ir vienybės. Nuo jos sudarymo sovietai mųtaglemžė nei vienos 
naujos Europos teritorijos Išėdos. Taigi. Kanados didžiausias įnusas 
laikos ir laisvės labui buvo jos prisidėjimas prie Atlanto S-gos sfip^ 
rinimo ir vienyl^ės.

Kanados kariniai įsipareigojimai Atlanto organizacijai susidėjo 
is vienos kariuomenės divizijos, kurios viena brigada yra laikoma 
Europoj(\ o likusi dali^ rezerve Kanadoje, vienos oro divizijos Eu
ropoje ir tam tikrų laivyno vienetų Šiaurės Atlante, kurie, esant 
reiktdui, butų perduoti vyriausiam Atlanto sąjungininku vadui. 
Kiekvienam siu vienetų yra paskirti uždaviniai kolektyvinės gyny
bos plane.

Mūsų divizijos rezervinė^ dalis yra Kanadoje. Vyriausias Europos 
sąjungininkų vadas yra pasiūlęs, kad jos apranga ir ginklai būtų 
sukrauti Europoje, kad kariai galėhi keliauti su lengva apranga, 
beveik kaip lėktuvų keleiviai, ir, reikalui esant, galėtų l^ūfi greitai 
permetami. Tai žymiai padidintų Kanados realų įnasa į laisvojo 
pasaulio gynyba, ir todėl sis pasiūlymas turėtų būti priimtas.

Mūsų oro divizija dabar yra sumažinama į aštuonis smogiamųjų 
žvalgybos lėktuvų eskadronus. Smogiamoji žvalgyba turi atominį 
vaidmenį, reiškiantį skridimą į priešo teritorija, jieskojima judančių 
taikinių ir jų sunaikinimą. Tai svarbi Atlanto S-gos gynybos dalĮs. 
Vyriausybė sį atomini uždavinį prisiėmė /95.9 m. Pirmas lėktuvu 
eskadronas dabar yra Europoje, gi likusieji turi būti pasiųsti dar 
siais metais. - '

Pagal plana, pirmasis eskadronas savo pareigas turėtu pradėti 
eiti gegužės l d., bet to negalės įvykdyti, kadangi Katula nepasi
rašė* abipusės sutarties su JAV dėl reikalingti ginkltį pristatymo. 
Dėl sios priežasties mes laikomi neįvykdė savo įsipareigojimų At
lanto S-gai.

Panašiai ir su pasirengimais Š. Amerikos gynybai. 1957 m. rudenį 
Kanados vyriausybė yra padariusi su JAV kontinentinės gynybos 
sutartis. Kanada yra prisiėmusi tam tikru įsipareigojimų ryšium su 
šio kontinento apsauga, tačiau ir siu įsipareigojimų dar nėra iš
pildžiusi.

Liberalų partija mano, kad šitie Kanados prisiimti įsipareigojimai 
turėtu būti pilnai vykdomi, kol t/ra naudingi krašto apsaugai. Libe
ralų įtartiįa mano, kad mes privalome dirbti su savo sąjungininkais 
ir kiek galint daugiau prisidėti prie mūsų tautų vienybės, saugumo 
ir laisvės.

Svajonės
Žmona: Aš svajoju šiemet va

žiuot i Floridą. Kiek kainuos ma
no kelionė?

Vyras: Svajonės nieko nekai
nuoja.

Pas gydytoją
Vienas 1 lollyuoodo juokdarys 

skundžiasi:
— Kai ranka lankstau — per 

alkūnę skauda. Patarkite, kas da
ryti?

— Nelankstyti, — atsako gydy
tojas.

— Kiek už vizitą?
— 50 dolerių ...

Paruošė Pr. Alšėnas

WINNIPEG, Man.
Per apyl. v-bos surengtą Vasario 16 

minėjimą vasario 17 d. Tautos Fondui 
aukojo: $100 — Br. Bujokienė; po $10
— V. Januška ir J. cinga: po $5 — 
Ant. Genys., M. Barauskas ir J. Vaite
kūnas; po $3 — M. Januška, inž. Adolf. 
Maciūnas ir Eūg. Kahisauskas: po $2
— V. Zavadskienė, St. Ramančauskas,

* agr. J. Malinauskas, J. H. Barkaus- 
■ kaitės, kun. J. Bertašius ir J. Deme- 
j rėčkas. Kiti aukojo po $1. Iš viso su-
• lakota $187. Atskaičius smulkias išlai
das, pinigai persiųsti Kanados Tautos

j Fondo atstovui.
Winnipego TF įgaliotinis »J. Deme- 

reckas ir auk u rinkėjas M. Šarauskas 
mokytojai Br. Bujokienei už tokią di- 

idclę auką reiškiame gilią padėką.
J. Demereckas, Wpg. apyl. TF atst.

Port Colborne, Ont

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C II U L I S

71 BEATY AVE. ♦ TORONTO • TEL. LE. 3-5116
Taisau visokių rūšių laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems painiu ir pri
statau į namus. DARBAS GARANTUOTAS. Taipgi per mane galite nusi
pirkti pigiau laikrodžius, šliūbinius žiedus ir kt.

. VALAU FOTELIUS
IK ĮVAIRU S KILIMUS.

» \uioniat mis rivMt a vaiymas. Sulai 
t sau iširusius ųams n pradegintus
1 kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

VISU RUSIU AUTOMOBILIU 
BODY T A ISYM AS 

Dundas Auto Body 
O has sąžiningas ir garantuotas.

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

f BARAKAI SKAS

Elektros
k o r? t re k ton u s

Vi h rusiu eįrklrus 
ir a;Unisvin:>i

KO 7-9917.
Rd Torontu

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

;pne Dufferin)
Visų rūšių automobilių mechaninis 

i remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantu o 

f tas.
Sav. Ant. Paškevičiui

A C I Z I K A S

ALFA RADIO & TV
l’tltm’ODAM IR TA ĮSOM TELEVIZIJAS. RADIJAS

1 A ĮSOM SALDYTI VIS. KROSNIS. SKALBIMO MAŠINAS 
Tcl. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Avė.

CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi RADIO Įi 

LE. 2-7733
I':iiM*m ir parduodam Kanados ir vokiškus 
T.V.. Hi-Fi setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 
ir nebrangiai taiso lietuvis profesionalas 
technikas’. Savininkas Raimundas Stashilis.

1736/2 DUNDAS ST. W., Toronto
Skambinti kiekvienu laiku LE. 2-7733 •

DUFFERIN RADIO and TV ■
SALIOS AND SERVICE

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

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

VS. garage
314 St. Helen's Ave. Tel. LE. 3-0631

Viena gatvė j vakarus nuo Lansdowne, prie Bloor Street West.
VISI MASINU REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAŽE. Sav. V. STRIMAITIS

Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo 
darbai atliekami sąžiningai. DARBAS GARANTUOTAS.
tiaiažo telefonas LE. 3-0631. Namų telefonas 247-3418

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISU RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd„ Toronto. LE. 4-6123

Ka 
yra 

F . t . šal-
Įų šalpas Umkijoj rei- pos ir kanadiečūai lietuviai Lenkijos

f lietuvių šalpos reikalu turėtų kreiptis 
tik į savo Šaipos Fondą, o amerikie
čiai — į BALFą. Tada tik galima bus 
išsiaiškinti tiek, kiek tai galima šiose 
Sąlygose. P. Cincius irgi turėtų nelai 
Syti 61 neišpildytą laišką iš TEN, bet 
tuoj pat juos persiųsti kam reikia, o 
jei jis turi pinigų tuos prašymus pa 
tenkinti, tai ir pinigus persiųsti šalpos 
ęc^Otrams, iš kur parama vargau pate 
kusK-ms tautiečiams teka kaip srovė ir 
išpildoma be jokio delsimo, jei tik 
•samos žinios pateisina prašymus.

Atskiri BALFukai
Nepąslaptis, kad mes lietuviai esa

me dideli individualistai. Visi viską 
norirne betarpiškai patys padaryti. Tie
sa, turime ir organizuotą veikimą ir 
organizuotą šalpą, bet ir ta susiskal 
džius! iki smulkumo. Reikia džiaugtis, 
kad BALFas ir Kanados Lietuvių Šal
pos Komitetas savo, veikla lietuvių 
šalpos Lenkijoje atveju yra jau sude
rinęs, bet partizaninio reiškimosi dar 
labai daug. Laiškučiai ir diskusijos 
spaudoj mums nėra naudingi, nes prie 
šai seka kiekvieną mijsų žingsnį ir ne
atsargus išsitarimas ar'patarimas ką ir 
kaip šelpti, vergijoj esantiems bro
liams gali tik pakenkti.

Kun. L. Jankus, BALFo reikalą ved.

kalu. Jie reikalfhgi paaiškinimo.
Mes iš BALFo centro kasdien išsiim

tame po kelis siuntinius Lenkijon ir 
tai darome jau kelinti metai. Būsime 
assuntę virš 500 siuntinių, šiemet ma

tome išsiųsti virš tūkstančio. Todėl 
atvirų laiškų rašytojams galiu iš gero 
styrimo pasakyti, kad jie dar nėra 

pilnai ’susipažinę su pačia problema.
Nesiųsti, nes tik lenkai gauna (J.B.)
Gauna siuntinį tas. kuriam siunti. 

Tai aišku. Siunti tam, kas prašo. Siųs 
damas neprašančiam, gali pakenkti, 
nes Lenkijoj kiekvienas sekamas, 
ypač tie, kurie palaiko ryšį su užsie 
mu. Nepaslaptis. kad už 10 ar 50 zlo
tų parašomi laiškai, prašymai lietuviš
ki. o prašytojai yra lenkai ar gudai, 

j Tada paskinti nelietuviui ir dažnai be 
j reikalo, bet tai išimtys, kurios negali 
mus nuo gero darbo atgrasinti. Paga
liau, jei ir ne lietuviai kartais gauna, 
tai bent laiško rašytojui liko keli sve
timi zlotai už laiško parašymą, o lie
tuviui — garbė, kad iš užsienio lietu
vių galima gauti, o iš lenkų — ne. Tu
rint kartotekas ir tūkstantinių siunti
nių patyrimą (iš daugelio saugomų 
laiškų) nėra sunku atskirti ir kitatau
čių prašymus. Mes vos laišką atidarę.
jau dažnai žinom, kas laišką rašė. Pas-1 
lapties čia nėišduosiu.

Lietuvių draugija — raudona
P. K. činčius, gavęs laišką iš Lenki

jos, tuoj siunčia Lietuvių Draugijai. 
Jis tikrai tada paveda kopūstus saugo
ti ožiui. Lietuvių organizuotas veiki
mas yra grynai komunistų rankose, jų 
spaudiniai taip pat tik raudoni, žinia, 
teiraudamasis tos draugijos rekomen
dacijų. p. Ginčius gali tikrą patrijotą 
prarūdyti, o pagalbos siuntinį draugi
ja rekomenduos tik savo raudono plau
ko žmogui arba provokacijai. BALFas 
visus kelius išmėgino lietuvių šalpai 
Lenkijoj patobulinti. Buvo ir rašoma 
ir lankomasi Lenkijos ambasadoje 

'JAV. buvo lankyta jr pati Lenkija B A 
į LF-o.žmonai net du kartu, o Punskas

“BELMONT” VIEŠBUČIO ATIDA-j išstudijuot a atsakingų BALFo atsto- 
RYMAS. — Miestelis prisišliejęs prie vų. BALFo centrinę raštine yra ap- 
Zrie ežero kranto, primena smėlėtą lankę jau daugelis Lenkijos lietuvių. 
Palangą su daugeliu gražių paplūdi- atvykusių į JAV svečiais ar čia pasto
mis. Nuo čia už 22 mylių pasiekiamas; viai apsigyventi. BALFas susirašinėjo 
Niagaros krioklys ir Buffalo.

Lietuvių čia nedau; 
mų ir pavienių 
liūs darbus ir 

: veniniu. \rieni 
šiai Įsikūrusiu

LIETUVIAI ŪKIUOSE
Jeigu i Collingwood"kairius užklysit, 

nepatingėkit užsukt į Stayner aplan
kyt p. Valantiejų ir paragaut jų pui
kių sūrių.

Gaila tik, kad p. Valanticjai neturi 
sūrių viešam pardavimui. Kai apsi
lanko artimi bičiuliai, užkliūva pažįs
tami, gauna vieną kitą grietinėle gel 
{anuojantį, skanų, svetingųjų šeiminin
kų gaminį. Turbūt nebūtų atstumtas

* ;š kebo išklydęs, isali ęsfir šiaip ke
leivis.

r vmantiejiii 
ri^mūnai, kurie,

’ o iriu šmiir ą mic Ja ir patraukė j 
žaliuojančią gamtą p ie (Georgian Bay 
pakrančių. Čia jie įsigijo nedidelius 
ūkius ir augindami galvijus bei pasė
lius neblogai verčiasi. Juos pasekė Jo
naičiai. Zalagėnai, Juodišiai ir Lastaus- 
kąi. O sekančią vasarą susilauks dar 
daugiau pasekėjų — šiukšteriai, Ja
šiūnai. S. Pranekūnas

Su gonaičiai yra tie 
L š kelt t a metų pa

Tažiu sugy- 
geriau- 
ateiviai 
iš anks- 
viešbu

; i’* su “Draugija” Punske. Pagaliau tais 
! nat reikalais yra pas mus keliolika -in
formacijų, atėjusių be cenzūros . .. 
Netesiu tos minties toliau, kad nepa
sakyčiau perdaug. Pone činčiau, pa
sigailėk nekaltų lietuvių Lenkijos že
mėje ir neišduok mekam jų pavardžių: 
jei nežinai kaip pasielgti, perduok laiš
kus BALTTū arba mesk į ugnį. Be ypa
tingo reikalo nerašyk niekam nei Lie
tuvon nei Lenkijon, juo labiau nfč nie
ko nerašyk ten lietuvių draugijoms:

• jos visos raudonųjų rankose.
~ Toronte yra kartoteka

Gal yra gal ir ne. nors apie ją rašo: Hįono.

Mažėja
Amerikos auksas

JAV yra susirūpinusios savo 
j aukso atsargomis. Per praėjusius 
į metus, vėl aukso atsargos sum'a- 
žėjo net $100 mil. Šiuo metu JAV 
aukso ištekliai yra žemiausi nuo 
1939 metų ir siekia tik $15.8 bi-

— virš 10 šei- 
bet jie nuveikia dide 
pasižymi į. 
stipriausių 
yra senesnieji

Jonas ir Zosę Radvilai, žinomi 
čiau kaip buvusieji Queen’s 
čio savininkai. Sunku būtų praeiti ne
paminėjus šių garbingų žmonių var- 
der Tai pirmieji, kurie 1948 m. sutiko 
naujai atvykusius i Wellanda lietu
vius. Pirmieji padrąsinę nenusiminti, i 
surengę priėmimą bei padėję ir pade
dą lėšomis.

’ t
Buvo maloni staigmena kiekvienam, 

kuns galvojo, kad jo čia niekas nelau- į 
i kia. Praslinko 15 metų, daug kas pasi į 
keitė, bet p.p. Radvilai liko tokie pa- ’ 
tvs — nuoširdūs.
’ * . ■ ' j

Nuo pirmųjų dienų jie jungėsi ben-į 
m iškam darbui, priklausyda

mi bendruomenei, medžiotojų - įneš-; 
keriotojų klubui “Lituanica” kaip na-j 
’•?ai ir klubo k’uksto tėvai, kariu ramo
vei ’’aip narys ir vėliavos kūmas. Jie 
buvo lietuvių juru skautų laivo “Bal
tija” krikšto tėvai. Taip pat yra nuošir 
dus skautų rėmėjai, ditosnūs rinklia 
voms ir aktyvus parengimų ir minėji-

OAKVILLĖS LIETUVIAI
A. KUOLAS iš Toronto Vasario IG^nėj. taipogi tarė prasmingą atsisvęiki- 

niinčjime vasario 23 d. skaitė paskai-įnimo žodį. Kun. B. Pacevičius vadova- 
tą. Joje išryškino svarbiausi us - Įvykius. | vo 4aid(>tuvėtt4s44ivHH^U'kapnTcs, kur 
susijusius netik su Lietuvos nepriklau-1 paskutinį atsisveikinimo žodį tarė dr. 
šomybės paskelbimu 1918 m., bot su; P. Ancevičius.
Lietuvos respublikos raida ir II .D.! J. Juodviršis yra pirmutinis Oak- 
karo katastrofa. j vilios lietuvis palaidotas lietuvių ka-' 1 - .

Neoficialiąją minėjimo dalį sudarė • pinėse Port Credit. Gimęs 1905 m. ba- dram lietu
Oakvillės lietuvių Vasario 16-os proga! landžio 7 d. Lietuvoj. Likimo buvo 5 
suruoštas sudėtinis pobūvis. Šiemeti- atblokštas i Kanadą kartu su pokari 
uis Vasario 16-os minėjimas Oakvillėj nių 
buvo gausesnis, negu kitais metais Kanadoj, Juozas kaip ir daugelis tau 
Jame dalyvavo kaikuric jau prieš 10 liečiu, keliavo iš vienos vietos į kitą, 
metų Oakvillę palikę tautiečiai bei 
kaikurių oakvillicčių bičiuliai.

Minėjimui vadovavo Paulė Ancevi- 
čienė ir tarė tai iškilmei prtaikytą žo
dį. Ji yra apylinkės pirmininkė.

A.A. JUOZAS JUODVIRŠIS, Oak 
vilios Lietuvių Bendruomenės narys,, 
po sunkios ir ilgos ligos mirė vasario | organizacijoms, nei liet, spaudai ir ne-, ^džiausiu viešbučių “Belrrioht” pa 

_ ? ‘'qo čiam miesto centre King - Charlotte
goninėj. Vasario 25 d. iš šv. Jono Kr. lietuvių parengimuose Toronte ir Ha- gatvių sankryžoje, kurį ruošiasi mo

derniai pertvarkyti.
čia ir bus centras įgyvenantiems. • 

pravažiuojantiems ir atostogas jan 
tiems Amerikos ir Kanados lietuviams.

Kiekvienas “Beimant’ apsistojęs ar 
aplankęs pajus tikrą lietuvišką širdį 
ir patarnavimą. Ras puikiai gaminamą 
prityrusio ir garsaus kiniečių virėjo 
paruoštą vielos ir kinietišką maistą. 
Kovo .4 d. buvo “Belmont” viešbučio 

i atidarymas. Begalės gėlių ir sveikini- 
įmų*gaula iš lietuvių ir svetimtaučių. į 

Geriausios sėkmes! B. S. I

AP DRAUDA
RO. 6-0811 arba RO. 6-0832

f MR Vf* rtJ.itt
WE(ir

imigrantų banga. Besikurdamas

40 CAMEO CRES. REAR JANE PARK PLAZA, 
TORONTO 9. ONT.
('■”i»»iiss>oncr for Taking Affidavits.

kol pagaliau 1952 m. atsirado Oakvii 
Įėję ir čia pastoviau įsikūrė: surado 
nuolatinį darbą ir įsigijo nuosavą pa
stogę. Nors Juozas buvo viengungis mų dalyviai, 
ir laikėsi nuošaliai nuo visuomeniško ‘ ...........
gyvenimo, bet kaip taurus ir sąmonin- tu žiemas praleidę Floridoj, grįžo vėl 
gas lietuvis ncsjgąilėjo.skatiko nei liet. t|a-|)an gįuo metu jie nupirko vieną

f.vz ** iv , ... .

23 d. Oakville-Trafalgar Memorial Ii-j tingėjo dalyvauti rimtesnio pobūd

bažnyčios Toronte velionis buvo paly- Į miltone. Negailestingoji mirtis, isskir- 
dėtas giminių ir bičiulių j lietuvių ka H^ma Juozą iš gyvųjų tarpo, paliko 
pines Port Credit. Gedulingas pumai-! nuliūdusius gimines Kanadoj, Aineri 
<las šv. Jono Kr. bažnyčioje atlaikė j ir artimus bičiulius bei pažįsta- 
kun. P. Ažubalis, giedant sol. V. Ve- nms Oakvillės liet, bendruomenėj.
rikaičiui. Kun. Ažubalis, kuris daug
kartų aplanke velionį Oakvillės ligom bemjrvoMENES valdybą 1963

OAKVILLES APYLINKES LIETI

Pardavę Queen's viešbutį ir eile mc-

DR. E. ZUBRIENF
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST WEST 
’ prie Dundas' .

rclefonas LE. 2-4108

DR V. J MEILUVIENI 
DANTŲ GYDYTOJA

DR J. MATUUONYTf 
DANTŲ GYDYTOJA

;796 BLOOR ST W. (prie Keele) 
į Priėmimo valandos: pirmadieniais 
J ir trečiadieniais 2-9 vai. vak., ant- 
• radieniais. ketvirtadieniais ir penk

tadieniais 9 - 5.30 vai. p.p
Prlefonas RO. 6-1372

Kabineto telefonas LE. 4-4451

W. A. LENCK!
BA L.L.B

FEJKININKAS -
ADVOKATAS NOTARAS

100 ADELAIDE ST W

Roo;n 107
Telefonas EM. 6-41X2

Toronte

Dėmesio namu 
savininkai!

Atlieku Įvairius namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS
Tcl. LE. 7-2815

m. sudaro: P. Anccvičicnė — pirm.. 
Ant. Aulinskas — viccpirm.. R. Žiū- 
raitienė — sekretorė,’Ąl. Vaičcliūnas 
—- ižd.. dr. A. Kazlauskienė — kultū- 

j ros r. vedėja. Naujai išrinktoji valdy-j 
! ba suruošė sėkminga Vasario 16 minė-Į 
jimą ir šiais metais pasiuntė 4 siunti
nius Suvalkijos lietuviams.

“AUTORITETO KRIZĖ KOMIMS- 
TINIAM SĄJŪDY" — tai paskaitos te-

• ma. kurią d r. Ancevičhis gvildeno 
! Oakvillės University Women Chib su
eigoj. Kaipo ‘ vieną būdingiausių ir 
reikšmingiausių tos krizės bruožų, pre
legentas nurodė vis labiau ryškėjau 
čia tendencija tarptautiniam komuniz
me — didėjantį skilimą į baltojo ir 
spalvotojo žmogaus sąjūdi.

DR. ANGELĖ KAZLAUSKIENĖ ir 
šiais metais skaitė 4 paskaitas apie 
dantų higieną Raud. Kryžiaus kursuo
se. Faktas, kad iš daugelio dantų gy
dytojų skaičiaus Raud. Kryžius pakar- 

i lotinai pasirinko mūsų tautiete, liudija 
apie jos populiarumą Oakvillės visuo
menėj.

CALGARY, Alta.
VASARIO 16 MINĖJIME TAUTOS] 

FONDUI aukojo: po $10 — Sr.; po $5 
— M. Brūzga, J. Karpa, J. V. Dubaus 
kai, M. Leščinskas ir K. Vaitkūnas; po 
.$2 — T. J. Anderson, P. Gluoksnys, B. 
J auga, E. Hinpdul, A .Klimavičius, A. 
Kovalych, D. 1). Slavinskas, L. G. Ras- 
teniai. P. Venčiūnas ir D. Žekonis.

Po SI aukojo 21 ; iš viso — $76. Vi
siems aukotojams nuoširdus ačiū.

Calgario apyl. v-ba

International

WALDl
.859 COl.I.ECiE ST 

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

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A RMCKVS atlieka įvairins pija 
ninij remonto darbus ir sustygavi* 
mus. Perka ir parduoda naudotus

LIETUVIO ADVfts »’

NEIMAN, BISSET1
<5e

SEGUIN
— Noiftr»

to > C Gžfotit

•arti BUhif it Yony

lėkei. įMaigt** feiel. namų
A A I 950) BE 34W78

George BEN, B.A. 
advokatas-notaras 

praneša, kad 
persikėlė 

I naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST W 

Toronto 3, OnL 
Tolofonac I F

(prie High Park Blvd.i
Tcl. 535-7025

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE
' DANTŲ GYDYTOJA

^GRENADIER roai> 
•.2 ras namas nuo Roriccsvalles > 

Toronto
M'elcfonas LE. 1-4250

Priėmimo valandos: 9 12 ir 3 8 
vai. vak. (pagal susitarimą)

OKULISTĖS
Bi Buknwsloi-KEJN Ah K O

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
IGS2 BLOOR ST. W., Toronto 4.

J rytus nuo Duffenn St.)

Akių speciaiistas
L. LUNSKV, a.O

f'firoiko akintu, visiems akių deiek 
tomb Ištino akių nervus, kune dot 
noi sukelia galvos skaudėjimų ir nėr 
vangumo Kolba stovų kalbomis 

I7H COLLEGE ST., Toronto
Telef WA 1-3924

Pajieškojimai
Jieškoma Marija Skridulaitytč, gim. 

1910 m., ištekėjusi už vyro Jocy, prieš 
karą gyvenusi Klaipėdos krašte prie 
Tilžės, Panemunėje. J ieško jos sesuo 
Ona Lietuvoj. Ji arba žinantieji apie 
ją prašomi pranešti Petrui Šukiui, 29 
Berrxnian Av<\, St. ('athariries, Ont., 
Canada.

Kas žino likimą Lietuvos karinome 
nes kapitono Stasio (Stanislovo) Mile- 
vičiaus ar jo šeimos maloniai prašomi 
parašyti Jonui Grigui, 4 Carlisle St., 
St. Catharines, Ontario, Canada.

OKULISTAS
S. BROC.OWSKI, 0 D.

420 Roncesvailes Ave. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namu 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

tViktoru. BUKOVVSKA. K.O
274. RONCESVALLES AVĖ 

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

t>aibo valandos Kasdien 10 v 
ryto iki 9 vai vak , šeštadie 
oiais nu*- |0 v:«l r\hi iki 6 v ■,

Dažai ir sienoms
VASKAS.popietis ! ŠEPEČIAI, 
TERPENTINAS

SKY’S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

Tcl. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

DRAUDIMAI
N AM V. AUTO. VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAX 1

DRAUDIMO IŠTAIGA
AL DŪDA

e

1 ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI 
DA IMANT DRAUDIMĄ IS V|ENO« 
KOMPANIJOS.

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO 6-7132
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Sv. Jono Kr. parapijos žinios Prisikėlimo parapijos žinios
— Už dviejų savaičių — kovo, — Sį sexmauienI prasideda pa

wl d. — labai svarbi rinkliava To- rapijos 10-mečiui paminėti nusi- 
romo šv. Augustino kun. semiaa- jos, Kurios užtruks iki Velykų, 
rijus staiyoui. Vietos arkivysku- 
. as specialiu laišku kreipėsi į ar- 
.ivyskupijos katalikus duosniaį 

paremti seminarijos reikalą. Šio
je parapijoje rinkliava bus vyk- 
uonia asmeniškai kontaktuojant 
žmones ir per bažnyčią pamaldų 
metu. Kančios sekmadieni parapi
jai rinkliavos nebus, o tik semi- 
larijai.

— Gavėnios metu parapijos 
bažnyčioje kas penktadienį 7.30 
v.v. laikomos šv. Mišios, o sek
madieniais — 7.30 vai. vakare 
giedami Graudūs verksmai.

— Šią savaitę lankomos šios 
gatvės: Concord, Havelock, Craw- 
lurd, Sallem ir Hallam.

— KLK Moterų dr-jos šios par. 
skyriaus susirinkimas — šį sek
madieni po 11 vai. pamaldų muzi
kos studijoje virš ‘TŽ”. Parapijos 
choras repetuoja didž. salėje,, o 
vaikučiams tikybos pamoka Pirm. 
Komunijai po 11 vai. pamaldų ši 
kartą vyks po bažnyčia kamba
riuose.

— Kviečiama gausiai atsilan
kyti i Caritas rengiamą vakarą, 
Kuris Įvyks ši šeštauienį parapijos

* V v W . ▼ * V Į

įvyksta šį šeštadienį, kovo 23 d., 7 vai. v. 
šv. Jono Kr. parapijos salėje.

MONTREAL Que
.-iraioji savaitė skiriama mote
rims, antra—vyrams, trečios pir
moji pusė — vaikučiams ir jauni
mui, o antroji pusė — visiems. 
Misijas ves Tėv. dr. Vikt. Gidžiū
nas, OFM iš Brooklyn©, N.Y., o 
jaunimo ir vaikučių misijose jam kais prašė J Toronto arkivys. r - - - — - - -

Lev- AU&-_ Simanavičius,; kupas Kadangi mūsų parapija pirm., ir J. Matulionis, vicepirm. 
Į specialiu vyskupijos leidimu buvo lankėsi Nitįėrke, kur kovo 16 d. 

posėdžiavo su VLIKo atstovais, o 
kovo 17 d. pu Liet. Fronto Bičiu
lių ir “Talkos” atstovais. Neofi
cialiomis žiniomis, buvo svarsto
mi politinės vienybės klausimai. 
Atrodo, yra vilčių, kad tie pasita
rimai neliks be našių rezultatų.

PROGRAMOJE: įdomi meninė dalis, Caritas ponių skaniai paruoš
tos vaišės prie artimo meilę simbolizuojančių degančių žvakučių, 
įėjimas: laisva auįca priešvelykinei šalpai.

Dr. J. Sungaila, PLB valdybos e w «« a * a • ? • •
OFM iš Kennebunkporto, Me.

— Misijų tvarka: įvadinis mo
terų misijų pamokslas — šį sek- 
mad., 6 v.v.; šiokiadienių rytais 
Mišios — 7, 7.30, 8 ir 9 vai.; po 
paskutiniųjų Mišių — pamokslas; 
vakarais pamokslai — 7.30 vai. ir 
po jų — Mišios. Išpažintys — ry
tais ir vakarais per visas Mišias, 
o nuo savaitės vidurio vakarais 
išpažintys — nuo 6.30 vai.

— Kaip ir kitais metais, labai

atpalaiduota nuo aukų rinkimo 
po namus ir tuo būdu išvengėm 
daug nepatogumų, įvertindami 
tai, kviečiame visus būti ypač 
duosniais.

— P. Komunijos ir religijos pa
mokos vaikučiams bus šį sekma
dienį įprastu laiku, ir Įprastose 
vietose. Tikybos pamokos gimna
zistams bus tęsiamos tik po Ve
lykų.

prašome nepalikti išpažinčių sa- K — T. Kornelijus šią savaitę iš- 
vaiigaliams, nes tada, suvažiavus 
ir apylinkių lietuviams, spūstis 
prie klausyklų ir ilgas laukimas 

.pu neišvengiami, o rūpestinga 
išpažintis — sunkiai įmanoma. 
Prašome misijose gausiai daly
vauti, kasdien išklausyti bent po 
vienerias Mišias ir po vieną pa
mokslą, o kurie gali — rytą ir va-

vyksta į Sudbury vesti rekolekci
jų tos kolonijos lietuviams.

— Misijų metu kalėdojimas 
nutraukiamas; lankomi tik tie, su 
kuriais iš anksto susitarta.

- šį sejem., kovo 24 d., po Su
mos muzikos studijoje šaukiamas 
specialus ir labai svarbus visuo
tinis Prisikėlimo par. kooperaci-c V^L'-irn ivU'hh/ac urine UiVP‘n<h v nM14V bu“ * J v*4 iX Ulllb r 1 IbmviUllU pdl . IWUpCldW

Wdvkinoi n-d P k;?nJ ' ,?rašome. visus pasimelsti nio bankelio narių susirinkimas.velykinei lietuvių šalpai. k
— Parapijos rekolekcijos pra

sidės Kančios sekmadieni, kovo;, . .91.1 ..... baigiamos atskiromis tradicine-
-metu. Rekolekcijų vedėjas—Tėv.;
J. Kubilius, SJ. buvęs AV parap. 
Montrealyje klebonas.

— Jaunimo choro repeticijos— - - --
kas penkiadienio v.v. ir šeštadie- navna0 dar?us atllk* 
©Lis o lietuviu mokyklos pa- ?/?1 ?*.’ J Katal*H
moku. Choras ruošiasi velykiniu 11 Moterų dr-jų. Abi

■ — agapes bus paįvairintos meninė
mis programomis, kurias atliks 
sol. j. .riubiškienė ir Prisik. par. 
vyrų ir moterų chorai. Į agapes 
jau iš; anksto kviečiami visi — 
namiškiai ir svečiai iš arti ir toli, nariu - šėrininku susirinkimas —

- Kasmet Verbų sekmadienį 
ruošiamo religinio koncerto me-i 
ninę programą šiais metais atliksi 
garsus, jau anksčiau mūsų bažny-i 

j čioje koncertavęs ir visiems la-! 
bai patikęs, Toronto katedros vy- j. 
rų ir berniukų choras.

— Bendra par. choro repeticija i 
i - ši ketvirtad., 7.30 v.v. muzikos 
! studijoje.

ši šeštad., kovo 23 d., 8 v. r.
„ egzekyinės Mišios už a.a. Juo-į 

!‘‘ ^ Įzapą Giedrą, užprašytos velionies 
’i sišlės mirties metinių proga, o

1 j 9 v. r. —- egzekvinės Mišios už a.a. 
! Mykolą Valadką, ’Užprašytos Ve-

už misijų sėkmingumą.
— moterų ir vyrų misijos bus

Visi nariai kviečami dalyvauti.

31 d., Graudžių verksnių pamaldų! d.^rVkllimo^
•metu Reknlekeim vouoms-Ti.v : bn J aįkas ir į. klebonui per visas rekolekcijas i

stšveminią agapių išlaidas paden-: L1.et- /alklJ Namų rėmėjai rinks 
gia parapija. Ju ruošimo ir patar-J !”,e aukas Liet. Vaikų Na-

■ • -- r ‘ maras paremti.
Toronto lietuviškasis jaunimas, 

kurio kas savaitę pereina per 200, 
Įvairiais atvejais pasinaudoja 
šiais namais. Paremkime juos ir 
toliau savo duosnia auka!

Rėmėjai
Prisikėlimo parapijos bankelio

šį sekmadienį, kovo 24 d., tuoj 
po 11 vai. pamaldiį^arap. muzi
kos studijoje. Bus keičiami kaiku- 
rie Įstatų punktai. Asmenines pa
skolas norima pakelti iki $5000 ir 
nekiln. turto - morgičiai iki $30. 
000. Įstatam pakeisti iš valdžios 
principinis sutikimas jau gautas.

Bankelio augimas paskutinių 
savaičių laikotarpyje ypatingai 
padidėjo. Narių skaičius artėja į 
500. Susidomėjimas asmeninėmis 
ir nek. turto paskolomis taip pat 
pagyvėjo. Norint greičiau aptar
nauti narius, kad nereikėtu laukti 
eilėje,' pertvarkytos p'atalpos ir 
darbo vai. atidaryti 3 langeliai. K.

VI. Pūtvio šaulių kuopos meti
lus susirinkimas — kovo 24 d.- 
šėkmadieni, 3 v. p.p. Liet. Namų 
virš, salėje. Sesės šaulės ruošia! 
šaulišką kavutę, šaulių dalyvavi
mas privalomas. Kuopos v-ba

Pedagoginis lituanistinis semi
naras vyksta su pasisekimu. Kasi 
penktadieni-jį lanko apie 30 klau-; 
sytojų, kurių keturi atvyksta iš 
Hamiltono. Džiugu konstatuoti, 
kad seminaru vis daugiau prade
da domėtis ir jaunimas.

Pedagoginiame HĮHanistikos se
minare paskaitos ši penktadieni,; 
kovo 22 d., 7.30—8.10 v.v. “K. 
Donelaitis” — Iz. Matusevičiūtė; 
8.15—8.55 v.v. “Abėcėlės moky
mo metodika” — A. Rinkūnas; 
9.00—9.40 v.v. Lietuvių kalba — 
A. Gurevičius.

P a d ė k a
TLSK Vytis dėkoja visiems prisidė- 

jusiems prie Kanados lietuvių krepši
nio pirmenybių organizavimo: kun. 
kleb. P. Ažubaliui už salių parūpini- 
mą, invokaciją ir pamaldas spprtinin- 
kams, kun. B. Pacevičiui už nakvynių 
suradimą sportininkams, TT pranciš
konams už vėliavų paskolinimą, K. Ba
ronui už oficialios dalies pravedimą, 
R. Kazlauskui už bilietų pardavinėji
mą ir kitiems prisidėjusiems prie šios 
šventės paįvairinimo; Org. komitetas

Lietuvių šeimoje, arti High Park, iš
nuomojamas kambarys su baldais, iš
sivirti galima atskiroj virtuvėj. Tel. 
LE. 4-8624.
Išnuomojami 2 kambariai I a., ir vir
tuvė ir prausykla. Tel. RO. 6-5857. 215 
Indian Rd. Cr.

Lietuviška baldu 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu- 
bvs. Tel. WA. 2-7981. Namu AM. 
1-6537.

TARYBOS POSĖDIS
Kovo 22 d., penktadieni, 7.30 

vai. vak., Liet. Namuose, ii a. sa
lėje, 1129 Dundas St. W., šaukia
mas KLB Toronto apyl. tarybos 
posėdis.

Darbotvarkė:
l.^Ppsėcižip atidarymas, 2. Pre- 

ziiiiumo int^imas, 3. Protokolo 
skaitymas, 4?Vald. organų prane- 
šimai, 5. Naujos apyl. v-bos rin
kimas, 6. Einamieji reikalai.

Rinktieji tarybos nariai ir or
ganizacijų atstovai gaus pakvieti
mus. bet Jei" pakvietimo negausite 
dėl adresu pakeitimo, prašau va
dovautis šiuo pranešimu.

Toronto apyl. valdyba

Šv. Kazimiero parapijos žinios į u kautų vyčių iaut. šokių grupė 
— Balandžio 21 d. J.E. vysk, neabejotinai yra pats gyviausias 

V. Brizgys pirmą kartą lankysis jauninio sambūris Montrealyje. 
šv. Kazimiero parapijoje. Ta pro- Grupė apjungia apie 70 jaunuo- 
ga teiks Sutvirtinimo sakramen- lių, kurie reguliariai repetuoja, 
tą. Tą pačią dieną 9 vai. r. bus >aruošia naujus šokėjus išeinan- 
vaikučiams ir Pirmoji Komunija.' tiems pakeisti ar naujus šokius 
Paruošiamosios pamokos P. Ko-; parengia, šiemet grupė švenčia 
munijai — kiekvieną šeštadienį savo pirmąjį dešimtmetį, kuris 
11 vai. Dr. V. Kudirkos lietuvių; bus atžymėtas viešu vakaru ba- 

____________ mokykloje — 3125 Dandurand. landžio pabaigoj, šiam vakarui 
Įvyko kovo 16 d. Pereitų metų ba- Praktinis paruošimas kiekvie- ••• vytina
lansas suvestas $25.067 sumai, ną sekmadienį tuojau po Sumos 
Naujųjų melų sąmata padidinta | šv. Kazimiero parapijoje. Suinte- 
$3.000. Baigiąs kadenciją v-bos resuoti prašomi registruotis pas 
pirm. A. Bumbulis padarė platų ęar. kleboną kun. dr. F. Jucevi- 
veiklos pranešimą, iš kurio paaiš- cių tel. LA. 1-9930.
kėjo, kad pagrindinės valdybos — šį sekmadieni, kovo 24 d., 
pastangos buvo nukreiptos i tuojau po Sumos šv. Onos dr-ja 
spaustuvės praplėtimą ir papildo- ruošia arbatėlę. Kviečiami visi 
mų darbų suradimą. Daug rūpės- parapijiečiai dalyvauti. Pelnas 
čio turėta ir siekiant pagerinti skiriamas . altorių uždangalams imtinai yra studentais ar mokslei- 
“TŽ” techniškąją pusę, šie klau- nupirkti. E. N. ....... --------- ,A*"
simai sukėlė ilgesnes diskusijas. . , t ..

Į naująją v-bą išrinkti ir pasi-! Aušros Vartų parapijos žinios 
skirstė pareigomis: pirm. A. Bum-Į . r.“ I arapyos rekolekcijos pra-

“Žiburių” spaudos b-vės 
metinis susirinkimas

šokėjai jau ruošiasi ir ketina 
montrealiečius nustebinti naujais 
dar nematytais šokiais. Grupės 
laukia ir Tautinių Šokių Festiva
lis liepos 7 d. Čikagoje. Norima 
pasiųsti virš 30 šokėjų, tačiau su
siduriama su piniginiais sunku
mais. nes vien kelionė atsieis virš 
$1.000. Be to. bus ir kitokių išlai
dų. Atsiminkime, kad šokėjai iš-

viai. Dabar vykdomas lėšų tel
kimo valus, kuris baigsis balan
džio 27 d. Nuo jo pasisekimo ori- 
kląusys Prunes dalvvavimas Čika-

giesmių repertuarui. Kas sekma
dieni jaunimo choras gieda per,

- 9.30 vai. pamaldas, o sekmadie
nių vakarais — Graudžius verks
mus.

- Pamaldos: ši penktadieni
7.30 vai. v. šv. Mišiose ©risime-; 
narna a.a. Rapolas Žulys jo 4 me-: 
lu mirtieš^sukakties proga; šešta
dieni 9 vai. rytą pamaldos už a.a. 
Feliksą Niaurą 10 metu mirties 
sukakties proga. Sekmadieni pa
maldose nrisimenamas a.a. Jonas 
Tamulaifis. kuris prieš porą sa-- 
vaičiu palaidotas lietuvių kapinė-! 
se Port Credit.

Mirus molinai Reginai Prane-! 
kūnienoi. nuoširdi užuojauta F ■ 
Jarašūnienei ir jos šeimai. ..... 
Mišiose velionė prisimenama ši j 
sekmadieni 9.30 vai. r.

“Paramos” kredito komitetą su-Į Jionies našlės ir vaikų mirties 
daro: D. Rcnkauskas, pirm., S. į 
Banelis, vicepirm.. F. Senkus 
sekr.; kontrolės komitetą — A.
Kuolas, pirm., nariai 
cvs ir K. Daliada.

ĮDOMI PASKAITA. Kovo 24 
d., sekmadieni, tuoj po Sumos, šv. 
Jono Kr. parap. muzikos studijoj 
virš “TŽ” redakcijos) šaukiamas 

visuotinis skyr. nariu susirinki
mas. Paskaitą apie akis ir jų li
gas skaitys akių ligų snecialistė 
dr. M. Ūlickieriė - Arštikaitytė. 
Paskaita bus pavaizduota filmu. 
Kviečiame dalyvauti skyriaus na
res ir visas .moteris bei mergai
tes. Ypač svarbu būtų pasiklau
syti jaunoms /motinoms, besirū
pinančioms savo šeimos ateitimi. 
Jeigu tuo domėtųsi ir vyrai, mie- mininko vardu yra gauta keletas 
lai nrašortrė. Skyr. v-ba j’aiškų. L. A.

bulls, vicepirm. A. Rinkūnas, ižd. kovo 31 d. vakare. Tvarka: ęoie. Tikimasi, kad mūsų or?ani- 
J. Gustainis, sekr. S. Dargis ir na- r- ^ais , va’- ^“S19s ir ^ruP?Pas zacijos, paraniios ir pavieniai as- 
rys V. Krikščiūnas. Revizijos ko- Pa»)°kslas; vakarais 7.30 Misios menys vaju narėms ir įgalins mū- 
misija pasiliko senoji: Ę. Abro- ir pamokslas (šeštadienį Mišios 7 sų jaunimo išvyka i jaunimo sa- 
maitis, J. Danaitis ir V. Sendži- va • vak.). Maloniai kviečiame yi-: skrvdi. Pirmoii pagalba atėio iš 
kas sus parapijiečius pasinaudoti šia banko *‘Litas”. kuris naskvrė

| proga savo dvasiniam atsinaujini? S250. Parodvkime visi, kad mūsų 
VI. ir G. Morkūnai kovo 9 d. mui ir krikščioniškam Velykų pa- kalbos apie jaunimą nėra tuščias 

susilaukė dukrelės Linos, Ramu-Į sirengiinui. 
nei sesutės.

NDP partijos spaudos konfe- r.10fi klebonijoje arba pas N.Pr. fiwne Ta-
rencijoje dalyvavo visi NDP To- seseles. Kviečiame prisidėti rtoi nnvįno^n kiek 
ronto kandidatai, didžiosios ang- į';H!Įon->s padengti \čiū 
lų spaudos atstovai ir keletas laik-1 
raštininkų, atstovaujančių tauty-> 
bių spaudai. Pagrindinis NDP mi- 
dngas Toronte Įvyks Queen Eli
zabeth paviljone kovo 29 d., daly
vaujant partijos vadui T. C.
Douglas.

“Paramos” v-bos pirmininko 
metinio susirinkimo metu iškelta 
mintis, kad kooperatyvo nariai 
laiškais pareikštų savo kritiką ar 
sugestijas dėl kooperatyvo darbo, 
randa atgarsio. Tuo reikalu pir-

sus parapijiečius pasinaudoti šia bnnko į‘Litas”. kuris naskvrė

burbulas. Gi kiok sielos ir darbo
- Pirmajai Komunijai ir Su- į gruf)ės nasisekimn ideda navie- 

ttvirtinimui dar galima užsiregist- h vadovas J.

pi nnqjrnrlvrnil ?jtnj* nr motais 
artino tnrėin 16 vi^šu ^nsirndv- 
my, iš kuriu 10 buvo k^nadjp- 
pinmq arba tplnviwrnp. Ar dar 
kas daugiau tain dažnai or^ani-. 
tuntai nadernonstravo lietuvio ir 
TJetuvos varčia Montrealyje?

Mielufj

etinių proga. -■ ■ ■
si sekmad. nėr Įprastas Mi- 

šiii rinkliavas Įteikiamos paskuti
nės aukos Toronto vysk.-kun.’ se- 
•v’'inrji,-lį. Auku specialiais laiš-

EMILIJAI ALEKNIENEI mirus Lietuvoje, 
jos sūnums Petrui ir Alfonsui Aleknai 

bei šeimai ir broliui Leonui 
reiškiame gilią užuojautą —

O. ir Pr. Balniai 
Vincas Balnius 
Vera ir Jonas Mikelėnai

p. JARAŠIŪNUS ir šeimą, 
ponias motinai Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame

P. ir V. Jankaičiai

Mielą
T. TRAKIMIENĘ bei artimuosius, 

jos brangiai mamytei Lietuvoje mirus, 
z nuoširdžiai užjaučiame

R 
D 
E.

B. Bakevičiai 
K. Dainorai 
K. Galiauskai 

Jndzentavičiūtė

ir 
ir 
ir

TEODOZIJAI TRAKIMIENEI,

mirus jos mamytei Lietuvoje,

nuoširdžią užuojautą reiškia

M. Krikščiūnienė
A. ir S. Grigaliūnai
E. ir V. Krupavičiai

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal!, Londoną, Windsora, Hamil
toną. North Bav, Sndbnri ir kitnr

56 DEWSON ST.. TORONTO 
Telefonas I.F. 4-14W

Nuoširdžiausia mūsų užuojauta

mielai DOZEI

Jos gilaus skausmo valandoje,

BRANGIAI MAMYTEI Lietuvoje mirus.

Aldona — Linas 
Gale — Mama 
Onutė — Paulius 
Aldona — Juozas

LEO 
GOODMAN

Chartered Accountant

BA. 2-1742 HU. 8-5043

Mieliems -
ALDONAI ir ALOYZUI KUOLAMS.

AUDRONEI ir ALMIUI, 
brangiai mamytei, uošvei ir senelei mirus, 

noširdžią užuojautą reiškia
, < - • . » .. Z. ir.J. Virkiečiai

R. ir G. Gregorian

MARIJAI SLANINIENEI - KIAUPIĘNEI mirtis, ■ 
jos dukrai-ALDONAI KUOLIENEI, AUDRONEI KUOLAITEI, 

ir sūnums ALGIUI ir VYTAUTUI KIAUPAMS 
ir jų šeimoms 

nuoširdžią užuojautą reiškia
- ~ A. ir S. Kazlauskai

Jau pats laikas užsakyti pavasariui 
skiriamus dovanu siuntinius i Lietuva v V • v

Patogiausiu būdu jūs tai galite atlikti per “TAURO” siuntinių 
b-vės atstovą: ST. PRAKAPĄ, 18 Brookside Ave., Toronto 9, Ont. 
Tel. RO. 7-9088, betkuriuo laiku.
Pagal susitarimą atvykstu su pavyzdžiais į namus.

TURIU DIDELĮ PASIRINKIMĄ: 
eksportinės kostiumams medžiagos, nylon suknelėms, skarelių, avalynės ir 
apatinių baltinių vyrams ir moterims. Taip pat visa "kita, kaip maisto siun
tiniai, med. švirkštai, akordeonai.
Iš provncijos rašykite ir paprašykite pavyzdžių. Jau 6 metai kaip aptar
nauju Kanadą, JAV ir kt. kraštus. Siuntiniai apdrausti ir pristatymas 
garantuotas. Galite gauti ir lietuviškų naujausių plokštelių.

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
.1. BER2INSKAS 

Užsakymai nriimami ir

nepamirškite užsukti lietuvlškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-266*

Vakarais — HU. 9-1543.

MARGUARETTA — BLOOR. $15.900, atskiras namas, moderniška virtuvė, 
didelis daržas, arti Bloor. įmokėti $5.000.

QUEBEC — BLOOR. 15.900. Atskiras. 6 kambarių, platus įvažiavimas, pir
ma syki pardavimui. įmokėti $3.000, Balansas 10 metų,

ST. ULARENS — BLOOR. $17.000 visa kaina. įmokėti apie $5.000, 3 vir
tuvės, 2 vonios, nauja apšildymo sistema.' Garažas.

ANNETTE — JANE. $21.500. Atskiras dupleksas, plius užbaigtas rūsy 
apartametnas. 8 metų senumo. 3 garažai. Įmokėti $7.000.

QUEBEC *— BLOOR. $22.500 visa kaina. Pajamų namas su baldais, 11 kam
barių. 5 virtuvės. Atskiras su 2 garažais, {mokėti $10.000.

INDIAN RD.— BLOOR. $23.000. 3-jų šeimų, atskiras, 3 virtuvės, 3 vonios. 
Vandeniu šildomas. 2 mūriniai garažai. įmokėti $7.000.

HEWITT — RONCESV ALLES. $26.900. Atskiras, pakeistas pastatas i 3 šei
mas, modernizuotas, vandeniu šildomas, {mokėti $8.000.

WILLARD J- ANNETTE. $30.500. Originalus tripleksas. įmokėti apie 
$10.000. 5 metų senumo, vandeniu ir alyva šildomas.

Pat mus randasi daug naujai registruotų pardavimų High Park Ir Parkdale 
rajonuose. Dėl Informacijų skambinkite A GARBENIUI.

Paranijos bazaras prasideda 
šeštadieni, kovo 23 d.. 1 vai. p.p. 
Salė bus atidara iki 11 v.v. Sek
madieni bus atidaryta 8.45 rytą 
iki 9 v.v. Sekmadieni 8 v.v., bus 
trijų didžiausiu laimėjimų (Hi-Fi, 
Ivgintuvas, radijas) traukimas. Vi
si kviečiami dalyvauti. Bazaro 
metu veiks kavinė.

— Pakrikštyta V. ir D. Austrų 
dukrelė Marija.

- Raiškiame užuojauta visai 
Petruliu šeimai, mirus Lietuvoje 
Genės Petrulienės tėveliui Juozui 
Mockūnui.

— Užpraėiusio sekmadienio 
rinkliava — $159.

— Parapijai aukojo: po $5: B. Bu
zas, A. Kirkilionis, J. Maskoliūnas, a. niė turi būti nusavinta dar ŠĮ pa- 
Vaitekūnas; $6: L. Stankevičius; po vasari ir galutinai paruošta staty- 
SiO: n. Adomoms, a. Ališauskas, P. baį kita pavasari. Didžiausias 
Bagusis, L. Balaišis, Mrs. Duquette, , • - -■ ' - ‘ •- • —
Pr. Girdžius, A. Jankus, J. Pakulis 
Piešinos, St. Pocauskas, A. Simijonas, . x ~
L. Urbonas, P. Vaiančiūnas, J. vili-1 miesto. Parodos direktoriai esą 
mas; $12: Pr. Keturka; $14: v. Ka- varžomi pergneztos feder. val- 
čergius; po $15: F. Barteška, A. La- džios kontrolės, nes betkokios iš- 
pinskas, J. Lapinskas, J. Naruševičius;! laidos virš $25.000 turi būti Ota- 
po $20: A. Pusarauskas, P. Rudinskas, vos patvitrintos. Spaudoje yra ne- 
A. Rugienius, B; Staškevičius, P. Vaup-: pasitenkinimo ir dėl direktorių 
šas: $24: II. Tanteras; $50: st. Kęs- i parinkimo, kurie išimtinai yra iš 
gaila. • • , j“ „ J. verslininku ir teisininkū tarpo.

-W?* nepatenkinta Quebeeo. 
kai. A. Gn-ibns. J. G-igaliūnan P. Architektų Sąjungą, nes direklo 
Gurklys, J. Jagminas, B. Jaugelis. j. rių tarpe nėra nė vieno architek- 
Jeseckas, J. Kuriiayičius^A. Mitchell- to. Sąjungą mano, kad visdėlto

PO 
! SI5: K. Bagatavirius. J. Gudas. P. Ku
bilius, J. ir Z. Urbonai; $18: B. Gele- 

' žiūnas; po $20: J. Pakulis, J. Žakevi
čius; $30: J. Gorys; $45: L Gurčinai. 

i Visiems aukojusiems esame labai dė- 
kingi.

— Bazaro loterijoms fantu dar yra
‘•ukoie šie asmenys: J. Adomonis, E. 
Augimas, J. Baradinskas, B. Bijūnas, 
O. Budrevičienė, J. Burba, J. Dalinan
tis, J. Givis, J. Gorvs, P. Januška, B. 
Jaunius, P.Jokubauskas, E.Kardelienė, , . .. n - ..
G. Klisevičiai. P. Kubilius, P. G. Kuš-i *? vc CUNA pernai turėjo $6,9 bil. ap- 
leikiai, J. Ladyga, M. Mačionis. P. Ru- i «r^udų.
dinskas. P. Rutkauskai. E. Vaičikonie-1 ^Jtekusja1 i sunkumus ar besilikvi- 
nė. Pinigine $2 parama prisidėjo: Dau- i duojančiai kredito unijai į pagalbą at- 
gelavičienė, V. Givis. $5 Įteikė V. Bal- J;1.11? Stabilizacijos Fondas, kuris to- 
takienė. Dar gavome fantu iš: A. Dre- *iais atvejais atmoka taupytojams ir 
vinskienės, A. Mylės, P. Vito, A. J. Per,ma išskolintų pinigų išrinkimą.

V's^ms aukotojams labai nuo-1 trumpalaikiams kreditams kiekviena 
širdžiai dėkojame. 4 ’ J‘4^ x

NAUJI “LITO” NARIAI: G. J. Nied
varas, K. Stirbys. St. Buika, A. Gečio- 
nis, V. Žakevičius, St. Ambrozaitis ir 
V. Biliūnas.

Pasaulinės parodos 1967 m.
Montrealyje organizavimas eina 
labai pamažu ir spaudoje kelia
mas susirūpinimas dėl pasiseki
mo. Ilgai truko kol buvo paskirti 
parodos direktoriai, o dabar nesu
laukiama vietos parinkimo, kuris 
turėjęs būti padarytas dar prieš 
N. Metus. Nuogąstaujama, kad la
bai bus susivėlinta su darbų vyk
dymu. Mat, pagal susitarimą, že- .

stabdis esąs vadovybės trilypu- 
mas: federacinės, provincinės ir

džios kontrolės, nes betkokios iš-

projektuojant teks architektams, 
tad baiminamasi, kad verslininkų 
vadovybė jų darbus gali apsun
kinti. -v-.

DABARTINfiS KREDITO UNIJOS, 
jų tarpe ir “Litas” yra susijungę i vie
ną didelę organizaciją, kuri apima virš 
25.000 atskirų unijų. Jų bendras ka
pitalas toli prašoka ir didžiausių ban
kų kapitalus. Kooperacinė apdraudos

; provincija turi visų kredito unijų iš
laikomus Centrinius iždus, kurie pri
ima iš kredito unijų pinigų perteklių 
ir ateina i pagalbą pinigų trūkstan
čioms kredito unijoms.

Kredito unijoje pinigai skolinami 
tik su labai geromis garantijomis. Du 
trečdaliai “Lito” narių santaupų yra 
išskolinti pirmaisiais “morgičiais”. Tai 
viena saugiausių investacijų. Antrųjų 
“morgičiu” ir paskolų ant žemės skly- 

Lietuviu kalbos žočynas S12 00 ,“Litas” .neduoda. Asmeninės pa-
J Grinius ‘Gulbės giesmė” T Rašv- ‘ sko,os t,k ,k» $25° duodamos be z’ran- J Grinius Gulbes giesme , L. bet ir tik turintiems turta arba

tojų dr-jos premijuota črama $3.00 paS(0Vų darbą nariams. Visos Įeitos aš- 
Daumantas "Partizanai” II laiča S4.50 meninės paskolos išduodamos tik su 
Dr. K. Grinius “Atsiminimai ir min- vienu, dviem ar daugiau žirantų, žiū- 

tys”, II dalis
Dan Kuraitis “Magiškuoju kilimu i 

Vilnių” (1962 m. kelionės įspū
džiai „4__ ___ C

Kan. A. Steponaitis “Tėvynėje ir 
pasaulyje”, prisiminmai ir apy
braižos 

Alė Rūta “Priesaika”- 
Dr. P. Mačiulis “Trys ultimatumai

JONO PARAPIJOS KNYGYNE 
GAUTA NAUJŲ KNYGŲ

$5.25 rint sumos ir laiduojančių finansinio 
pajėgumo.

Skolininkui mirus, pirmuosius $10. 
]5 000 skolos “Litas” gauna iš apdraudos 

' įstaigos, taigi netenka reikalauti nei iš 
įpėdinių, nei iš žirantų.

Argi tebesame taip nusižeminę, kad 
$4.25 tebesilaikome nusistatymo,.jog tik žy- 
$3.25 dai, anglai, graikai, bet ne lietuviai 

...J” gali turėti savo bankus, fabrikus, įmo- 
$ 200 ncs *r U-? Eaikas atsikratyti šia vergiš
ką 50 ka mintimi ir dėtis į krūvą didesniems 

užsimojimams.

“LITO” VALDYBA pasiskirstė pa
reigomis: J. Bernotas — pirm., D. Jur
kus — I vicepirm ir vedėjas, P. Luko
ševičius — II vicepirm., V. Piečaitis 
— veiklos plėtimo reikalams ir P. Ru- 
dinskas — sekr. ir ved. padėjėjas. Kre
dito komisija: J. Juškevičius — pirm„ 
S. Kęsgailą ir V. Zubas — nariai; revi
zijos k.: J. Bulota — pirm., J. Luko-

Vytautas Mačernis ‘’Poezija” $4.50
Juozas Girnius “Tauta ir tautinė iš

tikimybė” $3.50
Pranas Alšėnas “1000 šypsnių” $3.00
M. Vaitkus “Su Minija į Baltiją”, at

siminimai $1.50
Didelis pasirinkimas Įvairių knygų Ga
vėnios rimčiai ir pramogai. Gražūs ve
lykiniai sveikinimai po 10 ir 15 centų.

Užsakyti laišku: V. Aušrotas * ______ ______
180 Glenholme Avė., Toronto 10, Ont. šcvičius ir J. Adomaitis — nariai.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
SAVO KREDITO 
KOOPERATYVE

“LITAS”
Adresas: 1451 CRAWFORD 

BRIDGE AVE. VERDUN. P. Q. 
Telefonas PO. 74280.

Santaupos apdraustos vienam mili
jonui dolerių. Mirties ir invalidu
mo atvejais pagal turimą draudimo 
polisą santaupos iki $2000 išmoka
mos dvigubai. Už santaupas moka
ma 4,25%. Už asmenines paskolas 
imama tik 7,6%. Vž nekilnojamo 
turto paskolas imama tik 6,5%. 
Pigus paskolų draudimas skolinto
jo mirties ir invalidumo atvejais.

BANKAS VEIKIA: Sekmadieniais nuo 10.30 iki 1 vai. p.p. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave^ Verdon: pir
madieniais nuo 10 iki 12 vai. ir nuo 7 iki 8 vai. v.; trečiadieniais ir penkta- 
deniais nuo 7 iki 8 v. v. Vedėjas D. Jurkus. PO. 74280. 3907 Rosemount 
Blvd.: trečiadieniais ir penktadieniais nuo 3 iki 8 v. v. ir šeštadieniais nuo 
10 iki 12 vai. Ved. padėj. P. Ručinskas, RA. 2-2472. Nedarbo laiku paskolų 
ir kitais skubiais reikalais kreiptis pas ved. padėj. P. Ručinską, HU. 1-2957.




