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Gudai ir lietuviai
Mums brangi Vasario 16.. Tai kertinis naujųjų laikų Lietuvos 

akmuo, kuris sudaro pagrindą valstybiniam rūmui. Net’ir okupa
cijos metais jis turi savo reikšmę. O ateityje, reikia tikėtis, jo 
reikšmė bus dar didesnė, ypač tada, kai nauja tautų laisvės banga 
pasieks ir Baltijos krantus. Tokį kertinį akmenį buvo bandę padėti 
ir gudai prieš 45 metus — 1918 m. kovo 25 d. Tada jų taryba 
Minske paskelbė Gudijos nepriklausomybę su tokiomis pat*viltimis 
kaip ir lietuviai. Deja, nei ukrainiečiai, nei gudai nespėjo to ker
tinio akmens įtvirtinti — raudonieji maskviniai rusai paglemžė 
tuos kraštus ir bandė užplūsti net Lietuvą. Pastarajai pavyko su
laikyti sovietines pajėgas, ir gudų veikėjai jieškojo Lietuvoje sau
gesnės užuovėjos. Lietuvos vyriausybėje atsirado gudų reikalams 
ministeris Varonka, o jos kariuomenėje ėmė steigtis gudų dali
niai. Kaune kurį laiką rezidavo tremtinė Gudijos vyriausybė su 
V. Lastouskiu ir Krečeuskiu priešakyje. Daugelis gudų žuvo arba 
buvo sužeisti Lietuvos nepriklausomybės kovose. Lietuvos vyriau
sybė šelpė gudų kultūrinę veiklą ir ją net rėmė, nors gudų tuome
tinėje Lietuvoje tebuvo apie 5000. Kai sovietiniai valdovai 1940 
m. okupavo ir prisijungė Lietuvą, sovietinės Gudijos atstovai 
augščiausiame soviete Maskvoje pasiūlė prijungti prie Lietuvos 
šešis rajonus: Švenčionių, Vidžių, Adutiškio, Astravo, Varanavo 
ir Rodūnios. Nors tas pažadas buvo tik dalimi įvykdytas, bet buvo 
parodytas mostas, sakąs, kad tose srityse dauguma gyventojų — 
lietuviai. Tai galima visdėlto laikyti geros valios ženklu, kuris pri
mena seną lietuvių gudų sambūvį.

• • •
Yra betgi ir kita medalio pusė. Pastaraisias laikais gudų ir 

lietuvių santykiai nustojo tradicinio artimumo. Naujoji gudų inte
ligentija, ypač laisvajame pasaulyje, į tai žiūri naujomis akimis. 
Jų tautinis atgimimas, ligšiol neradęs valstybinės atramos, tebėra 
jieškantis ir viską tempiantis ant savo kurpalio. Jų dar neišgyven
tas romantizmas skverbiasi atgal pro šimtmečius į D. Lietuvos 
Kunigaikštystę ir randa, kad jos istorija yra gudų istorija. Gali
ma sutikti, kad tuometinė Gudija, būdama Lietuvos valstybės 
dalis, kartu buvo ir jos istorijos dalis. Bet tvirtinti, kad tuometinė 
Lietuva nebuvo Lietuva ir kad pagrinde viskas buvo gudiška, reiš
kia pasiduoti pertempto nacionalizmo pagundai. Taip pat keistai 
atrodo ir teritorinės dabartinių gudų pretenzijos. Jos siekia netik 
iki Vilniaus, bet ir ligi Vidžių* Maisiogalos, Vievio, Rodunės, Ei
šiškių, Druskininkų, pietinės Suvalkijos iki Augustavo. Tokią 
ateities Gudiją skelbia pvz. Toronto gudų laikraštis “Gudų Bal
sas”, kiekviename nr. dėdamas žemėlapį tituliniame puslapyje. 
Jis, kaip ir kiti gudai, matyt, remias^prof. E. F. Karskio studija, 
išleista 1904 m. Joje įdėta panašūs "žemėlapiai, kurie, matyt, ir 
įkvėpė naujajai inteligentijai plačiu steritorinius užsimdjimus. Bet 
toje studijoje duomenys “nėra'-tikšlūš: Jie paremti kalba. Užtat 
pvz. Vilniaus krašto sugudėję.lietuviai, kalbą gudiškai, priskirti 
gudų tautai.

• • •
Tai dalykai, pro kuriuos negalima praeiti pro šalį, svarstant 

gudų - lietuvių praeitį ir ateitį. Dabartinis metas tėra praeinamo 
pobūdžio. Jame formuojasi ateities perspektyvos ir kada nors bus 
permestos į anuos istorinius plotus, kuriuose nuo mindauginių 
laikų gyvena lietuviai ir gudai. Praeitis savo romantika veikia 
ypač tuos, kurie jieško atramos istorijoj ir naujų perspektyvų 
ateityje. Dabar yra metas aiškintis, studijuoti, svarstyti. Daug 
yra dalykų, kurie šaukiasi pagilintų studijų. Kol Maskva savo lete
na laiko visus prispaudusi, dėmesys savaime krypsta pirmiausia į 
laisvės atgavimą, bet kai pajudės* tautos laisvam gyvenimui, pa
judės kartu ir senos žaizdos, kurios atsivers ant naujos laisvės 
slenksčio. Pvz. jau ir dabar keista matyti Lietuvos Vytį ir vėliavą 
kaip Gudijos ženklus. Jeigu jie ateityje iškils kartu ir Vilniuje 
ir Minske, sukels tarptautinę trintį. Tad dabar yra metas ryškinti 
savo ateities planus. Lietuviai palankumo gudams nestokojo ir ne
stokos, bet yra pavojus, kad aratimiausi istoriniai bičiuliai gali 
tapti artimiausiais priešais. Palankumas negali būti vienašališkas.. 
Reikia abiejų pusių bičiuliško nusiteikimo. Mes nuoširdžiai stebime 
gudų pastangas laisvajame pasaulyje ir linkime, kad sovietų pa
daryta skriauda būtų kaip galint greičiau atitaisyta. Kadaise gu
dų poetas J. Kupala rašė apie savo tautiečius: “Ką gi neš jie ant 
pečių liesų, rankom kruvinom, ant kojų basų? — Savo skriaudą”. 
Ir neškite tvirtai, kol skriauda taps pergale, o tironija — pelenais.
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Sportinės ir politinės kovos arenoje

Savaitės įvykiai
_ VAŠINGTONAS GRIEŽTINA SAVO UŽSIENIŲ PARAMOS PO

LITIKĄ. Prez. Kennedy sudarytas 10 asmenų komitetas, vad. gen. 
L. Clay, paskelbė savo tyrinėjimų rezultatus ir pasiūlė sumažinti 
pagalbą kitiems kraštams $500 mil. Komiteto nuomone, JAV ne
šančios pėrdidelę naštą; turinčios daugiau prisidėti kitos valstybės: 
Kanada, Britanija, V. Vokietija, Prancūzija, Japonija.- Italija. Taigi, 
Kennedy .numatyta pagalbos suma $4.9 bil. gali būti gerokai suma
žinta. Be to, Vašingtonas nusistatęs mažiau paisyti kitų kraštų pre
tenzijų bei kiečiau vykdyti savo politiką.

Kitas Vašingtono komitetas — antiamerikinei veiklai tirti — pa
skelbė sensacingą buv. komunisto J. Santo liudijimą. Jis buvo JAV 
unijų vadas ir 1948 m. buvo ištremtas iš JAV už komunistinę veiklą. 
Gyveno savo gimtojoj Vengrijoj, 1956 m. pabėgo iš ten ir š.m. sau
sio mėn. buvo leistas grįžti į JAV. Jo žodžiais, gyvenimas anapus 
gelež. uždangos esąs “pragaras žemėje”;, teorija grąži, bet prakti
ka — bestiališka.

q a*v Rinka neis, nors ūkio reikalai jąX nnn kariu JAV lauiria ir fiiri . *- ’ . ..3.000 karių. JAV laukia ir tiki, 
kad kovo mėn. dar bus jų išvežta.

Indonezijoj įvyko vulkano išsi
veržimas; žuvusių — daugiau 

1.000 asmenų. 100.000 asmenų 
turėjo bėgti iš savo gyvenamų 
vietovių. Vulkanas Agungas ne
veikė daugiau kaip 100 metų.

Amerikoj konstatuojama, kad
Europa tolsta nuo JAV tiek ka

drinė j, tiek ūkinėj srityje. Jų įta- 
I ka ten mažėjanti net ir jai labai 
[draugiškoj Britanijoj.

Sov. Sąjungoj nepasisekė pra
monės decentralizacija; norima 

i vėl grįžti prie Stalino praktikuo
tos “kietos rankos”; žemės ūkis 
[ neina, kaip užplanuojama; trum- 
[ pu laiku jau pakeistas antras že- [ 
mės ūkio ministeris; steigiamos': 

i skrajojančios brigados, kurios i 
; baudžia vietoj už ūkinius nusikal- i 
! timus. Egzekucijos dažnėja. Vasa-> 
irto mėn. skrajojančios baudžia- 
! mosios brigados sušaldė 18 svar-

Kas naujo Kanadoje?
Sveikatos savaitė skelbiama 

balandžio 1 - 7 d. Kanados svei
katos lyga kviečia visuomenę su
sidomėti savo ir visuomenės 
sveikatingumu bei remti drau
gijas, kovojančias su įvairiomis 
ligomis. Sveikatos min. J. W. 
Monteith ta proga skelbia atsi
šaukimą, kuriame sako: “Gera 
sveikata yra dalykas, kurio ne
gali nei pirkti, nei išprašyti, nei 
skolinti, nei pavogti. Tai daly
kas, kurį vieni turime, o kiti 
praleidžia visą gyvenimą jos 
jieškodami. Keisčiausia, kad 
daugelis mūsų laikome ją savai
me ateinančiu dalyku. Tautos 
tvirtumas, kaip ir Kanados pio
nierių dienomis, tebeglūdi žmo
nių fiziniame atsparume”.

Fordo įmonės Kanadoje, Oak- 
villės skyriuje, pradėjo dirbti 
dviem pamainom. Pradėjus ga
minti 1963 m. modelius Oakvil- 
lės fabrikas priėmė 1000 naujų 
darbininkų. Darbininkai priima
mi per Oakvillės National Em
ployment įstaiga. Šiuo metu 
Oakvillės įmonėje dirba 4.100 
valandinių darbininkų. Viena 
pamaina per dieną pagamindavo 
416 keleivinių automobilių, dvi 
pamainos gamins 570. Fordo 
įmonių vadovybė džiaugiasi ge
ra ju gamybos autovežimiu rin
ka Kanadoie. Geru pasisekimu 
giriasi ir Chrysler įmonės.

Komunistų šnipų lizdų reikia 
jieškoti visur, — pareiškė Kana

dos raitosios policijos virš. W. 
Harvison. Jam buvo priekaištau
jama, kad policija dažnai seka 
studentus un-tuose. Policijos 
viršininkas to nepaneigė ir pa
brėžė, kad jie eina ir seka visur, 
kur tik yra komunistų. Komu
nistai esą telkiasi un-tuose, nes 
mokslus baigę studentai, dirbą 
šnipinėjimo darbą, jiem tampa 
labai naudingi.

Cukraus kainos Kanadoje per 
paskutinius 6 mėn. žymiai paki
lo. įsikišus vyriausybei, 3 cuk
raus įmonės buvo nubaustos po 
$25.000 kiekviena už susitarimą 
bendrai kelti kainas. įmonių va
dovybės prisipažino kaltos, ta
čiau cukraus kainos dar vis kyla.

Louis St. Laurent, buvęs Ka- . 
nados min. pirmininkas, perspė
jo prancūzų kilmės kanadiečius, 
kad balsuodami už kreditistus 
jie provincijai tik pakenksią. 
Kvebekas, pagal jį, norėdamas 
turėti įtakos feder. vyriausybė
je, turėtų balsuoti už liberalus, 
kurie žada Kvebekui daugiau 
teisių. Daugiau dėmesio rinki
mų metu Kvebeko prov. rodo ir 
kitos partijos.

Vancouvcryjc buvo sustreika
vę 8 dienom kapinių duobių ka
sėjai, prašydami didesnio atlygi
nimo. Dešimtys laidotuvių turė
jo būti atidėta, kol duobkasiai 
išsikovojo pakėlimą 10 c. j vai.

J . G R I K I S . i habilituos Staliną ir artės prie 
Mūsų korespondentas Švedijoj i Mao. bet tuo pačiu sieks tarptau- 

--------  tinės įtampos sumažinimo ir tai-
i kaus sambūvio, 

sirinko, nuo 1956 m. jodamas de- 
stalinizacijos arkliuku. Todėl su
prantama. jog Erenburgo teigi
nys apie tai, kad visi žinojo Sta
lino nusikaltimus, tačiau rinkosi 
geriau tylėti, negu savuoju kai
liu rizikuoti, pasirodė labai nema
loni teisybė. Sau ir savo bend-' 
rams pateisinti neliko nieko kito 
kaip tikinti gera valia.

Grįžimas į stalinizmą
“Laidojant Staliną, daugeliui, 

net man, veržėsi ašaros akyse, bet 
tai buvo nuoširdžios ašaros”, ti
kino Chruščiovas Maskvoj susi
rinkusius kultūros darbuotojus. 
Suvertęs visus juodus darbus Be
rijai su Kaganovičium, jis dar 
pridėjo: “Ikišiol esame įsitikinę, 
jog Stalinas buvo atsidavęs ko
munizmo reikalui, ir to negalime 
pamiršti”.

“Girios paukštis į girią žiūri”, 
— sako mūsų liaudies išmintis. 
Tačiau švedų spauda šitą dalinį 
grįžimą prie Stalino mėgino įvai
riai aiškinti. Netarpiškai Chruš-

Pasaulio ledo rutulio varžybos 
Stockholme pasibaigė^ šeiminin
kams liko kartėlis, nes iki pasku
tinės varžybų dienos švedų rink-i 
tinė turėjo vilčių laimėti aukso 
medali, kuris atiteko sovietams. 
Viltis sutrupino nesėkmė prieš 
čekoslovakus ir silpnesnis, negu 
tikėtasi, kanadiečių ledo rutuli- 
ninkų pasirodymas prieš sovietus. 

Tos varžybos švedų spaudoje 
užėmė pačią žymiausią vietą, o 
dienos tarptautiniai klausimai at
sidūrė antraeiliame plane. Gal ir 
gerai, jog kaikada politika atsi
duria sporto šešėlyje. Tai lyg sa
votiškas įgrisusios kasdienybės 
paįvairinimas. Tačiau, nors ir be 
stambių antraščių, politika savo 
pozicijose laikosi.

Maskva kietėja
Tuo tarpu daugiausia dėmesio 

susilaukė naujoji sovietų vidaus 
raida. Stockholmo dienr. “Svens- 
ka Dagbladet” šitą raidą ryšium 
su Chruščiovo kalba, kurioje da
limi teisino Staliną, įvertino 
trumpai ir aiškiai: Kremliaus po
litika kietėja.

Kiek Plačiau ties šiuo klausimu 
sustoto “Dagens Nyheter”. Kas 
to verčia Chruščiovą griebtis stab- j čiovo kalba siejama su Erenbur- 
džiu? Laikraščio nuomone, pats go neseniai išspausdintais atsimi- 
destalinizacijos vyksmas neiš-1 nimais “Metai, ’žmonės, gyveni- 
sprendžiamas. Chruščiovas — ra- mas”. Toliau nurodoma, jog de- 
šo “DN” — stovėjo, palyginti, ar- stalinizacijos poveikyje pačioje 
ti Stalino. Jis užėmė svarbią po- sovietu visuomenėje, ypač jauni- 
litinę vieta, buvo atsidavęs visu. me. ėmė stipriau reikštis asmeni- 
šimtu nuošimčių tam. kas dabartis galvojimas, todėl vėl siekia- 
su panieka vadinama asmens kul- Į ma priveržti varžtus.
tu. Ir jeigu jis būtų parodęs anuo-! Daug kas sovietų vidaus politi- 
met mažiau uolumo, šiandien nie- kos kietėjimą nori sieti su išori- 
kas apie jį nebekalbėtu, kaip anie nėmis priežastimis, būtent, su ne- 
daugybę nežinomų Stalino aukų, išspręstu sovietų - kiniečių ginču.

Chruščiovas rašė i Ta prasme būdingas “Stockholms 
1937 m. sausio 31 d. “Pravdo-i-Tidningen" pasisakymas. Dviejų 

ie” ne kas kitas kaip tas nats i komunistinių galybių viešas nesu- 
Chruščiovas tain rašė:’ “Jie (liau- tikimas nuėjęs taip toli, jog tatai 
dies priešai! pakėlė savo nusikal- gali sukelti rimtą pavojų visame 
tėliškas rankas prieš draugą Sta- komunistiniame pasaulyje. Pa- 
lina. Keldami rankas nrieš drau- matęs tą pavojų, Chruščiovas pa- 
gą Stalina, jie jas pakėlė nrieš vi- i siūlė Mao susitikti. Tačiau dar 
sa. ka geriausio turi žmonija Nes I nežinia, kuris pas kurį gaus vykti. 
Stalinas — tai viltis, jis — lūkės- Į Sunku pasakyti, tęsia laikraš
tis. iis __ žibintas, kuris šviečia \ tis. kas pasirodė pranašesnis ide- 
visai pažangiajai žmoniiai. Stali-; ologinių peilių mėtyme. Paviršu- 
nas — mūsų vėliava! Stalinas — [ tiniškai žiūrint, Pekingas reiškėsi 
mūsų valia! Stalinas — mūsų per- į šiurkščiai. Maskva gynėsi. Tai lyg 
galė’” ženklas, jog Chruščiovo artumo-,

Netik šie žodžiai, bet visa pra- ■ ie Pekingas turįs daugiau šaliniu- 
eitis perdaug ryškiai skiriasi nuo. kų, negu manoma. Todėl esą gali- 
to vaidmens, kurį Chruščiovas pa- ma laukti, jog Maskva toliau re-

Žentas Vatikane
Chruščiovo žento Adžubėjaus 

vizitas popiežiui Jonui XXIII lai- 
• komas ženklu, jog Maskva siekia 

j* šalinti įtampą.. Minėtas “Stock-
holms-Tidningen” teigė, kad tas' 
18 min. trukęs vizitas buvęs! 
kruopščiai paruoštas iš ankstoj 
Geros valios ženklų parodyta iš 
abiejų pusių. Sovietai tyliai išlei
do ilgai kalintą Ukrainos kat. 
metropolitą arkiv. Slipyj. SSSR 
oficialiai balsavo už popiežiaus 
kandidatūrą, skiriant Balzano tai- 
kos premiją.

Vatikanas, švedų socialdemok
ratų organo nuomone, savo ruož
tu padarė mostą. “Osservatore 
Romano” Stalino mirties metinių 
proga parašė, jog Chruščiovas pa
sirodęs žmoniškesnis diktatorius 
už savo pirmtaką, nors toks pat 
užkietėjęs Dievo neigėjas. Popie
žius, esą, norėtų išrūpinti geres
nes gyvenimo sąlygas gausiems 
katalikams R. Europoje ir užsi
tikrinti bendradarbiavimą su ru
sų ortodoksų Bažnyčia.

Iš kitos pusės, Chruščiovui rū
pi katalikiškuose kraštuose atver
ti komunizmui duris į salioną, 
kad bolševikai nebūtu laikomi, 
kaip Stalino laikais

ir verstų. įvedamas priverstinis 
taupymas.

Jungtines Tautas vėl vargina fi
nansiniai sunkumai: 48 valsty

bės nėra sumokėjusios savo įna
šų Kongo operacijoms; 25 valsty
bės skolingos už M. Azijos opera
cijas. Tokių atsilikusių skolų yra 
per $121 mil. Viską kol kas veža 
JAV.

Alžerijos premjeras Ben Bella 
pareikalavo Prancūziją peržiūrė

ki sudarytą sutartį, pagal kurią 
Prancūzija turi teisę Saharoj tu
rėti bazes dar penkiems metams, 
kur jie sprogdina savo bandomą
sias atomines bombas.

Izraelis reikalauja Vokietiją 
nesiųsti savo mokslininkų į Egip
tą. kur jie; apie 40 asmenų, dirba 
ginklų srity. Vokietijos vyriausy
bė atsakė neturinti galios sulai
kyti savo žmones ir neleisti jiems 
išvažiuoti kur jie nori. Iš savo pu- 

. —j .. . sės Egipto.) vriau-sybės šaltiniai & ia’e'' Pranta.^Kad vokusiai lAokslinin- 
me‘ kai dirba mokslo ir technikos dar

bus, bet ne atomines bombas.
— valstybės 

— Košia Rika, Nikąragua, Salva
doras, Honduras ir Gvatemala ža-, 
da sudaryti ūkinę sąjungą ir ben
drą muitų uniją. Jos visos kartu 
turi 13 milijonų gyventojų ir 
bendrą priešą — Kubą.

Buvęs Turkijos prezidentas Ba- 
yar sukilėlių nuteistas mirties 
bausme 1961 m. už konstitucijos 
laužymą, vėliau — kalėjimu ligi 
gyvos galvos, paleistas iš kalėji
mo. Jis turi 80 metų.

Europos ūkinis kilimas trunka 
ilgiau, negu buvo tikėtasi; ypač 

sėkmingai auga pramonė Prancū
zijoj. atėjus De Gaulle į valdžią, 
ir Italijoj.

JAV turi visą trilijoną skolų: 
vyriausybė — $305 bilijonus; at
skiros valstijos ir savivaldybės— 
$72 bil.: pramonės b-vės — $331 
bil.: nekiln. turto skolos sudaro 
$211 bil.

nininkus ir rašytojus.
Prieškomunistinis sąjūdis pa

sireiškia ir erskų valstybėse:
i Egipte komunistai sodinami į ka- i 
i įėjimus: Irakas po sukilimo veda 
: griežtą kovą su komunistais; Siri
ja po perversmo suiminėja juos; 
Alžerija. Tunisas, Marokas už
draudė kompartijų veikimą.

Kinijos komunistai, susipykę 
su Maskva, kreipėsi į V. Vokie

tiją. prašydami statyti jiems plie
no įmones. Iš Rusijos jie jokios 
pagalbos nebegauna.

Brazilija nori gauti JAV bent 
dvieju bilijonų dolerių paskola 
ar pašalpa. Jau yra gavusi iš JAV 
$1.8 bil., bet vis neužtenka.

Buvo susvyravęs Britanijos 
svaras, tik kai emisijos bankas 

pardavė iš savo rezervų dolerius, 
tai svaro kursas atsigavo.

Danija išgyvena ūkinę krizę ir 
imasi drakoniškų priemonių. Be 
Britanijos į Europos Bendrąją

Kiek lietuviu Kanados miestuose?
v

Esame paskelbę 1961 m. visuo
tinio Kanados gyventojų surašy
mo duomenis, liečiančius mūsų 
tautiečius didesnėse provincijo
se ir visoj Kanadoj. Jau paaiškė
jo gana tikslus lietuvių skaičius 
ir miestuose. Vadinamose metro
polinėse srityse, kur įeina prie
miesčiai bei 
lietuvių yra:

kelios savivaldybės, miestų srityse

Saint John. N.B. 63: 32 31
St. John. Nfld. 14: 6 8
Sudbury 414: 236 178
Toronto 8287: 4340 3947
Vancouver 808: 438 370
Victoria 94: 57 37
Windsor 348: 181 167
Winnipeg 673: 385 288

(ma-Didesnėse 
jor urban areas):

Calgary 
Edmonton 
Halifax 

... ;, “žmonėmis Hamilton 
su peiliu tarp dantų”. Tiek libe- Kitchener 
ralų. tiek socialistų spaudoje ga- ’ London 
limas Maskvos ir Vatikano “su- Montreal 
artėjimas” komentuojamas su ne- i Ottawa 
slepiama ironijos gaida. , Quebec

mot.
158
206

69
1065

342:
463:
161:

2215:

vvru 
184 
257 

92 
1150

262: 146 116
• 420: 224 196
5399: 2766 2633
354: 182 172

16: 6 10

Kardinolas Mindszenty būsiąs paleistas
Italų komunistų laikraštis [glaudęs JAV pasiuntinybėj. Vie- 

“L’Unita” paskelbė savo korės-'nos kardinolas Koenig, nors vi- 
pondento p—, » BudapeS-,-^ ££
to. esą beveik tikra, kad kardino- yas tebeinanti pareigas ir ta pro
to Mindszenty problema būsianti i aplankyti kard. Mindszenty. 
išsnręsta iki balandžio mėn. dar j Tai ketinąs padalyti kaip kaimv- 
orieš Velykas. Vengrijos komu- nas. neturįs jokio įgaliojimo iš 
nistų šefas J. Kadar kovo 21 d.[Vatikano. Jis tik noris privačiai 
oaskelbė plačia amnestija kali- painformuoti kard. Mindszenty 
niams. pasmerktiems po 1956 m.'apie galimybe atvykti i Romą. Ko-

Brantford 
Chicoutimi — 
Jonquiere 
Fort William — 
Port Arthur 
Guelph 
Kingston 
Moncton 
Niagara Falls 
Oshawa 
Peterborough 
St. Catharines 
St. Jean 
Sarnia
Sault Ste. Marie 201: 
Svdney — 
Glace Bay 
Timmins 
Trois-Riviėres
Miestuose bei miesteliuose:

vyru 
9 

47 
30 
12 
14 
41

. 47

43:

20:

125:
•34:
55:
58:
99:
93
38

282
14
91

168:
108:

15:

vyru
23

mot.
20

14

89
18
25
37
50

20 
163 

9 
52 

123

96
62

9

Relleville 
Burlington 
Chomedey

18:
85:
62:

6

36
16
30
21
49
49
18

119
5

39
78

72
46

6

sukilimo ir pareiškė, kad santy-, munistai rodo noją išspręsti ši Cornwall 
Kiai su K. Bažnyčia esą normali-j klausima, išlyginti santykius su Dartmouth 
zuoti. Kol kas nežinia, ar ta am-!.JAV. bet nats kardinolas ikišiol Fort William 
nesti ja bus pritaikoma kard. į priešinasi betkokiam pasiūlymui Jaques-Cartier 
Mindszenty. kuris tebėra prisi- išgabenti jį iš Vengrijos. C’ ‘

24:
61:
86:

(Nukelta į 6 psl.)

mot.
9

38
32

9
10
20
39
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GEDIMINAS GALVA

Socialinis perversmas Egipte
EGIPTAS SIEKIA ARABAMS VADOVAUTI NETIK POLI 

TINĖJE, BET IR SOCIALINĖJE SRITYJE

Šiuo metu dvi valstybės—Egip-1 tucijos ir paskelbti garsųjį įstaty
tas ir Indonezija rodo nepaprastą mą nr. 178. Jis buvo paskelbtas 
veržlumą politinėje ir socialinėje 1952 m. rugsėjo 9 d. vykdyti že- 
srityje. Egiptas siekia arabų ap- mės reformai. Prieš perversmi- 
jungimo, jų žibalo šaltinių užval- ninkus stojo žemvaldžiai, vafdai, 
dymo, o Indonezija — įsigalėjimo Brolija, atžagareiviai ir komunis- 
aplinkinėse srityse, kurios jokiu;tai. Po neramumų sausio 12 d, ini Iriohoa o ’ -ion via

LIETUVIO MINTYS Iš SIBIRO

požiūriu jai nepriklauso. Egiptas 
giliai įbrėžė jeroglifus savo sena
jai kultūrai liudyti, Indonezija gi 
yra šio amžiaus politinis padari
nys. Abiejuose kraštuose įsigalė
jo diktatūra, abiejuose siekiama, 

per-
žurnale “L. Christi” š.m. nr. 
4 paskelbtas vieno kunigo 
laiškas iš Sibiro. Čia pateikia
me kelias ištraukas. Red.

19. VI. 60
Regėti vaizdai, išgyventi įspū

džiai palieka savo pasėkas sielos 
gelmėje. Kokie jie per tuos me
tų metus, jūs patys galite su
prasti. Jūs kas sekmadienis ir 
šventadienis girdite melodingų 
ir turiningų giesmių melodijų, 
naujų gilių minčių, raginančių 
tyrai gyventi ir kilniai aukotis. 
Tiesa ir man tenka daug privile
gijų, kurių kiti neturi. Tačiau 
jau stipriai įgriso tie žiaurūs ne- 
prauštabumiški keiksmai, tos 
aplink nuolat pasitaikančios pa
lūžusios asmenybės, kurios neži
no kam jos gyveno ir kam dabar 
gyvena. Pati gyvenimo aplinka 
padaro žmogų tik mašinos prie
du, kurio gyvenimo turinį suda
ro darbas, miegas, valgis ir vėl 
darbas ir darbas be galo. Todėl 
tokį gyvenimą paįvairina tik 
žmogaus vidaus pasaulis. Jis ga
li būti turiningas ir gyvenimo 
monotonijoj ir nykioj aplinkoj. 
Kilni gyvenimo prasmė duoda 
ne tik jėgų, bet ir džiaugsmo gy
venti ir dėti naujas pastangas 
vis kilti augštyn ir augštyn.

1. VIII. 60
Metams slenkant vis didėja 

tas dvasinis ilgesys. Tiesiog lie
ka neįsivaizduojama laimė ir 
svajonė turėti mažutį kambarė
lį, kuriame būtų galima vienam 
tyliai pabūti, negirdėti mašinų 
birzgimo ar to įkyrėjusio radijo 
triukšmo. Kokia laimė būtų vėl 
pabuvoti šventovės tyloj, pasi
klausyti žavinčių vargonų muzi
kos melodijų, pasigėrėti žmonių/ 
pamaldumu, paskaityti gilaus 
turinio naujų jėgų įkvepiančių 
knygų puslapių. Tai liko tolimos 
praeities prisiminimas. Kaip 
daugelis žmonių turėdami visas 
tas galimybes neįvertina, kokias 
galingas priemones ir sąlygas tu
ri auklėti savo asmenybę ir 
daryti pažangos. Reikia sunau
doti daug dvasinės energijos, 
kad pavyktų atsiplėšti nuo to 
kasdieniškumo, kad neliktum 
darbo gyvuliu, kurio gyvenimo 
tvrrū sudaro darbas, miegas ir 
valgis.

4. XI. 1960
Kantrybės tuo tarpu užtenka. 

Tiesa, kartais prisieina sukąsti 
dantis, įtempti jėgas. Tačiau tai 
įprasta. Kiekvieno žmogaus gy
venimas paprastai ne rožėmis 
klotas. Reikia kartais pakęsti du
riančius spyglius ... Visos ma
no jėgos šaltinis yra manoji pa
saulėžiūra, kurios netik nepajė
gė sugriauti gyvenimo smūgiai, 
bet kuri pasidarė sąmoningesnė, 
išbandyta visokiais mėginimais. 
Koki vargšai netekę gyvo tikėji
mo, kurie visą savo viltį buvo 
sudėję į išorines sąlygas ir savo 
laimėjimus skaičiuoja tik fizinės 
jėgos pergalėmis. Jos visada bu
vo ir bus trapios. Ir sportinin
kams retai tenka pabūti ilgą lai
ką čempijonais. Taip pat ir žmo
nijos istorijoj.

21. VII. 61
Ateitį dengia nežinios migla. 

Kokia ji bebūtų, džiugi ar skau
di, rengiuos ją sutikti visiškai at
sidavęs Augščiausiojo valiai, my
lėdamas Jį, savo artimuosius, 
net ir savo priešus, prašydamas 
jiems palaimos ... Juk ir jų 
daugelis yra visai padorūs žmo
nės. Jeigu jie yra toki, tai dau
giausiai susidariusios aplinky
bės ir auklėjimo išdava. Jeigu 
mes būtume turėję tokias gyve
nimo sąlygas kaip jie, kažin kur 
būtų pakrypę mūsų gyvenimo 
keliai.

Jie mums turėtų pavydėti, 
kad mes ir kančios valandomis 
sugebame rasti džiaugsmo ir lai
mės, o mes juos turime labai už
jausti, kad jie besinaudodami 
moderniojo gyvenimo patogu
mais, savo sielos gelmėse tikrai 
išgyvena nykią tuštumą, slaptą 
ilgesį kažko geresnio, amžino. 
Jeigu jie būtų atviri mums-ir 
savo sąžinei, jie būtų verčiami 
tai pripažinti. Juk visas žmogaus 
gyvenimo tikrasis grožis ir lai
mė glūdi jo sielos gelmėse. Kai 
stebiu šių laikų moderninį gy
venimą, atrodo," kad ištisos tau
tos ir vakaruose išgyvena dvasi
nę krizę. Ir ten daug žmonių 
skuba užmušti laiką, pabėgti nuo 
savęs, besiklausydami triukš
mingos muzikos, gaivališkai pa
sinerdami darbe, tapdami tarsi 
mašinos priedu. Patenkinę savo 
troškimus, menkus, kaip ir jie 
patys, pajunta, kad to nepakan
ka jų laimei, kad visas jų gyve
nimas skuba į nebūtį, neturi 
prasmės. Savaime suprantama, 
kpdėl tokioj aplinkoj atsirado 
tokia pesimistinė Sartro filoso
fija. Kita vertus taip pat supran
tama, kodėl taip domimasi pas
kutiniu laiku Vladimiro Solov
jovo veikalais. Ir man teko skai
tyti vieną kitą jo veikalų nuotru
pą. Kaikurios mintys man giliai 
įstrigo, mane gaivina ir padeda 
išspręsti taip man aktualias gė
rio-blogio ir kančios problemas.

Kodėl aš tai primenu? Norė
damas jus paguosti ir padėti su
prasti, kokios mintys šiuo metu 
gaivina mano ir mano draugų 
gyvenimą, kuris skatintų mylėti 
Dievą ir Juo pasitikėti ir mūsų 
bandymų valandomis. Taip ir 
žiauriausioj žmogaus gyvenimo 
tragedijoj galima rasti šviesių 

usių. Toki gyvenimo bandymai 
verste verčia nustoti visa vertin
ti tik žmogišku mastu, bet į visą 
žiūrėti iš amžinybės taško.

Nežiūrint mūsų optimistinės 
pasaulėžiūros, tikėjimo į gėrio 
triumfą, mes nenustojam buvę 
trapūs žmonės, kuriems greit 
įkyri kančia ir gyvenimo bandy
mai, kurie jautriai junta visą gy
venimo kryžiaus ilgų metų naš
tą. Jei Dievas neremtų mūsų sa
vo malone, nepajėgtume ištverti 
gerame nė vienos valandėlės. 
Todėl mes dėkingi už jūsų mal
das.

nors ir skirtingo, socialinio 
versmo.

Socialinio perversmo 
pirmiakūnai

Ar Egipte būtų galėjusi įvykti 
revoliucija, jei jai nebūtų buvęs 
paruoštas kelias? Vargu. Kas gi 
buvo jos paruošėju? Tai egiptie
čio laikrodininko ir mahometoniš- 
kų religinių raštų rašytojo sūnus, 
politinis organizatorius, bet keis
ta asmenybė — Hassan Banna, 
kuris pradžioje buvo mokytoju 
Izmailijoje, prie Suezo. Jis matė 
anuometinius turtuolių ir varguo
menės nesuderinamus priešingu
mus ir ėmėsi pastaruosius ginti. 
1928 m. jis įsteigė Mahometonų 
Broliją (El Ikhwan ei Muslimin)* 
kuri liko nuošaliai nuo komuniz
mo ir fašizmo. Brolija, religiškai 
politinė organizacija, rado pla
taus atgarsio arabuose. Kai ko
munistai ėmė brautis į varguome
nę, ir turtuoliai sukruto remti 
broliją. Bet Banna buvo nužudy
tas prieš pat savojo derliaus pjū
tį. Netekusi vado, brolija ėmė 
silpnėti. Vyriausybė ją persekio
jo. Taikiu būdu ji negalėjo prasi
skinti kelio į valdžią, bet jos ne- 
lemtis paskatino pogrindyje su
kurti Laisvųjų Karininkų Komi
tetą ruošti perversmui, kuris sėk
mingai buvo įvykdytas 1952. VII. 
23. Perversmui vadovavo pulk. 
Muhammad Naguib, kuriam re
voliucinė taryba suteikė diktato
riaus teises. Jis buvo ministeris 
pirmininkas, o Gamal Abdel Nas
ser — jo pavaduotojas. Naguib 
buvo nuosaikus revoliucijos įgy-

reformos negalima vadinti netik 
komunjątine, bet ir socialistine, 
nes to paties tikslo siekiama savo 
valia. Nasseris mėgsta pasigirti, 
kad jo socializmas esąs skirtingas 
nuo komunizmo ir kitų socialisti
nių bandymų, šie jo žodžiai ne
randa pritarimo netik Kinijoje, 
sovietuose, bet ir Lenkijoje. Jo 
santvarkai tiktų vardas valstybi
nio kapitalizmo* kuris bandomas 
sugretinti su valstybės ekonomi
ka, nors pastaroji sąvoka dar ma
žiau ryški už pirmąją.

Tiesa, savisaugos sumetimais 
jis nusavino svetimą kapitalą 
Egipte. Bankai, apdrąudos, pra- 

_ __ ____ w moiišs ir net prekybos įmonės bū
ti naujas sritis, steigti pramonės, v° “suarabintos”. 158 įmonės už 
įmones, šiam tikslui buvo būtinas gavo valstybes pa-

jau sekančią dieną palikta tik vie
na partija — Išlaisvinimo Fron
tas. Tuo metu revoliucinė taryba 
susvyravo iki apsisprendė Nasse- 
riui suteikti diktatoriaus teises. 
Jo padėtis buvo nelengva. Nepa
prastas gyventojų prieauglis di
dino skurdą. Prieaugliui maitinti 
reikėjo statyti užtvankas, drėkin-

didelis kapitalas. Nasseris vedė skolos lakštus iš 4%, kurie bus 
ilgus pasitarimus su Vašingtonu galutinai išpirkti praėjus 15 metų 
paskolai gauti, Izraelis ir kiti ne- ju išdavimo. Užsienio preky- 
palankūs kaimynai darė spaudi-.^a . i valstybes rankas,
mą JAV, kad Egiptui nebūtų su- Svetimšaliai ar net ir egiptiečiai, 
teikta paskola žinomajai Aswan ’P.v^. koptai, palaiką ryšius su uz- 
uztvankai statvti Animmotinis sieniu, jau laikomi antros eilesužtyankai statyti. Anuometinis 
John Foster Dulles spaudimui pa
sidavė ir statė Egiptą įžeidžian
čius reikalavimus. Pačiame Egip
te dešinė ir kairė darė spaudimą 
Nasseriui palaužti. Jam liko vie
nintelis kelias kreiptis į sovietus 
ir už paskolą bei ginklus nenoro
mis priimti kaikurias jų sąlygas. 
Netrukus jis kirto smūgį vaka
riečiams ir užėmė Suezo kanalą, 
įvyko neapgalvotas Izraelio, Ang
lijos ir Prancūzijos žygis į Egip
tą. Pati didžiausia kvailybe — at
sisakymas Aswan užtvanką finan
suoti išugdė eilę kitų kvailybių

su uz-
antros eilėssienm, jau 

piliečiais.
Žemė, žibalas ir vienybė

Svarbiausias taikinys — žemės 
reforma- Žemės fondas tesudaro 
tik 300.000 fadanų (fadanas kiek 
didesnis už akrą), Ji| išdalinimas 
pavįeniems žemdirbiams parūpi
no duonos tik 400.000 žmonių, t. 
y. 3% žemės ūkiu besiverčiančių- 
jų. Neperdidžiausi laimėjimai ir 
pramonės srityje, nes ten dirban
čiųjų skaičius padidėjo tik 12%. 
Nilo balų nusausinimų iškovota 
25.000 fadanų. Gyventojų prie
auglis siekia 2,5%, kai, vyriausy-

besiekiant sunaikinti Nasserf. bės duomenimis, tautos pajamos 
Pastangos jį sužlugdyti, veikė at-’didėja 6% per metus. Pastarasis

vyriausybės tvirtinimas kelia abe
jonių, nes egiptiečio pajamos 
1952 m. siekė $70, o dabar yra

virkščiai — jį tik sustiprino.
Į valstybinį kapitalizmą

Vakaruose liko beveik nepaste- kiek sumąžėjusios.
betas Egipto ryškus posūkis so-* Egiptiečių felachų - žemdirbių 
dalinėje srityje. Nors Nasseris viltys nepagrįstos, kad Nasseris 
pradžioje buvo socialinių refor- sukurs rojų, nes krašte trūksta 
mų šalininkas, bet ilgokai lūku- dirbamos žemės, o gyventojų 
ria’vo iki pradėjo jas vykdyti. Tik prieauglis milžiniškas. Netik no- 
švenčiant revoliucijos devynerių ras arabus apjungti, nuo priešų 
metu sukaktį, jis paskelbė koope- apsisaugoti, bet ir ūkio klausimai 
ratyvinęr socialistinę demokrati-į verčia Egiptą plačiau užsimoti 
ją. Įsakais jis sukūrė savotiškus arabiškame pasaulyje, kuris am- 
koichozus — žemės '------ 1 —j -i-!

2 psL • Tėviškės Žiburiai • 1963. HI. 28. — Nr. 13 (689)

Suradau
PAARI,
IMPORTUOTĄ 
VYNĄ

Išbandykite Paari Muscatel — tai vienin
telis išskirtino skonio ir švelnaus saldu
mo, būkite tikri — prašykite kiekviena 
proga. Gurkšnoti stiklą malonaus ir sul
tingo Paari Tawny Port — puiku su už
kandžiais ar pats vienas. Stipraus ir sod
raus skonio Paari Ruby Port — kitoms 
smagioms vaišėms.
Nepaisant jų išskirtinos kokybės, šios 
puikaus importuoto Paari vyno rūšys kai
nuoji daug pigiau, negu jūs galite tikė
tis. Išbandykite visas tris šio Paari vyno 
rūšis ir rasite kuris jums geriausiai pa
tinka.

Tai jūsų geriausios 
kokybės vynas

Galima gauti tik Ontario svaiginamų gėralų krautuvėse.
C-3

Balsavimo eiga Ka-
ės ūkio koope- žiu raidoje buvo dirbtinai suskal- . ' l,'

vendintojas, kai Nasser reikalavo ratyvus. dytas. Šis užsimojimas nelengvas,' HGuOS riRKimUOSC
esminių socialinių reformų. Fra-Į Numanu, kad Egipto socialinė- nors Jemenas, Irakas ir Sirija yra i . .

, • • T , , • 1^ Į . • , * _ • • , , ‘ • • — * T , V . J • * vardės sąrašuose ir turi teisę balsuo-narchiją, bendrauti su .buvusiųjų “*’■ ig&ii nei demokratijai, girnas reiškia ir žibalo šaltinių nu- 
partijų vadovais. Revoliucinis T 'ą ryški diktatūrinė, savinimą, kuris vakariečiams bū-
spaimas taryfctoj¥ ėmė gausti Na-’«tnfv'®7cą7'Sovietų komunizmas i tų didesnis smūgis už Suezo ne-, 
guibą atsisakyti 1923 m. konsti-. reiškia gamybos priemonių ir ga-!. tekimą.

; STALINGRADAS Paruošė VYT. KASTYTIS

Dviejų kraugerių kova rinkimų

Ir Kanadai ir 
Izraeliui

Įvairus 
siuntiniai į Lietuvą, Latviją, 

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

IX IZ—,. — Siunčiame --.Y., Jūsų sudarytus ir ap-IS IxQUGuOS* paprastu ir oro post U draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitu prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA* 

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

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
8^*9 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

Telefonas LE. 1*3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nno 9 vai. ryto iki 

7 vai. vakaro. Seštadeiniais nno 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų
0 .

SKYRIAI:
105 Cannon St. E.. Hamilton Ont. Tel. JA. 8-6686, 
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— Ko jie, žalčiai, jieško? Idą stovėjo benzino tankai, dabar
— Ko jieško? Mūsų ir amunici-Į rūko tamsi, gili duobė, nejučio-

jos traukinio ... : mis primenanti pragaro vartus.
— Geriau bombos, negu toks i 

laukimas ant adatų ...
— Neprašyk meškos į seklyčią!
Lėktuvai tebesisuko virš mūsų 

galvų. Iš juodo aksomo, dangaus 
plaukė motorų ūžesys, primenan-' 
tis patenkintos katės murkimą. 
Katė žaidžia su pele, šį kartą mes 
esame nedėkingoje pelytės rolė
je ... Suras ar nesuras? ... Lėk
tuvų delsimo paslaptį atskleidė 
iš žemės iššautos raudonos rake
tos. Jų takai susikryžiavo tiesiai 
virš mūsų galvų.

— Sovietų agentai ženklina 
taikinį!...

— Negalėjo palaukti, kol iš
krausime traukinį...

— Vyrai, visi į bunkerį!
Ties bunkerio anga prasidėjo 

spūstis, kurią iki panikos propor
cijų komplikavo nakties tamsa— 
juoda naktis, juoda bunkerio an
ga ir visiška juoduma pačiame 
bunkeryje, žemę sudrebino bom
bų sprogimas, į sienas atsidau- 
žiančio metalo skambesys, storų 
rąstų širdį veriantis girgždėji
mas. Kažkur toli toli buvo girdėti 
priešlėktuvinių patrankų piktas 
lojimas, bet jį užgniauždavo nau
jų bombų sprogimai. Mūsų nosis 
pasiekė ugnies ir dūmų kvapas. 
Nakties tamsą bunkerio angoje 
pakeitė ugnies sukurta dirbtinė 
diena. Sovietų bombonešiai šei
mininkavo ore, nusileisdami taip 
žemai, kad jų propelerių švilpi
mas priminė gaisrininkų naudo
jamas sirenas.

Bunkerį sudrebino nepaprastai 
stiprus sprogimas — amunicijos 
traukinys. Metalo gabalai kaip 
ledų kruša pradėjo kapoti bunke
rio stogą, o medžio atplaišos ir 
tinko gabalai, atsipalaidavę palu
bėje, storu dulkių sluogsniu ap
klojo mūsų susigūžusius kūnus. 
Tikras žemės drebėjimas. Pasau
lio pabaiga.

Kai pagaliau visą ši chaosą pa
keitė tyla, nedrąsiai iškišome gal
vas per bunkerio angą. Geležinke
lio stotis gulėjo padrika ant Že
mės lyg kažkieno neatsargia ran
ka nuo stalo nužerta kortų kala
dė. Visame stoties rajone dar te- 
besiautė dūmų ir ugnies jūra. Iš 
amunicijos traukinio nebuvo likę 
nė žymės. Tenai, kur prieš valan-

iš 
ir

Tačiau naujų divizijų nebuvo 
kur paimti, nes Stalingrado 
Kaukazo frontas neturėjo jokių 
rezervų, kai tuo tarpu sovietai 
kiekvieną naktį per Volgą per
mesdavo naujus dalinius.

Lapkričio 9 d. garsiojoje Miun
cheno aludėje Hitleris pasigyrė 
savo garbintojams: “Aš visada no
rėjau pasiekti Volgą toje vietoje, 
kur stovi Stalino vardo miestas. 

.Tas man, kaip matote, pavyko. 
Stalingradas yra mano rankose.

Mūsų apkurtusias ausis kama
vo skaudus tvinkčiojimas — bom
bų sprogimų sukelto spaudimo iš
dava. Vienas paskui kitą iššliau
žėme iš bunkerio. Kur yra kiti 
mūsų draugai? Juk nevisiems lai
ku pavyko pasiekti bunkerį. Kaip 
skruzdėlės jie pamažu pradėjo lįs
ti iš savo slėptuvių — vieni ap
stulbinti sprogimu, kiti sunkiau 
_B^X“kete&nerėlkšming^To 
Didžiulėje bombos išrastoj Suo>iesto kvart^-. ?.monės P“1“
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« lr greitu nesulikviduoti? rankos, kojos, kadaise žmonėmis' . ti ,
buvę mėsos gabalai. Kraujas ir v.iems. ganu atsakyti ramia są 
sndraskvtii nnifnrmn pabalintai kad as nenoriu antrojo Ver-sudraskytų, uniformų gabaliukai. 
Kastuvais mes šiuos likučius su- 
žėrėme į dėžę ir užkasėme į ben
drą duobę ...”

Griuvėsiai Volgos pakrantėje
Vokiečių bombos Stalingrado 

gynėjus privertė pradėti civilių 
moterų ir vaikų evakuaciją. Dide
lė jų dalis nakties priedangoje 
laimingai pasiekė rytinį Volgos 
krantą. Vyrai liko Stalingrade. Į 
rankas jiems buvo įbrukti šautu
vai. Komunistų partija davė su
prasti, kad jiems kelio į kitą Vol
gos krantą nebėra: arba jie žy
giuos į priekį, sulaikę vokiečių 
puolimą, arba bus nušluoti kartu 
su Stalingradu. Tuo laiku kiek
vienas rusas jau žinojo, kad vo
kiečiai sistemingai likviduoja ka
ro belaisvius. Taigi, ir apie pasi
davimą negalėjo būti kalbos.

Vokiečių divizijos, pasiekusios 
Stalingrado pakraščius, greit pa
juto, kad šį karta jos turi reika
lą su desperatiškais žmonėmis, 
kurie mato tik vieną išeitį — mir
tį su ginklu rankoje. Kovoti teko 
dėl kiekvienos gatvės, kiekvieno 
paskiro namo. Stalino vardo mies
tas greit virto griuvėsių krūva. 
Puolimą dar labiau komplikavo 
faktas, kad dėl griuvėsių neįma
noma buvo panaudoti tankų ir pa
trankų. Didesnieji pabūklai puo
lamuosius objektus galėjo apšau
dyti tik iš fronto užnugario, šeš
tosios armiios štabui po kelių sa
vaičių paaiškėjo, kad miesto už
ėmimui reikės naujų divizijų, nes 
kova dėl kiekvieno namo parei
kalavo nepaprastai daug aukų.

duno. Laikas čia neturi jokios 
reikšmės. Tuos kvartalus mes už
imsime panaudodami mažus ka
riuomenės dalinėlius...”

Jo kalba buvo transliuojama 
per radiją. Stalingrado griuvėsių 
apkasuose gulintis vokiečių ka
reivis, netekęs kantrybės, prasita
rė savo draugams:

— Maži kariuomenės dalinė
jai! ... Kad tas idijotas bent bū
tų pasiekęs puskarininkio laips
nį... Gal tada tokių nesąmonių 
nešnekėtų ... (Bus daugiau)

ti, gali kreiptis i teismą — Court of 
Revision, kad jo pavardė būtų įrašy
ta. §ie teisinai yra sudaryti specialiai 
šiam tikslui: vieta ir laikas skelbiami 
laikraščiuose.

Prieš balsavimo dieną, balandžio 8, 
yra išsiuntinėjamos balsuotojams kor
telės, kur pranešama apie balsavimo 
vietas. Yra naudinga tokias korteles 
pasilaikyti ir jas pasiimti kartu einant 
i balsavimo būstinę. Ją reikia paduoti 
Deputy Returning Officer
pareigūnui. Jis ar ji patikrins jūsų 
pavardę balsuotojų sąrašuose ir atžy
mės, kad jau esate balsavę. Jums ta
da įteiks balsavimo lapelį su kandi
datų pavardėmis; nuėję už uždangos 
aiškiai žymite X už jūsų pasirinktą 
kandidatą. Lapelyje nerasite jokios 
politinės partijos prie kandidato pa
vardės, todėl atsiminkit kandidato pa
vardę iš anksto. Lapelio pavyzdys ka
bo rinkimų kambary, rodąs kur žy
mėti tą X.

Suvyniokit lapelį, kaip buvo suvy
niotas, ir įduokit rinkimų pareigūnui, 
kuris, atplėšęs kontrolinę dalį, įmes Į 
rinkimų dėžę. Kanados rinkimuose nė
ra būdo patikrinti už ką esate balsa
vę. Pažymėjimas jūsų balsavimo la
pelyje yra jūsų paslaptis.

Ir vyriausybė norėtų, kad visi pilie
čiai eitų balsuoti. Jei esate jau pilietis, 
tai šis kraštas yra jūsų. Juk ir jums 
rūpi išrinkti asmenis, kurie, jūsų nuo
mone, yra tinkamiausi ir kurie atliks 
geriausiai savo darbą. C.Sc.

Žydų tautybės veikėjas David 
Lewis, kuris vėl kandidatuoja į 
parlamentą NDP partijoje, pa
reiškė, kad jo lojalumas po poli
tikos yra skirtas Izraeliui ir ap
lamai žydų gerovei. Dalyvauda
mas Kanados politikoje, sakosi 
negalįs iš akių išleisti bendrų žy
dų reikalų. Esą į žydus žiūrima 
kitokiomis akimis ir jeigu kas į jį 
rodo pirštu, tai netaikoma tik 
jam. bet visiem žydam.

“Kodėl, — sako* jis, — kai gat
vėje ar tramvajuje pasirodo gir
tas airis, žmonių akyse yra tik 
paprastas girtuoklis, bet girtas 
žydas tampa “a damned drunken 
Jew”?

Karalienės vyras - 
anglas ar graikas?
Kunigaikštis Pilypas, lankyda

masis Australijoje, pareiškė, kad 
nors jis ir yra gimęs ^Graikijoje, , 
tačiau save skaito anglu. Dėl to 
pareiškimo užsigavo graikai. Argi 
gėda prisipažinti graiku? Kaip su 
Aristoteliu, Sofokliu, Euripidu, 
Platonu ir kitais pasaulinio mas
to graikais? Kunig. Pilypo tėvas 
buvo Graikijos princas Andriejus 
ir visi jo senoliai buvo graikai.

KLAUSKI APIE KANADĄ

Otava. — Laikraščių streikas 
Niujorke per 91 dieną Kanados 
popieriaus gamintojams padarė 
$21 mil. nuostolio. Niujorko laik
raščiai suvartoja 10% Kanados 
popieriaus gamybos.

KLAUSIMAS: Esu Kanados pilietis ( ATSAKYMAS: 1884 m. Kanada pa- 
ir gyvenu su žmona Niujorke. Mes tu- į rūpino kanadiečių - prancūzų laivams 
rime sūnų 18 mėnesių, gimusį Niujor-: vyrus pagelbėti Gordon Relief ekspe- 
ke. Girdėjau, kad yra galima jam išrū
pinti Kanados pilietybę. Kaip tai rei
kia padaryti?

ATSAKYMAS: Kanados pilietybės 
įstatyme yra numatyta, kad vaikas, gi
męs iš Kanados piliečių tėvų, gali bū
ti užregistruotas kaip Kanados pilietis. 
Jei vaikas nėra registruojamas prieš 
dvejus jo amžiaus metus, prašymas 
paduodamas Citizenship and Immigra
tion ministeriui. Kreipkitės į artimiau
sią Kanados konsulatą JAV ir gaukite 
pareiškimo formą.

KLAUSIMAS: Kada kanadiečiai pir
mą kartą oficialiai kariavo užjūry?

APATINIAI BALTINIAI
GP2-5

KOJINĖS

dicijai Afrikos veiksmuose prie Nylo. 
Jie, kaip keleiviai, nešiojo civiliškai, 
bet buvo Kanados milicijos karininkų 
žinioje. Tai buvo pirmas oficialus ka
nadiečių organizuotos grupės dalyvavi
mas užjūrio kare.

KLAUSIMAS: Kaip buvo surašytos 
tautinės grupės Kanadoje? Kokios yra 
penkios svarbiausios grupės?

ATSAKYMAS: Informacijos yra su
rinktos 1961 m. surašyme klausiant 
kiekvieną asmenį: “Kokiai etninei ar 
kultūrinei grupei priklausote (ar jūsų 
protėvis iš vyriškos pusės) atvažiuo
jant i šį kraštą?“ Kalba to asmens ar 
jo protėvio iš vyriškos pusės yra pa
galbinė priemonė nustatyti etninei gru
pei, kuriai asmuo priklauso.

1961 m. duomenys rodo: britų — 
7.996.669, prancūzų — 5.540.346, vo
kiečių — 1.049.599, ukrainiečiu — 
473.337, italų — 450.351.

KLAUSIMAS: Kas įsteigė pirmąją 
mokykla Kanados šiaurėje?

ATSAKYMAS: Tai buvo danas Kris 
Klengenberg, kuris paliko tėviškę bū
damas 15 metų ir išplaukė per vande
nyną 1884 m. Jis vedė Aliaskos eski
mu ir pats gyveno eskimų gyvenimu. 
Vėliau jis persikėlė į Viktorijos žemę 
Kanados šiaurėje, tapo kanadiečiu ir 
įkūrė prekybos punktą. Norėdamas iš
mokyti savo ir kaimynų vaikus, Klen
genberg įkūrė pirmąją mokyklą Kana
dos tolimoje šiaurėje.
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Tušti plotai ir bedarbiai
NEUŽTENKA RŪPINTIS VIEN 
LIETUVIŠKUMU K. SKRUPSKELIS

Mūsų Venezuelos korespondento

Nežiūrint, jog paskutiniais metais' bonas, banko direktorius Fernandes, 
Venezueloje lietuvių skaičius labai su-; vengrų atstovas. ^Lenkai atsiuntė svei- 
mažėjo (likome tik apie 800 kolonijos kibimą telegrama. Ispanų kalba dar 
nariui, visuomeniškasis ir tautiškasis kalbėjo V.L.S.B. centro vald. vice-pir- 
darbas žymiai pagyvėjo. Pasidarėme! mininkas Jurgis Bieliūnas. Minėjimo 
vieningesni'ir patriotiškesni: minėji- j iškilmingą aktą uždarę trumpu žo

džiu abiem kalbom VXJSJB. Maracay 
vald. vice-pirm. J. Kukanauza. Iškil
mingo akto dalyvių prezidiumo ir kai-' mūsų užsibrėžti tikslai. Išeivija 

bėtojų pristatymą labai gražiai atliko * * ' ..............................
Irena Žalnieriūnaitė.

Vėliau sekė tautiniai šokiai, ku
riuos išpildė Valencijos jaunimo gru
pė, sumaniai Vadovaujant Irenai Žal- 
nieriūnaitei ir akordeonu pritariant 
Garšvai.

Taip pat buvo pravesta ir turtinga 
loterija, kuriai fantus duosniai suau
kojo patys lietuviai ir kitataučiai. Prie

“TŽ” 11 nr., kalbėdamas apie gali apimti abiejų, reikėtų rinktis

mo salės pilnos, bažnyčioje lietuviškų 
pamaldų metu vėl skamba mūsų “Pul
kim ant kelių” ir kitos giesmės. Padi
dėjo taip pat ir susidomėjimas lietu
višku spausdintu žodžiu.

Mat, krašte esant neramiai politi
nei padėčiai ir patraukus gausiam 
Venezuelos lietuvių būriui į dėdės 
Šamo kraštą ir į Kanadą, likusieji su
pratome, kad tik jungdamės ir spies- 
datnės bei labiau tarpusavyje bendra
darbiaudami pajėgsime ilgesnį laiką 
išlikti lietuviais ir išlaikyti savo tau
tai gyvą jaunąją kartą.

Kaip džiugu šiemet buvo matyti Va
sario 16 minėjimą Maracay mieste. 
Tas minėjimas buvo suruoštas visų 
Venezuelos Lietuvių Bendruomenės 
apylinkių valdybų pastangomis puikio
se Casa de los Andes klubo patalpose, 
kurio didžiuliai salionai buvo perpil
dyti tautiečiais, rinktine svetimtau
čių ir venezueliečių publika. Netrūko 
vietinių kunigų ir gubernatoriaus ats
tovų.

Atvykstančius - svečius ir tautiečius 
minėjiman prie įėjimo maloniai suti
ko ir papuošė skoningomis mažutė
mis mūsų trispalvėmis tautiniais dra
bužiais pasidabinusios Sigutė Kondro
taitė, Vida Tamašauskaitė ir Maracay 

' apyl. vald. iždininkas Vyt. Backevi
čius. Šiemet vėliavėlės buvo centro 
vald. pirm. Zigmo Domeikos rūpesčiu 
atspausdintos spaustuvėje ir tūrėjo 
juodą gedulinę juostą su .užrašu ispa
nų ir lietuvių kalbomis — “Vasario, 
16-toji— Lietuvos nepriklausomybės 
šventė”.

Iškilmingas minėjimo aktas buvo 
pradėtas Run. Ant. Perkumo malda 
už pavergtą tėvynę. Venezuelos Liet. 
B-nės centro valdybos pirm. Z. Domei
ka ispanų kalba apibūdino Vasario 
16-osios reikšmę lietuvių tautai. Pre
legentas dipl. teis. K. Nausėdas išsa
miai . nušvietė lietuvių tautos kovas 
ir viltis dėl tautos suverenumo at
statymo. Lietuvius Vasario 16 proga: 

• žodžiu sveikino vietinės parapijos kle-

savęs, kaip lietuviškos bendruo
menės, vertinimą nurodžiau mas
tą — išteklius ir tikslus. Apie iš
teklius ten jau kalbėjau, čia pa
liesiu tikslus ir bendrą vertybių 
kontekstą.

Tretysis minėtinas mastas yra

yra sukūrusi savo buvimo Įteisini
mą, kuris susideda iš bendruome
nės siekiamų tikslų. Kokie tie 
mūsų tikslai, čia neminėsiu; no
riu tik Į juos atkreipti dėmesį 
kaip Į vertinimo mastą. Juk mū
sų išteklių apskaičiavimas, jų iš
dėstymas, palyginimas, turi būti 
daromi mūsų tikslų šviesoje. Sa-

loterijos pravėdinto kruopščiai prisi- • votiška prasme šis mastas vaidina 
dėjo p. Venckuvienė, S. Kondrotaitė, teisėjo rolę ir neigia pagal kitus
Vyt. Kondrotąs, M. Vilimaitė, Vili* 
mienė, Surošienė, O. Kukanavičienė, 
Viltrakienė, Grosiėnė, Spičkova, Gi* 
neikienė, Kilkaitytė, Backevičius, Ga* 
vorskis, Kukanauza ir kiti. Aukos prie 
įėjimo ir loterija davė apie 800 Bs. 
gryno pelno.

Venezuelos lietuvių kapeliono kun. 
Ant. Perkumo pastangų dėka baigia 
įsikūnyti ir didžiausias Venezuelos 
lietuvių troškimas — turėti savo tau
tinius namus. Namų statyba buvo pra
dėta sausio mėn. Namai bus mūriniai. 
Juose bus didelė salė lietuviškiems 
pobūviams ir susirinkimams, kapelio
no raštinė, butas ir lietuviams studen
tams bendrabutis.

Kun. Ant. Perkumas šiuo metu ei
na Esaulas Salesianas Artesanales Be
įeitoje, Karakas, direktoriaus parei
gas. Bet visus sekmadienius ir kitą 
atliekamą laiką skiria apaštalavimui 

i lietuvių tarpe. Lankydamas lietuvišką
sias kolonijas su pamaldomis taip pat 
niekuomet nepamiršta ir lietuviško 
modernaus knygnešio pareigų.

Jau kuris laikas kaip Venezuelos 
lietuvius kas du mėnesiai aplanko Ve
nezuelos Liet, šalpos Bendruomenės 
Karakas apyl. v-bos leidžiami “Atgar
siai”, kuriuos sumaniai redaguoja p.p. 
Domeikienė, Staškevičienė ir Vaisiū- 
nienė.

Taigi, Venezuelos lietuviai neapsi- 
leidžia ir bruzda, nors jų skaičius ma- 

ižėja. J-K.

antrąjį.
Šiais pavyzdžiais noriu išryš

kinti tai, ką pavadinau vertybių 
kontekstu. Ir pakartoju, kad bent 
mano nuomone, lietuviškumo iš
laikymas nėra ir negali būti vie
nintelis, tiek lietuvių tiek lietu
viškosios bendruomenės tikslas. 
Manyčiau, pavyzdžiui, kad lietu
vių bendruomenė turi rūpintis 
nevien tiktai jaunimo lietuvišku
mu, bet ir žiūrėti, kad perdaug 
jų nepatektų kalėjiman. Ir jeigu 
renkamės tarp lietuviškai kalban
čio nusikaltėlio ir nelietuviškai 
kalbančio padoraus piliečio, ma
nyčiau, kad tas antrasis vertin
gesnis.

Gerai tiek, kad šie konfliktai 
nedažnai kyla ten, kur jie griežtai 
reikalautų pasirinkimo tarp žmo
giškumo ir lietuviškumo. Mūsų 
laimeį, dažnai tai eina kartu.

Ta pati gradacija galioja ir tau
tos ir religijos atveju. Ten, kur 
reikia pasirinkti tarp savos tautos 
ar savos religijos, visdėlto religi
ja yra svarbiau. Arba, iš kitos pu
sės, pajungimas tikėjimo savo 
tautiniams tikslams yra religijos 
išniekinimas, kuris nieko gero ne
žada nei religijai nei tautai.

Čia vėl noriu pabrėžti jau anks
čiau padarytą pastabą. Ši vertybių

mastus daromas išvadas. Nevisa- 
da jis mums leidžia pasitenkinti 
tuo, kas yra gerai atsižvelgiant į 
turimus išteklius ir palyginus su 
kitais. Ir tai liečia nevien tik tu
rimų išteklių vertinimą, bet taip 
pat ir veiksmus tiem ištekliam di
dinti. Bet iš kitos pusės neatrodo, 
kad pirmieji du būtų bejėgiai tre
čiojo atveju. Jie taip pat gali sta
tyti reikalavimus mūsų tikslų for
mulavime.

Pagaliau turime platesnį verty
bių kontekstą, kuriame randame 
ir savo tautines aspiracijas. Ne 
čia vieta šį klausimą detaliai ana- išskirstymą darau tiktai šio raši- 
ližuoti. Turime pasitenkinti ke- nio tikslams. Norint suvokti visą 
liom pastabom, šio rašinio rė- žmogų ar visą bendruomenę, to-
muose galime išskirti tris daly
kus: žmogaus intelektinį, morali
nį ir fizinį subrendimą, jo religi
ją, ypač katalikų atveju, ir tauti
nes mūsų aspiracijas. Jei kalbė- 
tumėm butinėje - ontologinėje 
plotmėj, nemanyčiau, kad toks iš- 
parceliavimas būtų tikslus. Juk 
kaip gali kalbėti apie žmogaus 
moralinį tobulumą, ignoruoda
mas jo tautinės pareigos suprati-

kių išskirstymų daryti negalima. 
Taip pat noriu pabrėžti, kad žmo
gus, tauta, religija yra nebūtinai 
vienas kitam priešingi. Visai prie
šingai, esmėje jie sudaro vieną ir 
tą pačią žmogaus tikrovę.

Baigdamas noriu trumpai su
minėti dvi “sveiko proto” taisyk
les, kurios taip pat figūruoja mū
sų vertybių vertinime. Pirmoji jųnmo v lauunuo oupiaii- t i_ • , - - -

ma, jo religija ir t.t.? Arba kaip i J™ labai paprasta: jokia progra- 
gali kalbėti apie intelektini su- i tma Tniek.ad Pllnai reahzuo- 
brendimą, neatsižvelgdamas i jo _ vie.P dojto, kad programa 
tautinius ir religinius Įsitikini-į ”ebuv0 pilnai įvykdyta, dar nega-

“Kanada gali tapti viena iš 
pasaulio milžinų, bet jai reikia 
žmonių. Tušti plotai ir liks dy
kumomis, jeigu nebus žmonių 
rankų tiems plotams kultyvuoti, 
statyti įmonėms bei jėgainėms”.

Tai, deja, dažna ir labai gra
žiai skambanti tirada, bet joje sly
pi daug dilemų, o ypač gi pelnin
gumo ar nuostolingumo klausi
mas, kuris juk yra triuškinantis, 
kai ir senos, stiprios firmos šian
dien bankrutuoja. Tiesa, yra Ka
nadoje tuščių plotų dar daug, bet 
investuoti kapitalą tolimoj šiaurėj 
— didelė rizika. Bet vargu ar tei
singa, kad Kanadai trūksta žmo
nių, nes pagal dominijos statisti
kos biuro duomenis, • čia visada 
būna ligi pusės milijono bedar
bių, atseit, didelė armija “pa
smerktųjų”. Lietuviai, atrodo, lai
mingesni, bet ukrainiečiai, nors 
jie turi savo tautieti darbo minis- 
terį, skaito net jaunų vyrų bedar
biu šimtais vien Toronte. “JIE 
TINGI DIRBTI”, — sena, trumpa 
formulė nebetinka, nes faktai ro
do ką kitą,x būtent: kasmet naujų 
darbų atsiranda tik 100.000, bet 
kanadiečių priauga 175.000 ir 
plius dar 150.000 imigrantų, taip 
kad perspektyvos darbo jieškan- 
čiam tėra santykiu 3:1, t.y. vie
nam darbui trys kandidatai.

Blair Frazer, “Maclean” ko
mentatorius, sako, kad Kanadoj 
bedarbių skaičius esąs dukart di
desnis už leistiną maksimumą. 
Bedarbių būna žiemą ligi 10%, 
Įskaitant ūkius. Valdant libera
lams ta kreivė pašokdavo ligi 12 
% (1954 m. net 13%). V. Europoj 
jau prie 5% nedarbo valdžios 
imasi ekstra priemonių. Be to,

Venezuelos sostinėj Karakase, Tomanaco viešbutyje Pavergtųjų 
Tautu Komiteto ponių arbatėlės metu lietuvaičių grupė. Iš kairės 
sėdi: E. Nausėdienė, L. Morkūnienė, dr. L Trinkūnaitė, A. Celienė, 
G. Statkuvienė, R. Jarmalavičiūtė; stovi: dr. J. Klovaitė, Z. Šulcaitė, 
D. Statkutė, T. Ignatąvičiūtė ir V. Songailaitė.
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mus? Bet mūsų reikalui tuos tris 
dalykus galime skirti. Ir jų tei
singas išskirtymas bei gradacija 
turės daug įtakos mūsų vertini
mams. Pvz. tautiškumas, juo čia 
Suprantant mūsų aspiracijas tau
tinės kultūros ir tautinės nepri
klausomybės prasmėmis, verty
bių kontekste nestovi pirmoje 
vietoje. Jau vien tik dėlto, kad at- 

; sistojęs pirmoje vietoje, toks tau- 
itiškumas yra tuščias. Kokia gali 
; būti tautinė kultūra, jeigu visos 
■intelektinės vertybės tampa tik 
antraeiliu dalyku? Konkrečiai 
kalbant, pvz. jeigu romanas yra- 
literatūrinė nesąmonė, ar mes ga
lime jį vertinti tik todėl, kad jis 
yra lietuviškai parašytas? Ir ar 
mes galime skųstis, jeigu toks ro
manas nesusilaukia didelio skai
tytojų skaičiaus? Manyčiau, kad 
ne. Arba vėl, jeigu renkamės ar 
pinigus .aukoti BALFui ar jais ap
mokėti universitetą, ten kur ne-

Įima smerkti nei plano, nei pla
nuotojų, nei vykdytojų, nei re
zultatų. Antra taisyklė irgi gana 
paprasta: vertinant pasiektus re

zultatus reikia atsižvelgti i įdėtas 
pastangas. Jei rezultatai blogi, tai 
dar nereiškia, kad visuomenė yra 
abejinga lietuviškumo reikalams. 
O gal tik patys vykdytojai neįdė
jo užtektinai pastangų, o gal tos 
pastangos nebuvo tokios, kokios 
turėjo būti. Pvz,, jeigu nedaug 
parduodama knygų, priežastis ga
li būti: niekas neperka arba nie
kas neparduoda.

Toks prabėgom yra mano ban
dymas duoti bent šiokį tokį atsa
kymą mums rūpimu klausimu.

Kanadoje daugelis įmonių nenori 
samdyti darbininko virš 40 metų 
amžiaus, nes esąs persenas, bet 
senatvės pensija mokama tik 70 
metų sulaukus, o ne 40.

Maža paguodos, kad laivakorčių 
agentai bei ekstremistai — rėks
niai bando pašūkauti apie ateities 
rojų Kanadoje, kuriame sutilptų 
200-300 milijonų žmonių, visai 
užmiršdami faktą, kad % Kana
dos yra šaltojo ar net arktinio kli
mato juostoje, kur net saujelei 
eskimų pragyventi sunku. Juk ir 
toliau taip bus, nes stebuklai ne
padaromi vien parėkavimu.

Šiuo atžvilgiu australiečiai yra 
daug kuklesni; ten pripažįstama 
viešai, kad maksimumas gyvento
jų Australijai yra tik 25 milijo
nai, nes % teritorijos turi per- 
sausą klimatą — vos 20 colių lie
taus į metus.

Kadangi Kanada plotu yra tik 
penktadaliu didesnė, tai ir gyven
tojų maksimumas čia galėtų būti, 
35-40 milijonų, nors britų pulk. 
Montgomery prileidžia ir 50 mi
lijonų, bet nedaugiau, likdamas 
dideliu šalto Kanados klimato 
priešu.

Jau vien tas faktas daug pasa
ko, kad JAV turi 180 milijonų 
galvų, o Kanada 18 mil., nors ir j 
atrasta tuo pačiu laiku. Plotu gi i 
Kanada yra net didesnė, tačiau; 
užuot skirtumą išlyginus per 400 į 
metų, esant visai laisvai imigra-: 
cijai, vyksta atvirkščias procesas: tilas, kur kaikam gali tekti ir rie- 
kanadiečiai ir šiandien emigruo-i balų gabalai, bet—daugeliui vien 
ja į JAV, ypač visokie specialis-Tiesos padugnės. St. Bijūnas 
tai, jieškodami sau geresnių są- i 
lygų bei uždarbių. .

Jei matuoti tik “tuščiais plo-j Hitlerio ekOFIOmiStaS 
tais”, tai ir šaltoji Grenlandija'populiarus ir Šiandie 
galėtų sutalpinti 80-100 milijonų!
žmonių, kai faktinai ten vos keli; Hjalmar Schacht, Hitlerio fi- 
tūkstančiai eskimų vegetuoja. Ki-jnansų ekspertas, dar ir šiandien 
tos pasaulio tuštumos, milijonais Į tebėra aktyvus ekonominiame gy- 
mylių matuojamos, yra Sahara į venime. 1930 m. vokiečių spauoj 
Afrikoj, Amazonės džiunglės P. pasirodė poema, kurioj buvo pa- 

i Amerikoj, ir % Australijos konti-; sakyta: “Išlošim ar pralošim, bet 
i nento. Ten vilioti imigrantus: viena yra aišku: Schachtas nenu- 
“tuščių plotų” reklama niekas ne- kentės”. Taip ir buvo. Po karo 
siima. ! jis buvo trauktas atsakomybėn 3

Kanados liberalai kadaise siūlė kartus ir kiekvieną kartą išteisin- 
Gardinerio “planą”, būtent, per tas. Jo ekonominiais patarimais 
10 metų po milijoną imigrantų, o pasinaudojo Indoneziios Sukar- 
t.oliau po 500.000 kasmet. Bet jie; no. Irano Mossadegh ir dabar jį 
buvo “užmiršę” skirti lėšų gele- į pasikvietė Alžerija, kad išspręstų 
cinkeliams, keliams tiesti bei ap-; krašto ekonominius sunkumus.

tarnauti. Tai brangiai atsieina 
ypač tolimoj Kanados šiaurėj. 
Kai sužinojo, kad reikės ligi bi
lijono kasmet (negi imigrantai 
temps maišeliuose ant savo pečių 
šimtus mylių savo prekes į rim 
ką) nutilo. Duchoborai nebegali 
būti pavyzdžiu, nes jie gavo la
bai gerą klimatą ir prie pigių 
vandens kelių gerą transportą.

Federacinė valdžia nieko neda
ro planingai kolonizacijai, o juo 
labiau provincinės valdžios. Rot
šildo, didžiausio šios planetos pi
niguočiaus, nesėkmės įsteigiant 
Park Royal ir Elliot Lake mies
tus ant plyno lauko, nežiūrint ge
ro, sveiko Ontario klimato ir pi
gaus transporto, dar ilgai baidys 
kitus “mesti pinigus kaip į balą”. 
Pirmiau reikia surasti tuose “tuš- . 
čiuose plotuose” auksą, naftą, ge
ležį ar kitką. Pasaulio rinka yra 
užversta gėrybėm, ir labai sunku 
atlaikyti konkurenciją su Italijos, 
Vokietijos ir ypač Japonijos pra
mone, kuri gamina ir parduoda 
daug pigiau, negu dolerio kraštai. 
Kaltas kas kitas, tik ne imigran
tai, kad jie veržiasi į Torontą, 
Montreal! ir kt. miestus, tik di
dindami bedarbių eiles.

Taigi, ilgam dar liks “tuščių 
į plotų” (arktinėj Kanados šiaurė
je) misterija — kontroversiška, 
perdėta ir labai išpūsta.

Iš esmės. Kanada tebėra dide
lis, blogai išmaišytas sriubos ka-
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OPERA IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ FESTIVALIS
1963 metai lietuviškajame gy

venime ir vėl bus našūs bei dar
bingi! Kaip ir paprastai, Čikaga 
teikia vyraujantį toną. Graži iš
imtis — Torontas, sutikęs šeimi
ninkauti PLB seime. Čikaga, bent 
jau lietuviškoji jos dalis, pelnytai 
gali didžiuotis kiekvienas metais 
vis nauju operos pastatymu. Ir 
šio pavasario pradžioje apie 4000 
tautiečių turės neeilinę progą iš
girsti ir pamatyti lietuviškajame 
pastatyme “Pajacus” ir “Cavale- 
ria Rusticana”. Iš laikraščių ap
rašymų galima susidaryti gana 
pakankamą nuomonę, kiek daug 
darbo, milžiniškų pastangų rei
kalauja iš personalo kiekvienos 
naujos operos pastatymas. Čia 
jau reikia nepaprasto pasišventi
mo, pasiryžimo ir pinigo, kurio, 
deja, vis vien neužtenka net visus 
bilietus išpardavuš. Laimei, vis 
atsiranda taurių tautiečių, kurie 
kultūringam reikalui prisideda ir 
savąja auka.

Taut, šokių pagunda
Opera — tikrai puiki proga ap

silankyti Čikagoje ir toliau nuo 
jos gyvenantiems tautiečiams. 
Tiesa, ne vasaros metas, dar ki
tos kliūtys gali atbaidyti pasiryžė
lius, bet tokie, tikriausiai, jau ne
galės atsispirti pagundai dar vie
nam kvietimui iš Čikagos — at
vykti ILojon JAV ir Kanados tau
tinių šokių šventėn. Joje laukia
ma kiek galint gausesnio kanadie
čių lietuvių dalyvavimo. Jų buvo

AL. GIMANTAS

gana gražus būrys pirmojoje 
šventėje ir, reikia tikėtis, jų šie
met galės atvykti dar daugiau.

Šventės entuziazmas
Dalyvavę I-ojoje šventėje ga

lėtų pavirtinti tą nepaprastai en
tuziastingą ir pakilią nuotaiką, 
kurią jautė ir gyveno patys šokė
jai ir žiūrovai. Kažkaip savaime, 
be jokių pašalinių pastangų, užsi
mezgė nuoširdus kontaktas tarp 
šokėjų ir publikos. Jis buvo gy
vas, jaučiamas, matomas ir per
gyvenamas. Dešimttūkstantinė 
minia, tarsi vienas ir nedalomas 
vienetas, gyvai reaguodavo Į kiek
vieną šokėjų judesį, kuris, ste
bint visą masę, sekant visus ju
desius, spalvas, girdint taip mie
lus ir suprantamus muzikos gar
sus, virto Į pasaką, i neaprašomą 
susižavėjimą. Kiekvieną pasiro
dymą lydėjo katučių audra, per
traukdavo šokančiuosius karštais 
aplodismentais, valiavimais ir šū
kiais pačių šokių metu. Buvo taip 
didinga ir pakilu, šventei pasi
baigus, skirstėsi tautiečiai paki
lia nuotaika, nauju ryžtu ir užsi
degimu naujiems lietuviškiesiems 
darbams, naujiems užsimoji
mams. Lietuviškas, savas šokis, 
palietė tūkstančių tautiečių šir
dis kur kas giliau ir efektyviau už 
sausas kalbas ir vis kasmet karto
jamus patriotinius šūkius!

Jaunimo demonstracija
šventės reikšmė yra didi ir tuo, 

kad tokio masto lietuviškasis susi
telkimas teikia puikią progą ir 
mūsajam jaunimui tarpusavy 
bendrauti, susipažinti ir pajusti 
tą bendrąją lietuviškąją atmosfe
rą, nuo kurios, deja, tam tikra 
mūsų jaunimo dalis jau yra nuto
lusi. Ne vien šokėjų eilėse, bet ir 
žiūrovų tarpe turėtų būti kiek ga
lint daugiau lietuviškojo jaunimo. 
Jiems šventė patiks, jie nesiskirs- 
tys nusivylę ar nepatenkinti. Tau
tinių šokių šventė - festivalis yra 
viena priemonių patraukti mūsąjį 
jaunimą likti ištikimais savajai 
tautai, daugiau domėtis lietuviš
kosios kultūros apraiškomis. Tad, 
savųjų galimybių ribose, pasisten
kime patys ar bent sudarykime 
sąlygas savajam jaunimui išgirsti 
čikagiečių kvietimą ir liepos pra
džioje pasidžiaugti neeiliniu Įvy
kiu — mūsų taut, šokiu švente.*

Nepaprastos svarbos

VIESAS
PRANEŠIMAS

1963 metų pavasarį

CONSUMERS' GAS COMPANY
vėl prašo jūsų paramos

Praėjusios ypatingai šaltos žiemos oras paliko gilesni nei paprastą pašalą^ Prasidėjus šiltcsnicms 
orams, išeinąs pašalas labiau nei kitais metais išjudins žemės paviršių.

Daugelio savivaldybių darbų departamentai įspėjo apie jau susidariusius nuostolius gatvėms ir grin
diniams ir kad bus padaryta dar daugiau žalos. Kiekvienais metais sugadintų kelių, vandens vamz
džių ir t.t. taisymas kainuoja tūkstančius dolerių, o šiais metais numatoma dar daugiau išlaidų.

Daugelis mylių užkastų dujų vamzdžių žemėje, lygiai kaip ir kanalizacijos tinklai, elektros laidai bei 
telefono kabeliai, buvo įrengti ir palaikomi per metų metus pagal. geriausius inžinerijos bei opera- 
vimo metodus. Žemei pradėjus atšilti šie visi įrengimai turės atlaikyti didelius žemės spaudimus 
bei judėjimus.
Kur buvo Įrengtos mūsų naujos linijos, užpiltos duobės galimai nusės. Dėl to kylanti žala vejoms, 
takams, keliams ir Įvažiavimams bus pataisyta, kai tik leis oras.

giose nenormaliose sąlygose padidėja dujų prasiveržimo galimybės. Dėl to Dujų .Bendrovė prašo visų 
piliečių pagalbos apsisaugoti nuo dujų prasiveržimų, kurių kartais nebūtų galima pastebėti.

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštė* nuotakoms bei įvairiom* kitoms progoms — 

europietiškume ir kanadiškame stiliuje.
* Jvotriausiy rūšiy skintos gėlės bet vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

įkOTusj

Naujas autovežimių 
variklis

Spaudoje pasirodo žinučių apie 
naujos rūšies mažą variklį auto- 
vežimiams, kuris visiškai pakeis 
esamuosius. Tai Wankel variklis 
— dydžio kaip blynų keptuvė. Iš
radėjas Felix Wankel, vokietis, 
prie šio variklio dirba jau 30 me- 
metų. Vokiečių automobilių fir
ma NSU žada šį variklį šiais me
tais jau bandyti automobiliuose. 
Variklyje juda tik viena dalis — 
rotorius, kuris yra trikampės for
mos ir sukasi viduje. Rotorius 
pritaisytas prie veleno, o šis jau 
normaliai perduoda jėgą į ratus. 
Trikampis rotorius besisukdamas 
dalija variklį i tris skyrius, ku
riuose visą laiką iš eilės vyksta 
kuro sprogimas, sudegusiu dujų 
išmetimas ir kuro įtraukimas. 
Reikalinga tik viena žvakė — už
degėjas. JAV naujo variklio pa
tentą turi Curtiss-Wright firma. 
Toks variklis žymiai sumažintų 
automobilių svorį ir pagaminimo 
kainą. Br.

Dujų prasiveržimus sekančios tarnybos nuolat patruliuoja savo rajonus, tikrindamos gatves, kanali
zacijos vamzdžius bei pastatus. Prie šių apsaugos priemonių mes prašome jūsų bendradarbiavimo, 
tuoj pat pranešant apie BET KOKIUS NEĮPRASTUS KVAPUS. Be to, nieko nedelsiant turėtų būti 
pranešta apie sekančius reiškinius:

1. Bet koks vandens burbuliavimas vandens klanuose ant žemės arba gatvėse.
2. Bet koks kvapas, kuris neturi aiškios priežasties, tiek pastatuose, tiek lauke.

t t v

3. Bet koks Įtarimas, kad jūsų krosnis, neatsižvelgiant kuo kūrenama, neatrodo, kad tinkamai 
veiktų.

Rūsių grindų nubėgimai turėtų būti patikrinti, ar juose yra vandens. Jei šie nubėgimai yra sausi, i 
jūsų namus pro juos gali Įsiveržti drenažo dujos, natūralios dujos arba kitokios degančios dujos. Į 
sausus nubėgimo vamzdžius Įpilkite kibirą vandens. Tai apsaugos nuo dujų patekimo i namus.

Iš anksto dėkojame už jūsų dalyvavimą šioje saugumo programoje. Prašome padėti mums sutei
kiant jums kuo geriausią patarnavimą, skubiai pranešant mums apie BET KOKIUS KEISTUS 
KVAPUS bet kuriuo laiku, dieną ar naktį.

^provincial O«r
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Pavergtoje tevyneje
A.A. KUN. L. MARKUCKIS, buvęs vos a. sovieto įsaku jis atleistas 

Musninkų klebonas, mirė kovo 2 d. min. tarybos pirmininko I pavad. 
Musninkuose, kur gy veno kaip altaris- žemės ūkio produktų gamybos ir pa
tas. Nauju klebonu į Musninkus atkel- ruošų min. pareigų. Toms pareigoms 

^ta^kėn. šilkinis yiėtoj |tun. jKaųdeHū-^ paskirtas M. (įtigjiHūnas. R. Songą|;
no, Visai-pasitraukusio iš kunige pa- la nešeiriai buvo*paskirtas ir tebęiiia* 
reigų! * -v *‘ * * "partijos CK biuro žemės ūkio gaftiy-*

MOKINIAI DREBA
VI. Skardžius, A. šilovas, St. Juš

ka ir St. Šinkūnaitė skundžiasi mo
kinių tėvų ir mokytojų vardu “Tie
sos” redakcijai: “Užpalių vidurinės 
mokyklos patalpos yra šaltos ir drėg
nos. šiemet, esant šaltai žiemai, mo
kykloje dirbti labai sunku. Pribrendo 
reikalas pagerinti šios mokyklos dar
bo sąlygas”. “Tiesa” ramina sušalu
sius mokytojus ir mokinius, kad švie
timo ministerija įsakė Utenos rajono 
liaudies švietimo skyriui atlikti mo
kyklos patalpų kapitalinį remontą. 
Tačiau remontą atlikti bus galima tik 
mokyklos vasaros atostogų metu.

V? ŽEMKALNIUI 70 METŲ
1959 m. pavasarį iš Australijos į 

Lietuvą grįžęs archit. Vyt. Žemkalnis 
• Landsbergis atšventė 70 metų am
žiaus sukaktį. Už nuopelnus Lietuvos 
architektūrai jis buvo apdovanotas 
Augščiausios tarybos prezidiumo gar
bės raštu. Šiuo metu jis dirba vyriau
siu architektu miestų ir kaimų sta
tybos projektavimo institute Kaune. 
Naujų sumanymų yra įgyvendinęs 
Kauno miesto planavime užstatant 
Janonio aikštę, Įrengiant Kauno Po
litechnikos instituto studentų mies
teli ir kitus naujus gyvenamuosius 
rajonus. —vkst—

ATLEISTAS R. SONGAILA
“Tiesa” 47 nr. paskelbė, kad R. 

Songailai perėjus į kitą darbą, Lietu-

iš 
ir

bai pirmininko pareigas.
Pagal iš Maskvos paskelbtą prancū

zų spaudos agentūros AFP praneši
mą, R. Songaila iš ministerio parei
gų buvę? atleistas dėl padarytų “klai
dų ir nustatyto plano neišpildynio”.

E.
“LIAUDIES LAIMĖ”
Vasario mėn. antroje pusėje Lie

tuvos LKP CK, partijos istorijos in
stitutas paskelbė leidinį “Už liaudies 
laimę“. Dėl tos tariamos laimės ko
vojęs, jau miręs Karolis Didžiulis— 
tad leidinyje pateikti jo atsiminimai, 
laiškai, straipsniai, kalbos. Didžiu
lis savo atsiminimuose pasakoja apie 
kom. partijos veiklą pogrindyje Pane
vėžio, Šiaulių ir kt. rajonuose. Tokio 
pobūdžio leidiniai šio meto Lietuvoje 
labai skatinami. E.
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VISI GĖRĖJOSI JAUNIMU. — Va- Elzė Kecioriūtė, Juozas Stankaitis, Ma-; VAJUS TAUTOS NAMAMS 101-oje 
sario 16 d. minėjimas šįmet buvo nu- ryte Gamziukaitė ir Audronė Masių savaitėje davė $2300 ir pakilo iki 
keltas į pavasarį, kad dažnos pūgos va- ** ' ~ J ‘ ffAA »'*—*--*-*♦ »
sario mėnesį neužkluptų dalyvių ir ne
sutrukdytų minėjimo. Jis įvyko kovo 
10 d. Tarptautinio Instituto patalpo
se. Minėjimą gražiu žodžiu atidarė Lie

Lietuviai pasaulyje$101.500. V-bos p-kui St. Bakšiui kovo 
17 d. lankantis pas tabako augintojus, 
2 tautiečiai iš Tillsonburgo pažadėjo, 
kai tik parduos visą tabaką, įnešti po 
tūkstantį. J. Žvirblis įteikė $200 ir J. 
Jurėnas $100. ,nuoširdus.ačiid

Tą pačią dieną Delhi tuojau po pa
maldų St. Bakšys išplatino liet, kny
gų už $28. J. Laureckis įteikė $1 už 
LN metraštį. Nuoširdus ačiū gerb. 
kun. dr. J. Gutauskui už leidimą pasi
naudoti knygų platinimui parapijos 
sale ir už pranešimą pamaldų metu.

Ir šį kartą daug pagalbos St. Bak
šiui teikė p. S. Sernienė ir Pr. Par- 
gauskaš. LN v-bos vardu gili padėka! 
Nuoširdus ačiū p. J. Mikelėnui, kuris 
šią kelionę atliko savu automobiliu ir 
.š LN paėmė tik už benziną!

Sav. kur. P. Pleskevičius, gyvenęs 
anksčiau Hamiltone, dabar — Bosto
ne, Mass., prisiųsdamas sūnui Algiui 
įgaliojimą jį ir žmoną atstovauti LN 
narių susirinkime, tarp kitko rašo: 
"Mes iš savo pusės abu su žmona lin
kime Jums, p. p-ke Bakšy, ir visai jū
sų v-bai kuo geriausios sėkmės grei
čiau pradėti jūsų sunkų darbą, namų 
statybą, ir kad tie jūsų darbo vaisiai 
būtų dideli ir sėkmingi”.

P. Pleskevičiams už didelę moralinę 
paramą nuoširdus ačiū!

LN PRIŽIŪRĖTOJAS K. Grudzins 
kas vasario pabaigoje susirgo ir gydo
si šv. Juozapo ligoninėje. Linkime 
greitai pasveikti!

LN prižiūrėtojo pareigas šiuo metu 
eina tik prieš metus iš Vokietijos at
vykęs Zen. Kantauskas.

LN KINE DELTA šį sekmadienį, ko
vo 31 d., du vokiški filmai: “Der Cor
net” ir “Paprika”, o nuo ateinančio 
pirmadienio bal. 1 d. visą savaitę eis 
du labai įdomūs spalvoti filmai — 
“Hercules” ir “Atilla”. Palaikykime 
savąjį kiną, atvykdami pasižiūrėti šių 
filmų. Sk. St.

lionytė. Padainavo dar Genutė, Kegi- 
nutė ir Juozukas Stankaičiai, o solo 
— Elena Šakienė, palydint Marytei 
Gamziukaitei.

Minėjimas baigtas kavute bei vai- 
$a wlsbtfkufn.'JBsWos, 

iš Toronto* buvo Jr R. ^Simanavičius, 
radijo programos vedėjas, Wellando ir 
St. Catharines lietuvių bendruomenių 
atstovai ir kt.

Kitą dieną abu didieji Buffalo ame
rikiečių laikraščiai aprašė 45 metų lie
tuvių nepriklausomybės sukakties mi
nėjimą, cituodami pagrindines kun. dr. 
Gaidos mintis. A. M.

JA Valstybės moksiu magistro laipsnis. J. B. Lauč- 
kos parašyta disertacija apie parla
mentinės santvarkas įkūrimą Lietu- i 
vos respublikoj 1918-1922 m.

DR. J. KAZICKAS IR DR. K. VA- 
LIONAS “Neries” b-vės direktoriai,

- .LlĘl'. FONDUJ aukos. - įnąšąi gau
siai plaukia. Pastaruoju metu atsiųsti 
gana stambūs Įnašai. Hartfordo, Conn, 
apyl. sutelkė $4.000 pasižadėjimais ir 
jau įmokėjo $690. LB Marquette Park 
atsiuntė $250, veteranų “Ramovė” 
Omahoje — $100, Los Angeles auvl.
— $200, c. v-ba, atstovaujanti P. Žiū- 
rio atminimo fondui — $290. Taip pat 
neatsilieka pavieniai asmenys: V. J. 
Bagjįanavičius, pensininkas, — $110, 
S. Karvelis, darb., — $100, prof. J. 
Kuprionis — $250 ir visa eilė kitų.

JURGIS STRUNGIS, 59 m. amž., 
kovo 1 d. atvyko iš pavergtos Lietuvos 
į JAV pas žmoną Eugeniją ir du sū
nus — Vladą ir Romualdą, gyv. Čika
goje.

LAWRENCE, MASS, rusiško tipo 
“tovarščiai” vilioja žmones didelėmis 
raidėmis ... Esą, vaikštąs po namus, 
platindamas “Laisvę”, komunistų laik
raštį, prikalbėdamas, jog “Laisvė” — 
esanti ypač gera tiems, kurie turi silp
nas akis, nes ji spausdinama didelė
mis raidėmis...

JONAS KALVAITIS, bostonietis, 
apdegė gaisro metu ir nuvežtas i ligo
ninę kovo 4 d. mirė. Palaidotas kovo 6 
d. Paliko nuliūdusią žmoną ir vieną 
sūnų Bostone, o antrą — Australijoje. 
Lietuvoje velionis buvo Kauno apyg. 
teismo 
Šiaulių

ALT 
ALTos 
jungą ir L. Katalikių Moterų S-gą. Ki
tų org-jų prašymai tebėra svarstomi.

JUOZAS B. LAUČKA Vašingtone 
baigė Georgetown un-to Graduate 
School of Arts and Sciences fakultetą. 
Vasario 11 d. jam suteiktas politinių

dttvių Klubo 
dr. TV. Gamžiukife 
lininku buvo pakviestas kun. dr. Pr. 
Gaida, “TŽ” red. Apie 70 klausytojų 
atidžiai sekė sintetinį paskaitininko 
vaizdą, pabrėžiantį -netiek liūdesio, 
kiek triumfo ir vilties prasmę Vasario 
16 proga. Esą duobkasių, kurie nori 
palaidoti Lietuvą, betgi tie, kurie ka
sa duobę kitiems, gali patys į tą duo
bę įkristi. Taip krito kryžiuočių ordi
nas, rusai ir kt. Lietuvai esanti pavo
jinga netiek fizinė mirtis, kiek tauti
nė. Reikia tad netapti gyvais lavonais 
ne tik religine, bet ir tautine prasme. 
Lietuviai nesą lengvi žmonės: esame 
linkę į uždarumą, savą kiautą, įpratę 
kentėti užsidarę; o norint laimėti 
draugų reikią išeiti iš savo ribų. 
Anais laikais klaipėdietis M. Ašmys, 
studijavęs Šveicarijoj, prieš mirtį įpa
reigojo savo draugą priimti lietuvių 
testamentą, ir taip Lietuvai buvo lai
mėtas šveicaras dr. J. Eretas, palikęs 
žymų įnašą lietuvių kultūroj. Tad nesą 
pagrindo nusiminti ir sunkių bandymų 
metu.

Antroji minėjimo dalis, vedama dr. 
A. Stankaičio, buvo atlikta savųjų pa
jėgomis. Buffalo lietuvių skautės, vad. 
E. Šakienės, padainavo porą dainų. To
liau deklamavo, pianinu skambino ir 
dainavo įvairiausio amžiaus klubo na
riai, rodydami sugebėjimus pagal sa
vo amžių ir patirtį. Deklamavo: Liu
cija Stankūnaitė, Vytautas Masiulio- 
nis, Danutė Musteikytė, Juozas Stan
kaitis, Audronė Masiulionytė ir Akvi- 
liną Musteikienė. Pianinu paskambino

Sault S. Marie, Ont.
REKOLEKCIJOS Sault Ste. Marie 

ir apylinkės lietuviams šiemet bus ko
vo 29-30-31 dienomis Blessed Sacra^ 
ment parapijos bažnyčioje. Pradžia 
penktadienį 7.30 vai. vak. Užbaiga — 
sekmadienį Suma ir pamokslas. Visi 
Sault Ste. Marie ir apylinkės lietuviai 
prašomi sąžiningai atlikti savo vely
kinę pareigą. Kun. A. Sabas,

Sault Ste. Marie liet, kapelionas

Kanadai reikalinga JŪSŲ pagalba

Kę darys naujoji Liberalų vyriausybė? Ji suteiks

Kanada šiandien yra panaši i liūdna paveikslą, kuriame 
nupieštas laivas yra blaškomas audringų valstybinių bei 
tarptautinių problemų jūroje. Jo įgula laivą apleido. Pa
veikslas nelaimės ir susiskaldymo. Kanados prestižas užsie
niuose suterštas, o gerbūvis viduje stabdomas dėl vado
vybės trūkumo.

Konservatoriams valdant šiandien padėtis yra blogesnė 
negu turėtų būti. Neturime vyriausybės ir dvi atskalūniškas 
partijas, kurios pataikauja grupių arba regijonų intere
sams, kurių nei viena nėra valstybinės savo apimtimi nei 
pajėgios sudaryti vyriausybę. Vienintelė partija, kuri, pagal 
savo didingas tradicijas, galinti sudaryti vyriausybę su 

' stipria darbinga dauguma, yra Liberalų Partija.

PROPAGANDINĖ KRAŠTOTYRA
Plungės rajM Kulių apyl. kraštoty

rininkams moksleiviams pavesti rink
ti “kraštotyros” eksponatus. Dabar 
jie, teigė vasario 28 d. Vilniaus radi
jas, gyvai kalbą apie sunkią valstie
čių praeitį, apie baudžiauninkų liki
mą. Pasirodo, kraštotyrai svarbiu do
kumentu laikoma ir mirusio iškuni- 
gio Liudo Adomausko nuotrauka apie 
bedarbių registravimą Lietuvoje 1927 
m. O dabar, sakoma, žmonės stebi 
eksponatus ir... dar geriau Įvertina 
“savo gyvenimo laimę”. E.

OTTAWA, Ont.
REKOLEKCIJOS visiems Otavos ir 

apylinkės lietuviams įvyks kovo 30-31 
d. Pradžia — šeštadienio vakare 8 vai. i 
Sekmadienį 10.30 vai. šv. Mišios ir | 
bendra Komunija. Vieta — St. Bri- 
gid’s bažnyčios koplyčioje, kuri yra 
St. Patrick’s ir Cumberland gt. sankry
žoje. Rekolekcijas ves Tėv. dr. Kor
nelijus Bučinys, OFM iš Toronto. Pra
šome visus lietuvius gausiai dalyvauti.

DR. J. RIMŠAITĖ persikėlė gyventi 
į nuosavus namus, kuriuos pašventino 
vietos liet, kapelionas, dalyvaujant p. 
Dauniams, J. Jurėnui ir dr. Ant. Va- 
liuškiui su šeima iš JAV.

ALEKSAS KASELIS iš Montrealio 
apsigyveno Otavoje pas p. Morkūnus. 
Jis dirba viename didžiausių moterų 
grožio salione.

V. VIZGAITIS iš Pembroke, Ont. 
jau kuris laikas dirba Otavoje kaip 
statybos rangovas, taisydamas ir gra
žindamas vietos lietuvių namus. Ypač 
skoningai ir gražiai pertvarkė L Gaba- 
liaus butą. Kor.

“Lituanus” žurnalui paskyrė $1.500.
EDVARDAS SAMALIONIS, 42 m. 

amžiaus, mirė kovo 9 d., palaidotas ko
vo 12 iš šv. Silvestro bažnyčios Šv. 
Jono kapinėse, Niujorke.

ŠAULIU S-GOS IŠEIVIJOJ CENT- 
RO V-BĄ SUDARO: J. Giedrikas, A. 
Valatkaitis, VI. Skirmuntas, P. Petru- 
šaitis, K. Žilėnas, VI. Išganaitis ir A. 
Gintneris. Be to, s-ga turi penkis gar
bės narius: gen. K. Musteikį, prof. J. 
šimoliūną, ativ.-R. Skipiti, A. M an tau- 
dimu rūpinasi kun. V. Mincevičius.

V. BRAŽĖNAS “L. Lietuvoje” ra
šo: . šiandien mūsų tarpe kiekvie
nas gydytojas turėtų būti Basanavi
čius, kiekvienas inžinierius — Milvy
das, kiekvienas karininkas — Plechavi
čius, kiekvienas kunigas — Lipniūnas, 
kiekvienas laikraštis — Aušra, kiek
viena motina Zikaro mokytoja, 
kiekvienas vyras — knygnešys. Mūsuo
se ne 'kultūros perteklius, bet kovos 
dvasios stoka; ne poetų perdaug, bet 
Maironių permaža!”

SUDBURY, Ont.
K. PODERIS atšventė savo vardines 

ir 60 metų amžiaus sukaktį, apsuptas 
savo gausios šeimos ir pačių artimų
jų šeimos draugų. Lietuvoje tarnavo 
policijoje, o dabar dirba INCO ka
syklose. - .

I S. PODERIENĖ vieton padėkos per 
: laikraščius dalyvavusiems jos 50 me
tų amž. sukaktuvėse užprašė už juos 
šv. Mišias. Krsp.
JUOZAS VENSLOVAITIS, liet.

2 Pilnas ir lygias galimybes 
gabiems ir jauniems.

Naujos Liberalų vyriausybės pirmas uždavi
nys bus aprūpinti darbu visus augančioje 
ekonomijoje, kad palengvinus apgailėtiną 
padėtį, kai 6 iš kiekvieno 100 Kanados dar
bininkų yra be darbo. Liberalų tikslas su
kurti vieną milijoną darbų, kurie bus rei
kalingi sekančių keturių metų laikotarpyje, 
didėjančiam gyventojų skaičiui. Tai būtinai 
reikalinga padaryti, kad įvykdžius kitus Li
beralų siekimus.
Išmokslintas bei specialybėse išlavintas jau
nimas yra vienas iš didžiausių mūsų turtų. 
Mes padėsime jauniesiems kanadiečiams lai
mėti rytojaus varžybas, juos paremdami, 
siekiant mokslo ir įgyjant specialybes. — 
dar šiandien.

F) Dvasios ramybę seneliams 
** ir ligoniams.
Pagal liberalų įnašinį pensijų planą kiek
vienas kanadietis, sulaukęs 65 metų am
žiaus, galės pasitraukti su padoria pensija. 
Tuojau pat bus nustatytas naujas pensijų 
minimumas visai Kanadai 70 metų amžiaus 
sulaukusiems asmenims: $75.00 nevedusiems 
ir $140.00 vedusiųjų porai per męnesį.

Visi kanadiečiai privalo turėti sveikatos 
priežiūrą, jos prireikus, nesibijodami są
skaitų, kurių negalės pajėgti sumokėti. Li
beralų sveikatos planas bus išdirbtas bend
radarbiaujant provincijoms ir medikų pro
fesijai. Pagal jį bus apmokami visi daktarų 
patarnavimai vaikams, lankantiems mokyk
las ir asmenims virš 65 metų amžiaus. Ki
tiems kanadiečiams šis planas padengs dak
tarų sąskaitas, viršijančias $25.00 per metus 
vienam asmeniui (arba šiek tiek augštesnę 
sumą daugiau uždirbantiems asmenims).

Saugumo namie.

Mes norime Kanadą padaryti saugia vieta 
ir ginti savo kanadišką gyvenimo būdą prieš 
nepaliaujančius komunistu grasinimus. Li
beralų Partija pripažįsta, kad izoliacija Ka
nadai yra negalima. Mes remiame Kanados 
dalyvavimą kolektyvinėse saugumo bei gy
nybos organizacijose, kaip Jungtinės Tautos 
arba NATO. Tuo tikslu mes esame Įsipa
reigoję turėti defenzyvinius atominius gink
lus. Šie ginklai neturi vertės be amunicijos. 
Arba mes juos turime, arba negalime ginti 
savo krašto bei naudingai prisidėti prie 
bendros gynybos.

Prestižą užsieniuose.

Garbingai vykdyldami savo įsipareigojimus, 
mes atgausime Kanadai taikos atstovo ir 
viso pasaulio tautų laisvės gynėjo poziciją. 
Atstatę savo tarptautinę reputaciją, Kanadą 
pastatysime į jai priklausančią vietą — tarp 
didžiųjų prekybinių pasaulio kraštų. Su
kurdami abipusio bendradarbiavimo ir su
sipratimo atmosferą su savo draugais bei 
sąjungininkais, vėl laimėsime šiam kraštui 
priklausančią pagarbą.

5 Šviesią ateitį visiems 
kanadiečiams.

Mes turime visus gamtos turtus, reikalingus 
augimui ir plėtimuisi. Mums dabar reikia 
tik realistiško, aiškaus ir ekonomiško plano. 
Mums reikia jūsų visų bendradarbiavimo. 
Mums reikia daugiau žmonių iš kitų kraštų. 
Tiktai Liberalų vyriausybė ir liberalų poli
tika Įgalino čia atvykti tiek daug imigrantų. 
Mums reikia nuolatinės imigrantų srovės, 
kad paspartintume savo ekonominį augimą. 
Pilnai bendradarbiaujant angliškai ir pran- - 
cūziškai kalbantiems piliečiams su ateiviais 
iš daugelio kitų kraštų, sukursime tikrai 
vieningą Kanadą.

Kanadai reikia jūsų pagalbos! BALANDŽIO 8-jq TENULEMIA JŪSŲ BALSAS

Balsuokite teisingai

Italija
SIBIRO MALDAKNYGĖS italų kal

ba pirmajai laidai išsisėmus — 10.000 
egz., leidžiama antroji — 15.000. Lei
dimu rūpinasi kun. V. Mincevičus.

ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJOJ šiais 
mokslo metais gyvena iš įvairių pasau
lio kraštų susirinkę ir studijuoja: H. 
Antanaitis — Australija, A. Babonis— 
Anglija, A. Bačkis — Prancūzija (gy
vena kitur), J. Bulaitis — Anglija (gy
vena kitur), A. Butkevičius — Brazili
ja, R. Damijonaitis — Vokietija, J. 
Gaudzė — Kanada, Januška — Kana
da, R. Kasparonis - 
— JAV. G. Matuzaš 
Staškevičius — Kanada, K. žemaitis 
— Vokietija.

LAISVOJO PASAULIO SPAUDOJE 
plačiai pasklido vieno vyskupo iš ana- . 
pus geležinės uždangos Įrašas perse
kiojamą Bažnyčią vaizduojančios pa
rodos Romoje lankytojų knygoje. “Ty
lioji Bažnyčia nėra mūsų kraštuose, 
kur tikintieji savo krauju ir ašaromis 
parodo ištikimybe Kristui. Tylieji Baž
nyčia yra kaikuriuose laisvojo pasau
lio kraštuose, kurie tyli, matydami • 
mūsų dramą”. Paruošė Pr. Al.

Kolumbija
“EL COLOMBIAN©” vasario 16 lai- 

doj Įsidėjo ilgą dr. P. Daužvardžio 
straipsni apie Lietuvą. Dienraštis “EI 
Correo” aprašė Vasario 16 minėjimą 
Medeliine. Per radiją “Emisora Me
dellin” buvo duotas radijo pusvalan
dis ispaniškai, kuri perdavė didesnės 
Kolumbijos radijo stotys.

MEDELLINO KONSERVATORIJOS 
PROF. J. KASELIUNAS laisvalaikiais 

uau gvvcnę ucvuvui. a«««. ... . i pradėjo dirbti savotiškos konstrukci-
juos aplankydavęs ir kun. St. Kulbis Į Visuomenė gana duosniai re- j jos baldus, kurie gali būti sudėti i la-
iš Montrealio Dauguma lietuviu per-1 skautų veiklą ir v ra suorganizavę j gaminą. Jis ruošiasi statyti trijų kam- 
sikėlė i Torontą ir kitus didesnius ! remej^ būrelį, kurio nariai moka nario ! barių namą, su visais patogumais, ku- 

• mokestį SI ir daugiau. Įmokėję $5 lai-! ris taip pat per kelias valandas gali 
komi garbės rėmėjais. Šiuo metu rė- i būti paverčiamas Į didelę dėžę ir per- 
mėjų pirm, yra Jonas Dainora, pasižy- vežamas 
mėjęs skautiškoj veikloj.

prokuroro padėjėjas, vėliau— 
apyg. teismo prokuroras.
VALDYBA nutarė Įjungti į 
sudėti Lietuvių Studentų Są-

Kapuskasing, Ont. lietuviai
Atskirti šimtais mylių nuo Kanados! Iš visų 

lietuviškųjų centrų ir apsupti svetim-į išsiskiria 
taučių masių, Kapuskasing lietuviai; ruoja net kelis laikraščius: 
pagal savo išgales stengiasi išlikti iš
tikimais lietuviais, nors tai yra labai 
sunku, nes nuolatinis bendradarbia
vimas su svetimtaučiais pamažu bai
gia primesti gilias nutautėjimo žymes.

Kapuskasing lietuvių ypač 
Urbų šeima, kuri prenume- 

Tėv. ži
burius”, “Nepr. Lietuvą”, “Naujie
nas”, ir kitus. Taip pat Urbų knygy
nėlį puošia ir “Liet. Enciklopedija”. 
Garbė šiai šeimai, kuri visomis jėgo
mis stengiasi nenutautėti, nors ir ne

- JAV, J. Kazlas
— Australija, J.

Čia lietuviai pradėjo kurtis jau nuo: tiesioginių ryšių su Kanados lie-
1926 m. Dauguma Kapuskasing lietu
vių — tai pirmosios emigracijos ban
gos atneštieji. Visi jie pragyvena iš 
popieriaus pramonės ir miško kirtimo 
darbo. Čia šiaurėje žiema nepaprastai 
ilga ir žiauri (š. m. sausio 31 d. pa
siekė net 44 laipsnius žemiau nulio). 
Bet vasaros, nors ir trumpos, yra la
bai gražios. Vasaros metu čia pasiro
do daug amerikiečių turistų, kurie

tuvybės centrais. Jų pavyzdžiu turė
tų pasekti ir kiti Kapuskasing lietu
viai. J. K.

St. Catharines, Ont.
REKOLEKCIJOS, kurias ves kun. 

B. Bacevičius, kovo 29 d., penktadie
nio vakare, 7.30 vai.; taip pat ir šeš
tadieni; baigsis sekmadienį. 10 v. ryto.

spaudos ir veiklos rėmėjas, atšventė atvyksta pasigrožėti apylinkėmis, pa- Visi kviečiami gausiai dalyvauti.
sa vo vardines gausių bičiulių būryje. 
Gavo daug sveikinimų. Kun. Ant. Sa- 

; bas, lietuviu kapelionas, sveikino kaip 
* parapijietį, choristą ir įžymų lietuviš
kos spaudos- palaikytoją. Vėliau buvo 
perskaityta telegrama ir įteiktos dova
nėlės. Jaunimas įteikė gražią gyvų gė
lių puokštę kaip dėkingumo ženklą už 
palankumą mokslus einančiam jauni
mui, kuriam jis nešykšti savo sunkiai 
uždirbtų pinigų. Ta proga Kl. Jonikas 
užsisakė “TŽ”. Krsp.

medžioti elnių ir pažuvauti.
Kapuskasing* miestelyje, turinčia- . , . - ..

me apie 8.000 gyventojų, gyvena Ur- J Jaummo y^a ^kautai, ^il^ metų jiems 
bų. Kairių, Kulnickių ir Varnelių šei
mos. Be ju, dar yra trys viengungiai: .
Z. Abakas,’ J. želvys ir Pr. Artišaus-i Pasirodo programose Pvz. s m. jie 
kas (vienintelis “dypukas”). Anks-1 gyvavo St. Catharinesi LB vaikų.eg- 
čiau gyvenę apie 60 lietuvių. Tada ■ uAe-'e ir_y,ellando LB Vasario lo mi-

SKAUTŲ VEIKLA. — Apie 90%

vadovavo P. Balsas ir B. Simonaitis, o 
dabar — M. Gverzdienė. Skautai daž-

miestus.

Kilnojamoji Lietuvos paroda
Italijoj kun. V. Mincevičiaus pastan- ’ paruošti Lietuves skyrių.

gomis suorganizuota paroda, atvaiz-! Be šių parodų Lietuvos kančioms at- 
i duojanti Lietuvos kančias sovietinėj žymėti, kun. V. Mincevičiaus rūpesčiu 
! okupacijoj. 1962 m. ir š.m. sausio-va- pernai buvo suorganizuota Bardi mies- 
sario mėn. ji buvo išstatyta 64 vieto-: te, centrinėj Italijoj, lietuvių kryžių 
vėse — didesniuose miestuose. Romo-: ir Rūpintojėlių paroda su virš 200 eks- 
je vykstančioje persekiojamos Eklezi- * ponatų. Ji susilaukė didelio dėmesio.

■ jos parodoje Lietuvos skyrius pasiliks 
atidaras porą metų.

šioms parodoms buvo panaudota tucijų ir asmenų: Lietuvių Katalikii 
virš 4000 fotografijų, pradedant nuo Religinės šalnos S300: Miss Agatha 
18-24 cm. dydžio ligi kelių metrų. Ro
mos parodoje visos fotografijos buvo 
Įrėmintos po stiklu metaliniuose rė
muose, kad jas būtų galima panaudo
ti ir kitais atvejais kai skubiai reikia

Parodų rengėjas išleido virš $2000. 
Paramos yra gavęs iš sekančių insti-

Andrews iš Vancouverio S100; iš VLI 
Ko $00; iš p. L. Puskepalaitienės Det
roite S50. Jis tikisi, kad geraširdžiai 
tautiečiai ateis jam i pagalbą padeng
ti likusias išlaidas. V.

Balsuokite už Liberalus

Lietuvis profesorius Vatikano 
tarnyboje

J . _ e ' . -

Nuo kovo 19 d. kun. prof. dr. Juozas į Dabartinis kun. Zeliausko adresas: 
: Zeliauskas pradėjo eiti saleziečių įstai- ’ Rev. mo Prof. Dott. Juozas Zežiauskas,
gos Vatikane direktoriaus pareigas, SDB, Direttore - Administratore Tipo- 
kurioms ji paskyrė saleziečių centro grafia Poliglotta Vaticana, Citta’ Del Į bažnyčios. Statyta 1938 m., turi du 
vadovybė, susitarusi su Sv. Sostu. •

i Pijus XI 1937 m. pakvietė salezie-j 
ičius perimti administraciją šv. Sosto: 
spaustuvių “Tipografia Poliglotta Va
ticana” ir “Tipografia L’Osservatore Į 
Romano”, kuriose dirba virš 250 spe
cialistų, vad. technikų saleziečių. Prie 
spaustuvės jhuvo įkurta reguliari sa
leziečių įstaiga, kurios viršininku nuo 
dabar bus lietuvis kun. J. Zeliauskas, 
kuris eis ir vyriausiojo Sv. Sosto 
spaustuvių administratoriaus pareigas.

Kun, prof. Zeliauskas yra gimęs Pa
svalyje, Lietuvoje, 1913 m. gruodžio 
13 d. Įšventintas kunigu 1940 m. Nuo 
1932 m, yra saleziečiu kongregacijos 
narys. Jis yra daug nusipelnęs lietu-

i vybei, ypač įkurdamas lietuvišką gim-; 
naziją tremtinių ir emigrantų vaikams: 
Castelnuovo Don Bosco miestelyje, 
šiaur. Italijoje. Taip pat jis yra PLB 
Italijos krašto v-bos iždininkas.

Persikėlęs gyventi i Vatikaną, kun. _ __ ______ ____________________
prof. Zeliauskas ir toliau profesoriaus : laikytas virš pusės valandos, nes 
popiežiškame saleziečių un-te Romo- tikrinant pasus, vokiečiai atrado 
je, nors ir apsiribojęs paskaitų skai- įtarp gQ choristu net 12 pasu SU

M prieš kelis me.es ^vans pavardėmis Voki?«afma- 
yra dirbęs Vatikane kitas lietuvis sale-: ne. kad kažkas netvarkoje. Choro 
rietis kun. Stasys Petraitis, dabartinis i vadovas pareiškė: Gerai, kad 
lietuvių gimnazijos dir. Castelnuovo mes pasidalinome j dvi grupes. 
Don Bosco. Jis ėjo “L’Osservatore Ro- i Kitu atveju jie būtu atradę 18 pa
mano” administratoriaus pareigas. įsų SU Jonės pavardėmis"’.

Vaticano.

Vaistai nuo vėžio

i kitą vietą. Apskaičiuota, 
kad tokio namo pervežimas iš Medei- 

Bal. 27 d., šeštadienį, slovakų salėje j lino Į Miami nekainuos nė $100.
į skautų rėmėjai rengia vakarą, kurio! 
pelnas skiriamas skautų veiklai remti. .

PASITARIMAS TORONTE. — Ry
šium su š.m. spalio mėn. įvykstančia 
Niagaros pusiasalio lietuvių parapijos 
švente, rengėjai buvo nuvykę i To-J 
rontą privačiam pasitarimui, kuriame; 
dalyvavo gen. Lietuvos konsulas dr. { 
J. Žmuidzinas, J. Matulionis, St. Gai-! 
levičius, A. Rinkūnas ir J. R. Simana- Į 
vičius:, iš St. Catharines — T. B. Mi- 

‘kalauskas, OFM. S. Janušonis ir S. 
Šetkus. Prieita bendros nuomonės, kad 
šiais metais reikėtų rengti plataus 
masto šventę, duoti gerą programą ir 
pakviesti dalyvauti žymius lietuvius 
bei Kanados valdžios augštus pareigū
nus. Kor.

Gardaus maisto 
SIUNTINIAI

Į USSR
Pristatoma laike 2-3 savaičių. 

Pilnai garantuota.
20 svarų
20 svarų
20 svarų
10 svarų
20 svarų

cukraus 
miltu 
ryžių 
sviesto 
taukų

$15.90
$15.75
$18.00
$23.50
$26.90

DELHI, Ont.
DAR PRIEŠ VELYKAS ŠV. KAZI

MIERO PARAPIJA GAUNA KLEBO
NIJĄ. Ji yra prie pat tos parapijos

augštus ir 10 kambarių. Lietuvių para
pija dabar turės visas būtinas patal
pas — bažnyčią, salę ir kleboniją.

10 svarų cukraus
10 svarų miltų
10 svarų ryžių
10 svarų taukų.

Greetings "R"
$34.00
1 svaras kavos pupelių
1 svaras kakavos,
1 svaras šokolado,?1? sv. alyvos 
2M>

Vėžio institutas JAV daro ty-: 
rimus su nauju serumu, pavadin-j 
tu Krebiozen. kuris iki šiol da- j 
vė geru rezultatų. Vaistai turi bū
ti valdžios pripažinti. Tas pripa
žinimas dabar yra pagriežtintas. 
JAV jau 3500 gydytojų yra davę 
to serumo 5000 ligonių.

Vaistus išrado Jugoslavijoj gi
męs gydytojas dr. Števen Duro- 
vic.

• Meilė, atstronomo nuomonei 
— tai pilnas proto užtemimas, 
smegenims patekus i širdies še
šėli.

Sulaikė škotų chorą 
škotu choras, vykęs gastrolėm 

i R. Vokietiją, buvo ant sienos iš-

Humphries Motors
LIMITED

74 Kenulworth Ave. N., 
HAMILTON, ONT.

Automobiliu v 
pardavimas:

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

pat vartotų Įvairių modelių.
Prašome kreiptis i mūsų atstovą

Emil Beržaitis
Telef.: JsUigos — LI. 9-2478 

Namu — JA. 2-7800

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA0

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.000, mor. 
gičiu paskolos iki 60% turto vertes. Nemokamas gvvvbės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

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

ANTANAS LIUDŽIUS, B.L. 
savo ištaigą nuo liepos 1 dienos

perkėlė
j naujas patalpas — 

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

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

cukraus,
ryžių, 1 svaras sūrio, 
rūkyto bekono, 
rūkyto kumpio, 
džiovintų vaisių.

svaro 
svaro 
svaro 
svaro 
svaro

Household 
Special $41.80
1 svaras kavos pupelių,
10 svarų cukraus, 10 sv. miltų, 
10 svaru ryžiu, 
5 sv. rūkyto bekono,
2 svaro aliejaus virimui, 

svaro rūkyto kumpio.
PRAŠYKITE MUSU PILNO S A- 

RAŠO, KURIAME RASITE 
DAUGIAU SIUNTINIU PAČIŲ 

PASIRINKIMUI.

Siusk pinigus i 
SSSR

Tik GRAMERCY duoda jums:
• Pilną garantiją

Mes turime Bįankų ir Apdrau- 
dos Departmaento leidimą ir 
bondyti iki $20.000.

• Geriausias 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 u> $10. Už pa- 
tarnavima — iki $35 — $3.50. 
Virš $35 — 10%.

Specializuojasi nuo 1947 metų.

2^ 
2^ 
2^

Shipping Co.
UR EAST 2Rth* STREET.

NEW YORK IB. N.Y„ USA. 
Tel. MU. 9-0598.
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Vertintojų žvilgsniu

Literatūros ir muzikos vakaras
Muzikos ir literatūros vakaras -1 čia *pats muzikos kūrinys, geriau 

kovo 10 d. Toronte rado gyvo at-i vengti nereikalingų išorinių ma- 
garsio lietuviškosios visuomenės nierų, bet daugiau Įsijausti i pati
tarpe.

Didžiausią literatųrinės dalies 
naštą ant savo pečių išnešė visų 
lauktoji B. Pūkelevičiūtė. Ji savo 
‘Raudoje” didžiai sopulingu 
žvilgsniu perbėgo varganą Lietu
vos partizano kelią ir giliai išgy
veno jo nedalią. Savo pergyveni
mą ji perteikė rinktiniu žodžiu, 
dailiu sakiniu ir patraukliu sti
liumi. Tai būdingos jos kūrybos 
priemonės. Gyvas B. Pūkelevičiū- 
tės žodis yra labai aiškus ir skar
dus tarties atžvilgiu. Betgi perdi- 
delis žodžio akcentavimas ar ne
nuskriaudžia sakinio melodingu
mo? Man atrodo, taip.

V. Krėvės “Gilšės” skaitymas 
(tiksliau perteikimas, nes viešnia 
visą padavimą išmokusi mintinai), 
atrodo, buvo lyg ir truputi per
daug suteatralintas. Mūsų liau
dies kūrybos motyvai yra taip sa
viti, jog jie nelabai lengvai pasi
duoda bendriems scenos dės
niams. Gal dėlto ir mūsų liaudies 
dainas tik retas pavienis daininin
kas ar choras sugeba tinkamai 
perteikti.

B. Rukšos kūryba buvo Įdomi 
ir nuoširdi. Nieko negalima pasa
kyti apie jos perteikimą scenoje, 
nes tik retenybė, kad poetas būtų 
kartu ir artistas. Jis yra rimta 
programinė pajėga kultūriniuose 
parengimuose.

Kadangi modernus žodis dar 
vis nėra mūsų kaip reikiant per
prastas, tai ir S. Prapuolėnytės - 
Bunker moderni poezija klausy
tojo “nepagavo”. Be to, poetė 
skaitė labai tyliai ir toliau sėdin
čiam buvo sunku Įsiklausyti.

Darbštusis Pr. Alšėnas ikišiol 
buvo žinomas kaip kruopštus laik
raštinės kronikos rinkėjas, uolus 
korespondentas, reportažininkas, 
žurnalistas. Šiame vakare jis pasi
rodė ir kaip rašytojas. Deja, šį jo 
literatūrini pasirodymą tenka lai
kyti blankiu. Jo darbe buvo ne
sunku Įžiūrėti tų elementų, kurie 
yra būdingi laikraštininkui, bet 
ne rašytojui. Estetinė nuojauta 
yra pagrindinis piliorius, i kuri 
atsiremia kiekvienas rašytojas. Iš 
Pr. Alšėno darbo nematyti, kad 
jis būtų turėjęs i ką atsiremti, 
bent ši kartą.

Sunku ką nors pasakyti apie P. 
KozuIĮ, nes jo neteko ši kartą iš
girsti. Šiaipjau jis yra pasireiškęs 
kaip talentingas poetas.

Jaunieji pianistai
Kai pamatau tuščioje scenoje 

stovinti rojali, jis man atrodo lyg 
juodas karstas, kuriame miega 
garsų pasaulis, laukdamas magiš
kų pianisto pirštų, kad juos pri
keltų. Vieni tuos garsus pažadina, 
bet jie nuskamba nerasdami at
garsio klausytojo sieloje; kiti — 
vos užgauna rojali ir jo garsai su
virpina pačias jautriausias klau
sytojo sielos stygas.

Buvo Įdomu matyti išeinant i 
sceną du jaunus Toronto lietuvius 
pianistus, muz. S. Gailevičiaus 
piano studijos mokinius, R. Kar
ką ir T. Gurevičių. Abu jaunuo
liai toli pažengę piano technikoje.

R. Karka išpildė “Ritualini ug
nies šoki” ispanų kompozitoriaus 
Manuel de Falla ir ‘Etude in C 
Minor” F. Chopin. Klausytoją ste
bino jauno pianisto drąsi ir preci
ziška pulsatūra, pasitikėjimas sa
vimi ir geras partitūros žinoji
mas. žinant, tačiau, kad nuo pia
nisto perdėto manierizmo nuken-

Stasys Yla

Politinė kova 
ir asmeniniai 
įsitikinimai
Mykolo Sleževičiaus idėjinio 
gyvenimo epizodai

59.

išpildomą dalyką.
T. Gurevičius pasirodė su “Fan

taste impromptu” F. Chopin ir 
“Prelude in G. Minor” S. Rach
maninoff. Šio jauno pianisto mu
zikinis pajautimas yra gilus, o jo 
išpildyti dalykai davė publikai 
koncertini įspūdi. Reikėtų tik nu
galėti nedrąsumą, bereikalingą 
savimi nepasitikėjimą ir parodyti 
savo interpretacinį individualu
mą, išryškinant ypač muzikines 
temas. Pianistas vertas rimta 
publikos susidomėjimo.

Abu jaunuoliai padarė labai ge
rą Įspūdi. Turime džiaugtis, kad 
išeivijoje atsiranda meniškų ta
lentų mūsų jaunimo tarpe.

Vyrų kvartetas, ved. muz. S. 
Gailevičiaus, buvo publikos šil
tai sutiktas. Ši kartą jame pasi
rodė naujas veidas — baritonas 
B. Vrublevičius, per gana trumpą 
laiką darniai Įsijungęs i ši dainos 
vienetą.

Vokalinių kvartetų pagrindinė 
charakteristika — keturių balsų 
tobulas išbalansavimas, harmo
ningas jų suderinimas ir lankstu
mas muzikinių frazių ekspresijo
je. To, tikriausiai, ir šis kvartetas 
atkakliai siekia.

Lyriškos bei romantiškos dai
nos tokiam vienetui geriausiai 
tinka. Todėl iš keturių išpildytų 
dainų gal geriausiai nuskambėjo 
B. Budriūno “Tėviškėlė”, Mažiau 
tiko St. Šimkaus “Kareivių mar 
šas”. Jis, kaip kariška žygio dai
na, skirtas didesnei vyrų grupei.

Keturbalsiam kvarteto dainavi
mui paprastai akompaniamentas 
nėra reikalingas; be jo vietomis 
geriau išryškėja atskirų balsų 
harmoningas derinys.

Linkėtina šiam pajėgiam kvar
tetui siekti dar ^tobulesnio dainų 
išpildymo. (K. B. J. ir X. Y. Z.)

Mokyklų
■‘London Free Press” laikraš

čio metinėse gimnazijų mokinių 
rašinių varžybose laimėtoja —i 
“School Queen No. 8" buvo pri
pažinta 12 sk. mokinė lietuvaitė 
Nijolė Šernaitė, gyv. R.R. 6 Till- 
sonburg. Ont. ir besimokanti 
Glendale High School 12 klasėje. 
Laikraštis įsidėjo jos nuotrauką 
ir konkursini rašinį “Auklėjimas 
ir gyvenimas”. Nijolė nuo pat 
Įstojimo į mokyklą ligi dabar iš
silaikė geriausių mokinių skai
čiuje. Ji groja smuiku ir priklau
so mokyklos orkestrui. Nesveti
mas jai yra ir pianinas. Ji taip pat 
priklauso tinklinio ir krepšinio 
komandoms. Numato studijuoti 
odontologiją. Ši jaunuolė tinka
mai suprato mokslo reikšmę ir 
gražiu stiliumi ją išreiškė “Free 
Press” eilutėse.

Ji sako, kad šiame mašinų, ato
mo ir erdvės amžiuje mokslo 
reikšmė yra dar didesnė. Ateityje 
žmogus, jos manymu, turės atlikti 
tik tai, ko mašinos nesugebės. 
Mokslas turi duoti atsakymą ir i 
klausimą, kaip pasaulį išsaugoti 
nuo sunaikinimo dabartiniais 
ginklais. Straipsni baigia tikrai! 
labai naudingu patarimu savo, 
bendraamžiams: “Įvertink savo i 
pajėgumą ir būk geriausias, koks 
tik gali būti... Atmink! Tu turi 
tik vieną gyvenimą. Nežiūrint sa
vo trūkumų, gyvenime gali dau-

Kun. dr. Titas Narbutas para
šė ir Immaculata Press, Putnam, 
Conn, išleido knygą “Marijos 
šventovės Amerikoje”., Knygos 
autorius yra gyvenęs P. Ameri
koj. Lankydamas kaikurias Ma
rijos šventoves sumanė aprašyti 
visas žymiąsias Amerikos šven
toves. Renkant medžiagą ir nuo
traukas, kaip pats autorius teigia 
žodyje į skaitytojus, buvę sutikta 
daug kliūčių, ir susirašinėjimas 
užtrukęs net dvylika metų.

. Knyga turininga, gražiai išleis
ta; skirta tikinčios Lietuvos sū
nums ir dukroms ir savoj tėviškės 
žemelėj turintiems eilę Marijos 
šventovių. Kun. dr. T. Narbutas 
tą darbą aukoja Marijai kaip pa
dėką už Jos globą jo kunigystės 
25 metų kelyje.

Keletas puslapių skirta Ameri
kos atradimo istorijai, Amerikos

karalaitė

giausia pasiekti tik mokslo dėka”.
Nijolė yra vienturtė dukra, su 

mamyte atvykusi Kanadon 1948 
m. Jos čia turi tabako ūki. Tėvelis 
yra likęs Lietuvoj. Ji gana gerai 
rašo lietuviškai ir dalyvauja liet, 
parengimuose Delhi, Hamiltone 
ir Toronte. D. E.

dusi tik pirmajame šio šimtmečio dešimtmetyje. Atsirado 
po to, kai buvo praėjęs pirmas jaunos mūsų inteligentijos 
susižavėjimas mokslo stebuklingumu ir socialinės revo
liucijos išganymu. Kita kliūtis šiam pakaitui suprasti buvo 
ta, kad perėjimas į bedievybę būdavo šuoliškas, drąsus 
ir atviras. O nusivylimas bedievybe ir artėjimas į religiją 
— uždaras ir laipsniškas. Pirmu atveju buvo lengva susi
rišti su kuria nors srove, antruoju — sunkiau iš jos beiš- 
siskirti.

Pradžioje net negalvota išsiskirti, bet bandyta keisti 
liniją — išjungti religinę kovą. Dėlto ir vyko skilinėjimai, 
nauji persiorganizavimai, išėjimai arba išmetimai. Jei 
busimieji viltininkai — dešinieji demokratai arba pasy
vieji katalikai — nebūtų išėję iš šios srovės, antrieji ne
būtų nuėję dar toliau į kairę — ligi socializmo, kaip tai 
įvyko 1 D. karo metu Rusijos tremtyje. Bet ir taip toli 
nuėję jie dar skilinėjo ir vienu metu buvo išmetę iš par
tijos net patį Sleževičių.

Partijos vadas ir valstybininkas
Sleževičius gana jaunas pateko į šią grupę. Pati grupė 

taip pat buvo jauna, įkurta 1902 m., kai jis pradėjo Ode
soj teisių studijas. Partija turėjo įdomių, brandžių, daug 
žadančių žmonių, bet nebuvo vadų arba jie nespėjo iš
augt. Sleževičius buvo stumiamas būti vadu — jaunesnis 
tarp vyresnių arba sau lygių ir formaliai išrenkamas juo 
jau 1913 m. Ar jis galėjo tinkamai vadovauti kairiesiems 
demokratams, būdamas visa savo dvasia artimesnis deši
niesiems? Neįtikėtina, kad 1917 m. jis pats liūtų norėjęs 
partiją pastikti j socializmą. Gal teisingiau būtų sakyti, 
kad jis pritarė tik daugumos norui, nebenorėdamas išsi
skirti.

Jo vadovavimu dažnai buvo nepatenkinti ypač jaunes
ni partijos nariai. Vienas jų, J. Bertašius, jau nepriklauso
mybės laikais rašė:

— Teko nekartą suabejoti M. Sleževičiaus vedama 
politinio nuosaikumo linija, nekartą piktinausi stoka ak
tyvumo ir ryžtingumo kovoj už savo ideologijos prin
cipus.

Ministeris B. K. Balutis bando tai aiškinti asmeniniu 
Sleževičiaus liberališkumu:

— Man rodėsi, jo liberališki įsitikinimai kaikuriais 
atvejais stelbė partijos lyderio privalumus. Jis nežygiavo 
pertoli savo pasekėjų priešaky, bet dažniausiai eidavo jų 
eilėse.

Tačiau jis pasirodė tikras vadas vienu metu — nepri
klausomybės pradžioj, kai reikėjo gelbėti kraštą nuo at- - 
slenkančių bolševikų. Daug kas tada norėjo jį skelbti dik
tatorium, atseit — suteikti diktatoriaus teises. Pats Vals
tybės Tarybos vicepirmininkas Justinas Staugaitis, vėliau 
vyskupas, neabejojęs, jog Sleževičius esąs vienintelis žmo
gus, kuris savo energija galįs išgelbėti kraštą. Diktatoriaus 
įgaliojimų Sleževičius atsisakė. Veikė kaip ministeris pir
mininkas, sutelkė visas grupes bendrai kovai, suorganiza
vo pirmąją kariuomenę — ir priešai buvo sulaikyki, paga
liau išvyti. Jis buvo vadas valstybinio masto, ne partinio.

Grupėje buvo tik vadovas, atstovaująs oficialiai de
mokratiškos daugumos linijai. Partijos reikalų ir prestižo 
nestatė augščiau tautos ir valstybės reikalų. Oficialiai, 
partijos vardu, reikalavo atskirti valstybę nuo Bažnyčios, 
santuokos aktus nuo bažnytinės metrikacij<»s, mokyklą 
nuo religijos, bent nuo privalomo jos mokymo. Privačiai 
tos linijos nesilaikė. Nereiškė savo priešingumo Bažny
čiai ar nepalankumo kunigams. Kunigai buvo nereti sve-, 
čiai jo namuose Kaune. Sprendžiant iš namų aplinkos, 
matat šv. paveikslus kambariuose, reikėjo net nustebti. 
Jei kas stebėjosi, jis paaiškindavo:

— Namus puošia ir jiems dvasią teikia moteris — 
žmona. (Bus daugiau)

Moskvitch automobilis $1583.54 Akordeonas Bayan___$127.25
Motociklas _________  $ 258.81 šaldytuvas__________  $139.14
Vyriškas dviratis __$ 39.60 Skalbimo mašina_____ $ 70.05
Televizijos aparatas .. $ 193.84 Elektrinis siurblys___ $ 36.98
Radijo - patefonas_ $ 117.61 Siuvimo maš. (treadle) $ 58.16
Pianinas___________  $ 465.41 Medžioki, šautuvas___ $ 59.46
Rankinis laikrodis Rankinis moteriškas
vyriškas '__ ________  $ 19.86 laikrodis_____ ______ $ 27.12
(Prie kataloginių kainų pridedamas mažas mokestis banko pa* 

tarnavimo ir agento komiso).
Kreiptis j: PODAROK DEPARTMENT

UKRAINSKA KNYHA
962 Bloor Street West______Toronto 4, Ontario
613 Selkirk Avenue __ _______  Winnipeg, Man.
10803 — 95th Street ___ _____  Edmonton, Alta.
2643 East Hastings Vancouver, B.C.

Marijos šventovės Amerikoje

Putnam N. Pr. M. seserų bendrabučio lietuvaitės su vadovybe ir dėstytojais: II eilėj iš kairės: sės. 
M. Paulė — taut, šokiai; s. M. Felicija — lietuvių k. ir istorija; s. M. Jurgita — liet, k., s. M. Ber
narda — dainos; kun. dr..V. Cukuras — liet. k. kolegijoje; s. M. Kordija — sportas ir s. M. Ber
nadeta — bendrabučio vedėja (jos tėveliai dr. L. ir L. Matukai gyvena Kanadoje). Trūksta kapel. 
kun. prof. St. Ylos ir bendr. ved. pav. Palmiros. I eilėj pirma iš kairės — I. Gampaitė iš Toronto, 
ketvirta — M. Daniliūnaitė iš Londono; paskutinėj eilėj ketvirta iš dešinės — D. Zubaitė iš Montrea- 
lio. III eilėj — kolegijos studentės.

užkariavimui ir misijonieriniam 
darbui, siejant visa tai su Mari
jos kultu. Po to aprašomos Mari
jos šventovės su stebuklingaisiais 
Dievo Motinos paveikslais ir sta
tulomis, jų atsiradimo istoriniais 
duomenimis, žmonių pagarba Die
vo Gimdytojai Įvairiuose kraštuo
se etc.

Knygoj aprašomos šventovės: 
Argentinoj, Bolivijoj, Brazilijoj, 
Čilėj, Ekvadore, Gvatemaloj, 
Hondūre, JAV, Kanadoj, Kolum
bijoj, Kostarikoj, Kuboj, Meksi
koj, Nikaragvoj, Panamoj, Para
gvajuj, Peru, Portorikoj, Salva
dore, Santo Domingo, Urugvajuj 
ir Venezueloj.

Leidinyje yra surinkta įdomių 
pavyzdžių, štai vienas iš jų: “Pe
ru sostinės, Limos, gatvėmis 1605 
m. žygiavo keista procesija. Sau
lės nudeginti, barzdomis apžėlę, 
apiplyšę vyrai sekė medinį kry
žių, nešamą augšto vyro, Martyno 
Barragan. Tai buvo keleiviai su
dužusio laivo, kelyje iš Realejo į 
Callao. Išlikę gyvi, tie vyrai dve
jus metus, be jokios pagalbos gy

Gyvenimas filmuose

RASIįl SANTYKIAI PIETUOSE
KORNELIJUS BUČMYS, OFM

Amerikiečių rašytoja Harper 
Lee su savo pirmąją knyga pa
siekė nelaukto pasisekimo. Jai už 
tai buvo suteikta 1960 m. Pulit
zer premija, kaip už geriausią tų 
metų amerikiečių romaną. Iki da
bar tos knygos išparduota virš 
šešių milijonų egz. Pagaliau fil
mų gamintojo Alan J. Pakula ir 
režisoriaus Robert Mulligan dė
ka sulaukta pagal tą knygą pa
ruošto filmo. Knygos ir filmo tas 
pats pavadinimas — “To Kill a 
Mockingbird”.

Įvykių eiga slenka trijų metų 
; laikotarpyje, apie 1930 m., Ame- 
i rikos pietuose — ramiame May- 
' comb miestelyje, Alabama valsti
joje. Vietinis advokatas, našlys 
Atticus Finch, gyvena su savo 
vaikučiais — 10 metų sūnum Jem 
ir 6 metų nutrūktgalve dukrele 
Scout. Kaip geriausias ir visų 
gerbiamas advokatas, Finch gina 
teisingumą netik teismo salėje, 
bet taip pat ir savo vaikučių sie
lose skiepija tiesos branginimą, 
švelnumą, pagarbą ir meilę netik

“SO. BOSTON TRIBŪNE” pirmame 
puslapyje įsidėjo ilgesnį straipsnį apie 
muz. Jeronimą Kačinską. Ten nurodo
ma, kad jis yra buvęs Lietuvos ope-

veno Galapagos salose. Savo mal
dose jie pasižadėjo nešti dideli 
kryžių Į Marijos šventovę Limoje. 
Ir sulaukė jie pagalbos kaip tik 
Marijos šventėje. Savo pažadą 
vykdydami, jie atvyko prie Mari
jos rožinio padėkoti jai už pagal
bą” (psl. 177).

Knyga gausiai iliustruota Mari
jos statulų ir paveikslų bei didin
gų Jos garbei šventovių - katedrų 
nuotraukomis, išleista gerame 
popieriuje. Pirmame viršelio pus
lapyje — Dievo Motina Marija 
tarp katedrų bokštų siluetų, ant
rame — Marijos šventovių škici- 
nis žemėlapis. (Kas viršelį piešė 
— nepažymėta). Knygos leidėjai 
ir autorius atskirą padėkos žodį 
skiria P. Pranui Gudeliui, stam
besne pinigine auka Įgalinusiam 
knygos išleidimą. Knyga peržiū
rėta kun. St. Ylos.

Titas Narbutas, MARIJOS ŠVEN
TOVES AMERIKOJ. Išleido Im- 
maculata Press, Putnam, Conn., 
211 psl., kaina $2.50.

Pr. Alšėnas

visiems žmonėms, bet ir paukš
čiams.

Vasaros metu prie advokato 
vaikų prisijungia ir atvykusių 
kaimynų šešiametis- Dill Harris. 
Visi trys patiria nemaža vaikiš
kų nuotykių, kurie kartais turi 
net ir savotišką Įtampą. Kaimo 
ramybę sudrumsčia nemalonus 
Įvykis. Vienas iš negrų apkaltina
mas sumušęs ir nuskriaudęs bal
tosios rasės mergaitę. Finch pri
ima teisėjo siūlomą pareigą ap
ginti negrą teisme. Bylos išvaka
rėse, atgabenus negrą i vietinę 
daboklę, miestelio gyventojų gru
pė ruošiasi ji nulinčuoti, bet juos 
sėkmingai išsklaido švelnioji 
Scout.

Nežiūrint prieštaraujančių liu
dijimų ir puikaus advokato gyni
mo, jury komisija nusprendžia, 
kad negras yra kaltas, šis bando 
pabėgti ir pašaunamas. Neva nu
skriaustos mergaitės tėvas bando 
atsikeršyti užpuldamas advokato 
vaikus, bet čia juos išgelbsti pa- 

(Nukelta i 6 psl.)

XVI š. GUDIŠKOS MUZIK. RANK
RAŠTIS “Irmologion” surastas Pran
cūzijoje. Jį turi prancūzų muzikologas 
George de la Prade!. Greičiausiai šis 

ros dirigentas, radijofono muzikos va- cerkvinių himnų rinkinys buvo perra- 
dovas/su chorais turėjęs pfer 700 koh* Sytas Slipraslio Vienuolyne, hrti ;Balt-
certų; šalia kitų muzikos kūrinių, ko
vo 24 d. Jordan Hali salėje, amerikie
čių choro, padedant dar dviem lietu
vių choram, buvo išpildytos jo koncer
tinės Mišios, parašytos Lietuvos kara
liaus Mindaugo krikšto 700 metų su
kakčiai paminėti.

PROF. IGNO KONČIAUS studija 
apie žemaičių kryžius ir koplytėles 
renkama dail. V. Vijeikio spaustuvėje; 
leis “Tėviškėlė”; turės apie 300 psl.; 
gausiai iliustruota. Aprašyta koplytė
lių kilmė, istorija, padavimai ir t.t.

DR. M. GIMBUTIENĖ dėsto Har
vardo un-te. Ji yra parašiusi kelių to
mų veikalą apie R. Europos proistorę 
“Prehistory of Eastern Europe”. Vei
kalą leidžia Harvardo un-tas, Cam- 
brigde, Mass. Pirmasis tomas buvo iš
leistas 1956 m. ir pakartotas 1958 m. 
Ši knyga yra privaloma medžiaga be
veik visuose Vakarų un-tuose, ja do
mimasi ir sovietijoje. Jau spausdina
mas antrasis tomas — apie bronzos 
amžiaus kultūras; jis turės apie 1000 
psl. ir 600 iliustracijų. Pr. Al.

MASKVOS ŽURNALAS “Oeuvres et 
Opinions” prancūzų kalba atspaude 
liet, rašytojo Justino Marcinkevičiaus 
apysaką “Pušis, kuri juokėsi”. Alek
sandro Makarovo straipsniu skaityto
jau supažindinami su J. Marcinkevi
čiaus kūryba. Žurnalas skiriamas Pran
cūzijai, Italijai, Belgijai, Kanadai, Ru
munijai, Vietnamui ir kt. kraštams

MASKVOS UN-TE studijuoja apie 
120 lietuvių, kurių pusė — mergaitės. 
Jie turi savo klubą.

K. DONELAIČIO 250-tosios gimimo 
metinės sukanka 1964 m. sausio 1 d. 
Lietuvoje į minėjimui rengti komite
tą išrinkti: pirm. K. Korsakas su iš
tisa eile partinių valdžios pareigūnų 
ir keliais rašytojais — Mykolaitis - Pu
tinas,. Mieželaitis, Reimeris, Tilvytis, 
Venclova.

VISASĄJUNGINĖ KNYGŲ RŪMŲ 
LEIDYKLA Maskvoje paskelbė leidi
nį su Rozanovos darbu apie “lietuvių 
knygų dailininkų nacionalinę tradici
ją”. Rusė autorė daugiausia įvertino 
senesniosios kartos dailininkų darbus: 
Bulakos, Kuzminskio, Jurkūno ir kt. 
Pažymėta, kad lietuvių knygų grafi
ka priklausanti prie geriausių lietu
vių grafikos pasiekimų pastaruoju me
tu. Lietuvių knyga esanti brangi ne
tik lietuviams, bet ir rusams, gruzi
nams ir kitiems.

1863 M. SUKILIMO SUKAKTĮ pla
čiai mini gudų spauda laisvajame pa
saulyje, pabrėždama, kad Gudijoje, 
kaip ir Lietuvoje ir Lenkijoje, tai bu
vo sukilimas prieš rusų okupaciją, o 
ne prieš carą tiktai, kaip mėgina aiš
kinti dabartiniai Minsko istorikai. 1862 
m. K. Kalinauskas išleido pirmąjį gu
dišką laikraštį “Mužyckaja Prauda” — 
Valstiečio Tiesa. Kalinauskas šaukė 
savo tautiečius kovoti prieš rusų oku
pantus ir prieš lenkų ponų socialini 
engimą. Dėlto rusų pakartas Vilniuje. 
Tarp nukentėjusių nuo rusų teroro 
buvo ir gudų rašytojai: Viaryha-Da- 
reuski pasiųstas į katorgą, sužeistas 
kautynėse F. Bahuševičius (slapyvar- 
dė Maciej Buračok) turėjo slapstytis 
Ukrainoj, Dunin - Marcinkevičius ir 
Kandratavičius (slapyvarde Syrakom- 
lia) atiduoti poliejos priežiūrom

stogės miesto. Kitas ukrainiečių Pere- 
myšliaus mieste perrašytame “Irmo- 
loge” yra cerkvinių himnų melodijos 
iš Polocko ar Vitebsko. “Irmolog” ras
tas Varšuvoje Krasinskių bibliotekoje, 
jį rado muzikologas I. von Gardner.

DIDŽIŲJŲ GUDŲ RAŠYTOJŲ KU- 
PALOS IR KOLOSO 80 metų gimimo 
sukaktis buvo paminėta ne tik Gudijos 
SSR miestuose ir miesteliuose, bet ir 
gudiškajame Smolensko mieste, kurį 
rusai laiko RSFSR miestu.

SENIAUSIAS GUDIŠKAS LAIK
RAŠTIS yra garsiojoje Bibliotheca 
Bodleiana prie Oxfordo un-to D. Brita
nijoje. Tai yra vienkartinis leidinys, 
pranešimas apie karo veiksmus, kurių 
XVI-XVII amžiuose buvo nemaža iš
leidžiama. Jis vadinasi “Noviny hroz- 
nyje”, rašytas senovine kalba, kuria 
parašytas ir Lietuvos statutas bei vi
sa eilė kitų knygų anuometinėje D. L. 
Kunigaikštystėje. Pirmuoju tikruoju 
laikraščiu, kurio 7 numeriai buvo iš
leisti 1862-1863 metais, gudai laiko K. 
Kalinausko “Mužyckaja Prauda” — 
Valstiečių Tiesa.

PIRMOJO VILNIAUS SPAUSTUVI- 
NINKO DR. SKARYNOS biografiją 
rengia med. dr. Vitaut Tumas, gudų 
mokslų ir meno instituto Brooklyne, 
N.Y., pirm.

MASKVOS PRAVOSLAVŲ ATSTO
VAS VATIKANO SANTARYBOJ bu
vo gudas protojeriejus — prelatas Ba- 
ravy, kuris tačiau atstovavo ne savo 
Minsko pravosl. metropoliją, bet Mask
vos patriarchatą, dėlto ir jo pavardė 
buvo rašoma rusiškai — Borovoj.

DAKTARATAS UŽ FALSIFIKAVI
MĄ. — Vilniaus V. Kapsuko un-to is
torijos - filologijos mokslinė taryba 
prof. Juozui Žiugždai suteikė istorijos 
mokslų daktaro laipsnį. Didžiausiu jo 
nuopelnu laikoma trijų tomų “Lietu
vos TSR istorija”, kurioje jis ant 
marksistiško kurpalio ištempia visą 
lietuvių tautos raidą nuo žilos senovės 
iki dabartinių dienų. Jis taipogi daug 
padirbėjo, mėgindamas “išaiškinti” S. 
Daukanto, J. Biliūno, J. Žemaitės, V. 
Kudirkos ir J. Basanavičiaus visuome
nines - politines pažiūras. Taigi, J. 
Žiugžda daktaratą gavo už istorijos 
falsifikavimą.

Atsiųsta paminėti
Vincas Ramonas, DAILININKAS 

RAUBA. Novelės. Išleido Viltis, 6907 
Superior Ave., Cleveland 3, Ohio. II 
laida. Tiražas — 1200 egz. Kaina $3.50. 
I laida išleista neprikl. Lietuvoje.

Petras Sagatas, PLAUK MANO LAI- 
VELI. Eilėraščiai. 1962 
tai. Spaudė M. Morkūno 
kagoje. Viršelis ir vinjetėfirZ.^MOTŽ-V 
nienės. Tiražas 500 egz., 112 pši. KaW 
na nepažymėta.

Titas Narbutas, MARIJOS ŠVENTO
VĖS AMERIKOJE. Išleido Immacula
ta Press, Putnam, Conn. USA. 1962 
m. 209 psl. Kaina $2.50.

Atgarsiai, nr. 12. Venezuelos Lietu
vių Savišalpos Bendruomenės dvimė- 
nesinis leidinys.

Vytis, nr. 3, kovo mėn. 1963 m.

Tarp pirmeivių aktyvo ir katalikų pasyvo
Tie dūmos rinkimai iškėlė platesnės reikšmes klausi

mą. kas iš tikro yra pirmeivis ir bedievis. Dešinysis de
mokratas, I dūmos atstovas, vėliau viltininkas — J. Kubi
lius patarė katalikams skirti aktyvius pirmeivius nuo pa
syviųjų. Pirmieji esą kovoja prieš religiją, Bažnyčią ir 
kunigus, atseit — gali būt laikomi bedieviais; antrieji nei 
patys kovoja, nei tokiai kovai pritaria, tad kokie jie 
bedieviai?

~To negalėjo suprasti ypač A. Jakštas. Jo akimis, vieni 
ir kiti sėdi tame pačiame vežime ir varo tą pačią liniją, 
nesvarbu kaip — aktyviai ar pasyviau Kaip asmenys gal 
jie ir skiriasi, bet kas juos beišskirs viešoj veikloj. Tačiau 
po keletos polemikų A. Jakštas pagaliau suprato, kad tie 
pasyvūs pirmeiviai ištiknijų yra pasyvūs katalikai, tik 
ĮX-r nesusipratimą patekę tarp pirmeivių.

Ar netoks buvo ir Sleževičius — supasyvėjęs katali
kas, atsidūręs tarp aktyviųjų pirmeivių — kairiųjų de
mokratų? Kiek tokių anksčiau buvo patekę i socialde
mokratų grupę’

Bet kas galėjo ši įdomų faktą pastebėti anais laikais? 
Juk tai buvo dvasinės evoliucijos nauja apraiška, atsira

Visiems mūsų klijentams

UKRAINSKA KNYHA
PRANEŠAMA, KAD NUO DABAR YRA 

PAPILDOMAS SIUNTINIŲ SIUNTIMAS UŽJŪRIN.

Jau priimame 
UŽSAKYMUS DOVANOMS

sovietų augštos kokybės Įvairių dalykų, 
kuriuos gali užsakyti kanadiška valiuta gyvenantieji Ka
nadoje, pristatymui savo giminėms Rusijoje.
Šios dovanos pristatomos be muito mokesčio laike 2 - 5 sa
vaičių nuo užsakymo dienos. Pristatymo mokestis yra 
Įskaitytas Į bendrą kainą.

Žiūrėkite mūsų dovanų katalogą: 
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:



Mann & Martel w.
REALTORS

. Tel. RO. 2-82552336 Bloor St W
ST. CLAIR — WESTON RD.
$8.900 pilna kaina, 6 kambarių mū

rinis namas, naujas pečius, geras 
rūsys, aliuminijaus antri langai 
ir durys. Viena atdara skola 10 
metų. Įmokėti $1.500. Tuojau 
galima užimti.

BLOOR — HIGH PARK
$10.700 pilna kaina. Mūrinis namas, 

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

JANE — FOXWELL
$2.500 įmokėti, gražus mūrinis 7 

kambarių per 2 augštus namas, 
11 metų senumo, 4 kambariai pir
mame augšte, 2 moderniškos vir
tuvės, 2 vonios. Garažas ir platus 
įvažiavimas. Arti susisiekimo ir 
kraut. Pilna kaina tik $15.400.

ST. CLAIR — OAKWOOD
$4.800 įmokėti, 8 kambarių per 2 

augštus, mūrinis namas su gara
žu ir plačiu įvažiavimu, 2 moder
niškos virtuvės, moderni vonia, 
dideli kambariai, vandeniu alyva 
apšild. Graži vieta ir arti visko.

BLOOR — RUNNYMEDE (Swan
sea), $12.900 pilna kaina. Mūrinis

5 kambarių bangalas. Viena skola 
balansui. Mažas (mokėjimas. Pla
tus įvažiavimas ir vieta garažui. 
Galima užimti per 2 savaites.

BLOOR — SWANSEA
$14.600 pilna kaina, 5 kambarių, 

mūrinis atskiras bangalas, ga
ražas, vandeniu alyva apšildomas, 
viena skola balansui. Tuojau ga
lima užimti.

BLOOR — JANE
$4.900 įmokėti, 7 kambarių per 2 

augštus, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu, mo
derniška virtuvė, vandeniu alyva 
apšildomas, visai arti Bloor.

INDIAN RD. — HIGH PARK
$7.900 įmokėti. Mūrinis 4 butų at

skiras namas, viso 17 kambarių. 
Pirmam augšte 6 kamb. su atsk. 
įėjimu. 3 mūr. garažai, privatus 
geras įvaž. Vandens alyvos šild., 
naujas pečius. $300 pajamų mėn. 
plius 6 kamb. atsk. butas savinin
kui. Geras pirkinys, geroj vietoj, 
žema kaina.

B. SAKALAS
Namų telef. LE. 6-1410

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Darbo telef. RO. 2-8255

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkai pr. penktadienį pralai

mėjo antras OCB pirmenybių rung
tynes prieš Hamiltono Cotas 63:70. Si 
kartą rytiečiai sužaidė daug geriau, 
tačiau rungtynėms laimėti trūko tiks
lesnių metimų. Žaidė: Juozaitis 28, R. 
Zadurskis 1, Staškevičius 8, V. Zadurs- 
kis 9, Šileika 13, Bacevičius 4, Račins- 
kas. šiomis rungtynėmis rytiečiai už
baigė krepšinio sezoną, likdami Toron
to Church lygos intermediate B klasės 
meisteriais. Antrą meisterystę šioje 
lygoje laimėjo jauniausieji Vyčio krep
šininkai berniukai D. Abi komandos 
artimiausiu laiku bus apdovanotos per
einamomis taurėmis.

TLB lygos paskutinėse rungtynėse 
rytietės 53:30 įreikė Aušrą. Gerai žai
dė O. Radzevičienė, įmetusi 17 krep
šių, Balsienė 16, Prunskytė 11, Ast
rauskaitė 5, Žolpytė 2, Rutkauskaitė 2, 
Krakauskaitė.

Krepšinio treniruotės St. Christo
pher salėje iki ŠAL žaidynių Clerelan- 
de sekančia tvarka: šeštadieniais nuo
3 rąl. jauniausioms mergaitėms ir nuo
4 ral. mergaitėms A ir moterims. Ki
tiems treniruočių daugiau nebus.

Stalo teniso prieauglio klasės pirme
nybėse, kurios įvyko koro 17 d. Ha- 

.milĮon^ iš .8 galimų meisterysčių ry- 
7. Pirmų 4 rietu laimėk 

irmėrgaitės A: 1. E. Sabaliauskai- 
Nesu kai lyte, 3. D. Kudabaitė

"(KorasX 4. L. Gustainytė. Mergaitės 
B: 1. V. Nešukaitytė, 2. . D. Kudabaitė,
3. L. Gustainytė, 4. V. Vaitonytė (Ko
vas). Mergaitės C: 1. L. Gustainytė, 2. 
Stanaitytė (Kovas), 3. šopytė (Kovas),
4. Repšytė (Kovas). Mergaitės D: 1. F. 
Nešukaitytė, 2. R. Stončiūtė, 3. R. Ko- 
lyčiūtė (Aušra), 4. N. Vaitonytė (Ko
vas). Berniukai A: 1. A. Krasauskas, 
2. J. Raškauskas (Aušra), 3. E. Za
biela, 4. čeponkus (Aušra). Berniukai 
B: 1. A. Krašauskas, 2. E. Zabiela, 3. 
M. Gvildys, 4. J. Sabaliauskas. Berniu
kai C: 1. E. Zabiela, 2. M. Gvildys, 3. 
P. Kolyčius (Aušra), 4. J. Sabaliaus
kas. Berniukai D: 1. E. Krikščiūnas 
(Aušra), 2. M. Gvildys, 3. J. Sabaliaus
kas, 4. S. Kaknevičius (Aušra). Kitų 
klubų laimėtojai pažymėti. A. S.

•Toronto Ladies Basketball lygos IV 
ir paskutinysis ratas jau pasibaigė. 
Penkių komandų lyga, sutraukusi di
džiumą Toronto geresnių sen. koman
dų, lietuvių krepšinio mėgėjų buvo 
gerai žinoma. Joje dalyvavo ir Toronto 
Vytis su Aušra. Po 16 rungtynių (kiek
vienai komandai) baigminė lygos 
telė:

1. B-A
2. Vytis
3. Ciccones
4. Tru-Way
5. Aušra 

Vytis, laimėjusi
keturių prieš B-A, turėjo pasitenkinti 
II viela, kadangi prarado daugiau taš
kų žemiau stovintiems vienetams.

Aušra, lygos pradžioje užsiplėšusi 
prieš Tru-way, pralaimėjo visas pas
kutinio rato rungtynes, ir vienu tašku 
prarado teisę dalyvauti baigminiuose 
žaidimuose.

Vyčio 5 geriausių metikių vidurkis, 
pasibaigus lygai: 1. O. Balsienė 15.2, 
2. D. Prunskytė 10.1, 3. O. Radzevičie
nė 7.5, 4. A. Astrauskaitė 5.4, 5. J. 
Jasinskaitė 4.6.

Kovo 26 d. Deer Park mokykloje — 
St. CIair-Yonge rajonas — 7 v.v. prasi
deda pirmi baigminiai peržaidimai: 
B-A — Ciccones, Vytis — Tru-Way.

Vyčio komandai pusiau baigminiuo
se žaidimuose teks gerokai pasitemp-

ti prieš paskutiniu metu sustiprėjusią 
Tru-Way. Atsižvelgiant į lygos rungty
nes 3:1 Vyčio naudai, reikėtų laukti 
vytiečių pergalės. Baigmėje greičiau
siai matysime gausią ir techniškai stip
resnę B-A komandą, žaidžiančią prieš 
Vytį. Žinodami vytietišką užsispyrimą, 
tikimės įtemptu baigminiu rungtynių.

J. B.

len-

26 taškai
21 taškas
14 taškų
10 taškų
9 taškai 

dvejas rungtynes iš

Šokėjai mobilizuojami vasaros 
festivaliui

Liepos 7 d. artėjant, rengėjų 
rūpesčiai Čikagoje didėja. Visos 
II-jo JAV ir Kanados lietuvių 
taut, šokių festivalio komisijos in
tensyviai dirba. Jau išsiuntinėtas 
leidinys - vadovas taut, šokių gru
pėms, kurios turi paruošti 16 šo
kių. Sklandžiai dirba informaci
jos tarnyba. Ypač sujudo reper
tuaro ir lėšų komisijos. St. Vid
mantas, lėšų telkimo kom. auko
mis pirm., lankėsi Montrealyje ir 
Toronte, kur painformavo KLB 
vadovus ir spaudą apie taut, šo
kių festivalį. Jis tvirtai pareiškė: 
“Dėl lėšų stokos nė viena šokėjų 
grupė nepasiliks namie; iš kur tos 
lėšos bus—nežinau, bet jos bus”. 
Esą nustatyta, kad festivalio ren
gėjai grupėms apmokės 50% ke
lionės išlaidų; be to, sunkesni at
vejai būsią svarstomi atskirai. 
Per KLB būsią renkamos aukos 
specialiais lapais. Išlaidu numa
tyta $24.087.00.

Svečias taip pat painformavo, 
kad Kanados lietuvių Įnašas taut.

šokių festivaliui norima padidin
ti, būtent, pakviesti kanadiečių 
atstovą Į rengėjų komitetą Čika
goje (numatomas T. J. Borevi- 
čius, SJ) ir padėti spręsti šokėjų 
grupėms lėšų problemas. I gar
bės prezidiumą numatytas kviesti 
dr. J. Sungaila, PLB pirm.

Iš Kanados yra užsiregistravu
sios šios taut, šokių grupės: Ha
miltono — 40, Montrealio — 28, 
Toronto — 25, Windsoro — 9; 
Niagara Falls grupė buvo užsire
gistravusi, bet vėliau atsisakė. Iš 
viso festivalyje dalyvaus: 28 su
augusių grupės su 662 šokėjais 
ir 35 vaikų grupės su 500 daly
vių. Išnuomotam amfiteatre Či
kagoj yra 6000 vietų. Orkestras 
jau nusamdytas, šokių muziką in- 
strumentuoja muz. Zdanius. Vyk
domojo komiteto pirm, yra Br. 
Nainys, žodžiu, visi parengiamie
ji darbai surikiuoti artėjančiam 
festivaliui. Visi šokėjai turėtų 
rūpestingai pasiruošti ir jame da
lyvauti.

Lietuvių studentų žinios
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AUŠROS ŽINIOS
Misijų metu treniruotės yra nutrau

kiamos nuo 7.30 vai. iki 8.45 v.v.
B-C pirmose baigminėse rungtynėse 

Aušros jauniai nugalėjo St. Vlads 72: 
59. Žaidė: V. Ruseckas, V. Janulevi- 
čius 36, A. Žaliauskas 8, A. Šlekys 4,
R. Grigas 5, V. Rušas, A. Sapijonis 4 
ir A. Mikelėnas. Antrosios ir paskuti
nės rungtynės bus šį sekmadieni po 
agapės apie 3 vai. p.p.

TLB lygoje Aušros mergaitės pra
laimėjo Vyčio moterim 30:53. žaidė:
S. Uogintaitė 4, D. Simonaitytė, A. Sa- 
pijonytė 4, A. Grigaitė 4, I. Romano- 
vaitė 8, J. Gatąveckaitė 12.

Draugiškose rungtynėse Aušros mer
gaitės pralaimėjo Toronto All Star ko
mandai 35:50. Žaidė: A. Sapijonytė 2, 
D. Simonaitytė 7, A. Grigaitė 9, I. Ro- 
manovaitė 8, J. Gataveckaitė ir G. Uo
gintaitė 9.

Toronto ir apylinkės plaukymo pir
menybėse N. Kėkštaitė išsikovojo I v. 
100 y. l.s. — 65 sek., I v. estafetėje pe
teliške ir II v. 100 y. peteliške 1:30 
sek., o A. Kučinskaitė, 10 m., išsikovo
jo VI v. 25 y. l.s. 19 sek.

Ontario CLB pirmenybių pusbaigmi- 
niuose peržaidimuosc Aušra Inter, pra
laimėjo Hamiltono Ryerson komandai 
146:160.

Šį savaitgalį Detroite įvyks ŠALSŽ 
stalo teniso ir plaukymo pirmenybės. 
Iš Aušros dalyvaus: D. Augaitytė, D. 
Stirbytė (stalo tenise)’, N. Kėkštaitė, 
V. Jurevičiūtė, A. Kučinskaitė, A. Paš- 
kauskas ir J. Sodonis (plaukyme).

HAMILTONO KOVO ŽINIOS
Kovo jauniai laimi. Po iškovojimo 

pirmos vietos Hamiltono kat. parapijų 
lygoje, žaidė dvejas rungtynes su 
YMCA jaunių komanda. Abejus susi
tikimus laimėjo rezultatu 112:55 ir 
104:42. Laimėjus šias rungtynes, to
liau atstovaus Hamiltonui OABA ly
goje — Ontario Amateur Basketball 
Association. Sekančias rungtynes žais 
Wellande.

Kanados lietuvių jaunių st. teniso 
pirmenybėse Hamiltone dalyvavo di
delis būrys Kovo mergaičių, kurios 
pasiekė gražių laimėjimų. Ypač gerai 
žaidė D. Kudabaitė, vos nelaimėdama 
prieš pagarsėjusią Toronte V. Nešu- 
kaitytę. Koviečių pasiektos pasekmės: 
A klasėje — D. Kudabaitė III v., B kl. 
— D. Kudabaitė II v., V. Vaitonytė IV 
v., C kl. — I. Stanaitytė II v., S. Šopy- 
tė III v., M. Repšytė IV v., D kl. — 
N. Vaitonytė IV v. A. G.

KELETAS LIET. STUDENTŲ po 
Kalėdų nutraukė studijas Toronto 
un-te ir pradėjo dirbti įmonėse bei 
įstaigose.

VIENI RUOŠIASI KITI JAU PRA
DEDA LAIKYTI EGZAMINUS. Dau- 
gelyje fakultetų pavasariniai egzami
nai užsibaigs apie vidurį gegužės mėn.

Moksleiviai, baigią 13 klasę, turi 
paduoti prašymus universitetams jau 
dabar. Kas tikisi per birželio mėn. 
egzaminus gauti vidurkį mažiau 65, ga
li paduoti prašymus į kelis provinci
jos un-tus, kur priima su žemesniais 
pažymiais.

JAV UN-TUOSE lietuviai studentai 
aktyviai reiškiasi veikloj: organizuoja 
šokius, paskaitas, diskusijas ir kitus 
kultūrinius pasirodymus. Parengimų 
programas užpildo patys studentai.

YMCA SALĖSE jaunimo šokių me
tu vyksta girtuokliavimai, kaip rašo 
Toronto ‘Star” III. 20. Dėlto kyla

triukšmai ir muštynės. Lietuviams 
jaunuoliams ten nepatartina lankytis.

RCMP POLICIJOS VADAS yra pa- 
vedęs savo tarnautojams sekti komu
nistų veiklą Kanados un-tuose. Yra 
pastebėta, kad vyksta planinga komu
nistų infiltracija. Ypač komunistų 
agentai aktyviai veikia studentų spau
doj. Sakysime pernai beveik kiekvie
name Toronto un-to studentų laikrašty 
“Varsity” politinės žinios ir straips
niai buvo gana raudoni, šiemet “Var
sity” deda mažiau straipsnių apie ko
munizmą. Policijos vadas W. Harvi- 
son pareiškė: “Mes sekame visur, 
veikia komunistai”.

Kiek lietuvių?

kur

KAUNIEČIAI — SOV. SĄJUNGOS 
ČEMPIONAI. Automobilių žiemos 
lenktynių komandinėse pirmenybėse 
pirmoji vieta teko Kauno taksomotorų 
parko vairuotojams — P. Šatui, A. 
Kurdzikauskui, A. Dailidei, V. Laužes- 
kui, B. Balčiūnui ir M. Bespalovui. 
Lenktynės buvo pradėtos iš Vilniaus, 
Maskvos ir Leningrado į Vitebską, o 
iš čia tęsiamos Lietuvos keliais.. Besi
varžantiems vairuotojams teko pada
ryti virš 2.000 kilometrų. Jie taipogi 
turėjo dalyvauti papildomose varžy
bose ledo taku ir slalome naktį. Kau
niečių komanda, surinkusi mažiausiai 
pabaudos taškų, įveikė geriausius 38 
Sov. Sąjungos varžovus.

Extra^Realtyr/Ltd.
1043 BLOOR*ST. W. • Tel. LE. 1-1161
Didžiausias pasirinkimas namų, farmu. žemės sklypų, apartamentų, biznių.
BLOOR — DUFFERIN. $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 3 metų senumo 

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

Kaina $24.000.
EGLINTON — AVENUE 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. §io namo viešoj rinkoj nėra.

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

JANE — ANNETTE. $1.800 įmokėti, atskiras, mūro, 7 kamb.. 2 augštų, 
mod. virt., vand. alyva apšildomas. Garažas, 8 pėdy 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 man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai.

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

Lietuvių skautų 
veikla

STOVYKLAVIETĖS FONDUI auko
jo ir pirko pėdas: S100 LB Toronto 
apyl. v-ba; $25 KLKM dr-jos Prisikė
limo parap. skyrius; $10 V. Stanaitis; 
$5 P. Augaitis; $2: A. Mazlaveckas, J. 
Gudelis.

Visiems aukotojams nuoširdus skau
tiškas ačiū. Taip pat nuoširdus ačiū 
LB Toronto apyl. v-bai už nuoširdų 
pritarimą bei linkėjimus.

A. DILKUI — skautiškas ačiū už 
būklo lentos įrėmavimą ir pašto dėžu
tės įtaisymą.

SKILTININKŲ KURSAI: teorinė! — 
kursų dalis jau eina prie galo. Dar nu
matoma pora sueigų. Liks tik prakti
nė dalis. Kursus aktyviai lanko 9 skau
tai; buvo užsirašę 14.

STOVYKLAVIETĖS PASTATO 
KONKURSO PASKUTINĖ SAVAITĖ. 
Visi broliai ir sesės, kurie dar projek
tus neužbaigėt, užbaikite ir persiųski- 
te stovyklavietės fondo v-bos pirm. J. 
Stanioniui, 19 Glen Belle Cr., Toronto, 
Ont. Vartų, laužavietės, gėlyno ir ki
tų projektų konkursas truks iki šv. 
Jurgio minėjimo. Šv. Jurgio šventėje 
visi projektai bus išstatyti suruoštoj 
parodoj.

SKAUTŲ-ČIŲ TĖVŲ SUSIRINKI- 
MAS numatomas artimiausioj ateity.

AKTYVUS IR NEAKTYVŪS SKAU- 
TAI VYČIAI šį sekmadienį po visų 
pamaldų 12.15 vai. p.p. renkasi skau
tų būkle. Sueigoj bus svarbi ir kiek
vienom aktuali paskaita.

SKAUTŲ-ČIŲ PLANUOJAMAS BA- 
ZARAS šv. Jono Kr. parap. salėje — 
neįvyks. F.

(Atkelta iš 1 pusi.)
Jasper Place 28: 15
Lachine 45: 19
La Salle 470: 242
Lethbridge 138: 81
Montreal 3013: 1572
Montreal N. 98: 42
New Westminster 46: 27
Outremont 109: 55
Port Arthur 56: 43
Regina 74: 38
St. James 31: 16
St. Laurent 134: 71
St. Michel 123: 58
Saskatoon 58: 34
Toronto 5028: 2651
Verdun 497: 253
Welland 157: 78

Ateitininkų žinios
SENDRAUGIŲ SUSIRINKIME T. 

dr. Vikt. Gidžiūno paskaita “Lietuviii 
istorijos šaltiniai Vatikano archyvuo
se” susilaukė ypatingo susidomėjimo. 
Prelegentas apibūdino sunkias pasi
šventusių istorikų sąlygas jieškant me
džiagos apie Lietuvą milžiniškuose ar
chyvuose. Gaila, kad tas darbas mūsų 
visuomenės yra nesuprastas, neįverti
namas ir nesusilaukia platesnės para
mos iš mūsų vad. veiksniu.

ATEITININKŲ MOKSLEIVIŲ VA
SAROS STOVYKLA Įvyks liepos 6-20 
d. T. pranciškonų vasarvietėje. Ko
mendantu bus inž. Pr. Razgaitis.

N. PR. M. SESELIŲ ruoštos vienos 
dienos rekolekcijos moksleivėm ir stu
dentėm praėjo su pasisekimu. Jas ve
dė kun. B. Pacevičius, kuriam seselės 
ir visi ateitininkai lieka dėkingi.

JAUNUČIŲ MERGAIČIŲ SUSIRIN- 
KIMAS — sekmadienį, 3 vai. p.p. Vai
kų Namuose.

13
26

228
57 

1441
56
19
54
13
36
15
63
65
24 

2377

“DAINOS” 20 m. SUKAKTIS buvo 
atžymėta specialiu iškilmingu pobū
viu Liet. Namuose kovo 24 d. Gražiai 
išpuoštoje salėje, filmuojant inž. V. 
Petruliui, pinu. K. Butienė atidarė 
iškilmę, pakviesdama p. Indreiienę va
dovauti. Pastaroji trumpai atpasako
jo nueitą kelią, kaip šalpos grupė 
“Daina” įsikūrė ir jieškojo pagalbos 
reikalingų tautiečių Vokietijoj ir Bel
gijoj (per kun. J. Danauską ir kana
diečius karius). Sukakties proga dai- 
nietes sveikino gen. kons. dr. J. Žmui- 
dzinas, klebonai, apyL v-ba, “TŽ”, ka
talikių moterų c. v-ba, pabaltiečių mo
terų dr-ja ir daugelis kitų. Ta proga 
buvo gauta aukų laiškais ir iš pobūvio 
dalyvių. Po rūpestingai paruoštos va
karienės meninę dalį atliko: sol. Sriu- 
biškienė, akomp. D. Skrinskaitei, p. 
Kybartaitė, p. Rukšienė. Pagaliau p. 
Indrelienė, pati “Dainos” veteranė, 
pristatė labiausiai nusipelniusias dai- 
nietes, jų tarpe p. Yokubynienę ir p. 
Pocienę. Pastaroji, būdama neliet. kil
mės, išaugino liet, šeimą ir daug pa
gelbėjo kit. lietuviams. Iškilmė baigėsi 
bendru visų linkėjimu — kitiems padė
damos pačios nepavarkite! K.

DR. M. ARŠTIKAITYTĖ-ULICKIE- 
NĖ skaitė paskaitą šv. Jono Kr. par. 
katalikėms moterims apie akis, iliust
ruodama švieč. paveikslais. Susidomė
jimas buvo didelis. Daugiau tokių pa
skaitų!
PAAIŠKINIMAS DĖL TELEFONŲ
LN šėrininkų susirinkime daug lai

ko užėmė ginčai dėl... telefono. Ir 
anksčiau šėrininkų susirinkimuose bū
davo klausiama, kodėl tokios didelės 
telefono išlaidos — $300. Kai tas iš
laidas norėta sumažinti — vėl nege
rai. Tiesą pasakius, daug ką suklaidi
no apyskaitoj parodyta telef. pozicija 
$251. Faktinai šią sumą sudaro: apy
tikriai $120 normalios išlaidos už pu
sę metų, nes telefonų pakeitimas įvy
ko birželio pabaigoj 1962 m., $90 už 
skelbimą Liet. Namų “yellow page” po 
$7.50 į mėn., ir $40 telefonų pertvarky
mas. Atmetę tas išlaidas iš $257, gau
sime pakeisto telef. išlaidas, kurios 
lygios beveik nuliui.

LN administr. telefonas reikalingas 
už du dol. į mėn. — taip parodė sta
tistika: pasikalbėjimams išleista $14 
per 7 mėn. žinome, kad nei viena sa
lė — nei lietuvių nei svetimtaučių — 
laisvo telefono publikai nelaiko, visur 
reikia įmesti 10 et.

LN yra glaudinami prie “Paramos” 
ir š.m. LN v-bon įeina 5 asmenys iš 
“Paramos” vald. organų, tad esant rei
kalui vald. nariui, gali “Paramos” te
lefonu kalbėti. LN verslo telefonas 
yra nuostolingas, o paprasto telefono 
neleidžia. Dabar turimi du sieniniai te
lefonai pilnai LN reikalus patenkina.

P. Lelis

CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

Ats.
Pr. KERBERIS

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

BLOOR — JANE
$3.000 įmokėti, rupių plytų, atkir., 

7 kambarių namas. Didelis 
kiemas ri. privatus įvažiavi
mas. Pilna kaina $17.900.

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

SWANSEA, $2.500 įmokėti, 5 kam
barių marinis bangalas, van
dens alyva šildymas. Garažas, 
didelis kiemas. Pilna kaina 
$14.900.

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

JANE — BLOOR. Pomirtinis par
davimas, apie $5.000 įmokė
ti, gražus 7 kambarių atski
ras mūrinis namas, vandens 
alyvos šildymas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, viena 
skola balansui.

BLOOR — KINGSWAY
$3.000 įmokėti, 2-jų miegam, bun- 

galovas. Pilnai įrengtas 3-jų 
kambaiių butas rūsyje. Gara
žas ir privatus įvažiavimas. 
Viena atvira skola balansui.
EGLINTON — AVENUE

Į $2.500 įmokėti, gražus, atskiras, 6 
, kambarių namas. Karšto van-
( dens alyva šildymas. Didelis
i kiemas. Garažas ir šoninis
* įvažiavimas. Namas 12 metų
► senumo. Pilna kaina $16.500.

BLOOR — HIGH PARK
* $7-8.000 įmokėti, puikus 9 kamba

rių per du augštus namas.
► Karšto vandens šildymas,
i Dvi 4 gabalų vonios. Dvigu-
► bas garažas ir privatus įva-
► žiavimas. Labai arti Bloor
► gatvės. Savininkai anglai,
’ prašo $24.900.
» QUEEN — LESLIE
Į $5.000 įmokėti. Labai
► pastatas. Moderni
► reikmenų krautuvė,

EVELYN AVE. GLENLAKE
$2.500 įmokėti, 6 kambarių 
mūrinis namas, kvadratinis 
planas, alyvos šildymas. Pil
na kaina $13.200.

RUSHOLME RD. — COLLEGE 1 
8 kambarių per 2 augštus, J 
atskiras, mūrinis namas, van- 
dens alyva šildymas, garažas. , 
namas be skolų. (

WINDERMERE — BLOOR, $5.000 
įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis 
planas, naujas šildymas, 2 
vonios, gražiai užbaigtas rū
sys, garažas, didelis kiemas, 
namas be skolų.
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Šie statistiniai duomenys ap

ima tik didesnes. Kanados gyven
vietes — 30.000 ir daugiau gy
ventojų. Dominijos Statistikos 
Biuro skiltyse yra nurodyta vie
tovių bei savivaldybinių padalini-

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame sendraugiams 

ateitininkams už $25 auką. Esame tik
ros, kad Visagalis Dievas atlygins 
Jums savo malonių gausumu.

Dėkingos Jums Kristuje,
Nek. Pr. Marijos seserys

Viena. — Buvęs .sovietų atsto-! 
vas Olandijoj P. K. Ponomaren- i 
ko paskirtas vietoj Molotovo į Įtuviu uei bavivdiuyuinių pauaiiiH- ko pasKiiiab vieiuj iviuiutuvu i. 

mū, kur gyvena Vos vienas kitas tarptautinę atominės energijos’ 
lietuvis, bet jos čia nepažymėtos. org-ą. Jau atvyko i Vieną.

Rasių santykiai Pietuose
(Atkelta iš 5 psl.) 

slaptingame kaimyno name užda
rytas silpnaprotis.

Filme gausu švelnib scenų, 
Įmaišytų tarp Įtampos kulminaci
nių punktų. Tekstą paruošė Hor
ton Foote. Baltai - juoda fotogra
fija nusipelno augšto Įvertinimo. 
Visas filmas paruoštas ne kuria
me pietų miestelyje, bet tam tiks
lui pastatytame Universal studi
jos plotuose kaime, kuris užima 
15 akrų.

Advokato rolėje pasirodo Gre
gory Peck. Nors jis nekartą yra 
užsirekomendavęs kaip vienas di
džiųjų Hollywoodo artistų, bet 
šiame filme jis tikrai pralenkia 
betkokią kitą savo ankstyvesnę 
rolę. Nesikarščiuodamas ir veng
damas filminių advokatų dažnai 
naudojamo pertempimo ir net 
histerijos, Gregory Peck teisme 
daugiau kalba širdžiai, negu au
siai.

Abu advokato vaikai — Jem 
(Philip Alford), ir Scout (Mary 
Badham) visai dar naujokai ekra
ne. Jie abu iš Birmingham, Ala. 
ir buvo išrinkti iš septynių pieti
nių valstijų tarp 2000 kandidatų. 
Jųdviejų draugas Harris (John 
Megna) jau turėjo progos pasiro
dyti Broadway vaidinimuose “Ali 
the Way Home” ir “Greenwil
low”. Visų trijų vaikų vaidyba pa
sigėrėtinai puiki ir Įtikinanti.

Nors oficialiai šio filmo išleidi
mo data yra 1963 m. kovo mėnuo, 
bet jis jau buvo rodytas prieš 
1962 m. pabaigą Los Angeles te
atruose. Tai Įgalino ji dalyvauti 
pereitų metų filmų varžybose. 
Nenuostabu, kad dėl puikaus pa
statymo, režisūros ir vaidybos 
“To Kill a Mockingbird” yra pa
siūlytas kandidatu net aštuo- 
nioms Oscaro premijoms.

Pirmoje filmo dalyje nemaža 
scenų, primenančių Tomo Sojerio 
nuotykių filmus. Ir čia — paslap
tingame name gyvena dar paslap
tingesnis žmogus, vaikų nuotykiai 
miškuose ir pan. Tačiau pati teis
mo byla ir jos eiga išima ŠĮ filmą 
iš vaikų kategorijos. Tad einant 
šio tikrai gero ir meniško filmo 
pamatyti, geriau pačius mažuo
sius palikti namie.

Atsiveža nt į 
Kanadą ar 
keliaujant

jums patars ir padės

V. BAČĖNAS
FOUR SEASONS TRAVEL LTD.
109 Bloor St. W., Toronto 5 

WA. 5-5555
Po darbo LE. 6-4681

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

ir

Pirmos rūšies Pittsburgh dažai

137 RONCESVALLES AVĖ. 
Telefonas 537-1442

Dar turime pasilikusiu SPALVOTŲ DAŽŲ 
iš praeitų metų — galionas tik $2.00. Visi 
dažai gaunami tik Roncesvallcs krautuvėje.

i
^namtl

hlTSBUR^

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

Specialus priedas 
pritaikomas emalis 

(Satinhide Trim 
Enamel) 

Reg. $3.35, 
dabar TIK 

$2.45 kvorta.

• fvairūs kilimai,
• Naujausių madų sofos,
• Miegamųjų ir valgomųjų kambarių baldai,
• įvairių firmų, matracai,
• Virtuvės stalai, kėdės, šaldytuvai,
• Virimo krosnys, skalbimo mašinos,
• Vaikų baldai,
• Dažai ir kiti namų apyvokos reikmenys

Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 valandos 
ryto iki 9 valandos vakaro.

GRENADIER RD—RONCESVAL- 
LES. $7.000 įmokėti. Puikus 
14 kambarių, atskiras, mūri
nis namas, naujas vandens 
alyvos šildymas, garažas su 

/ plačiu įvažiavimu. Gauna 
$65 nuomos savaitei ir butas 
šeimininkui. Viena skola 10- 
čiai metų.

geras 
sporto 

4 kam
barių butas antrame augšte. 
Didelis kiemas. Dvigubas ga
ražas. Tas pats savininkas 13 
metų. Viena atvira skola ba
lansui.
ŠIAURĖS — VAKARUOS 

$25.000 įmokėti (galima bandyti 
mažiau). Ultra modernus tik 
1^2 metų senumo, 18 butų 
apartamentinis pastatas. Ele
vatorius, balkonai, inter-corn 
sistema, refrigeratoriai, elek
triniai pečiai virimui, atskiri 
pečiai kepimui, indų plovimo 
mašinos ir t.t. $24.500 meti
nių pajamų. Vienas didelis 
NHA morgičius 25 metams.
VAKARŲ TORONTE 

$25.000 įmokėti, naujas 23 butų 
apartamentinis namas, ele
vatorius, balkonai ir kiti pa
tys naujausi įrengimai. Pui
kiai išbaigtas “French decor” 
stiliuje. Patogioje vietoje 
prie pat susisiekimo ir krau
tuvių. Pilnai išnuomotas. 
Nuomos sutartys. $30.500 
metinių pajamų. Jeigu gal
vojate apie investacinį pir
kini, nepraleiskite progos 
nusipirkti vieną iš pačių gra
žiausių pastatų.

INDIAN RD.—BLOOR, apie $8.000 S
įmokėti, naujas 15 kambarių > Be to, turime labai dideli pasirin- 
tripleksas, modernus, 3 gara- z kinią įvairaus dydžio apartmenti- 
žai, gauna S375 mėn. nuom. ? nių namų.

SWANSEA — S10.000 įmokėti, 6) . . . ' - . '
butų, atskiras mūrinis na- ) J. R UKSĄ
mas, 6 garažai su privačiu ? w
įvažiavimu, viskas išnuomo- < LE. 2-4404
ta. Neaugėta kaina. < Namų telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Dr. Russell Taylor Toronte lai-1 
mėjo JAV sveikatos instituto 
premiją, kuri Įgalins ji per atei
nančius 3 metus tirti vaistus plau
čiu ligoms gydyti. Premija — 
$77.200. Dr. Taylor turi diplo
mus: medicinos, farmacijos, psi
chologijos ir fiziologijos._

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Telefonas LE. 2-5191

Didžiausias pasirinkimas 
MAISTO DOVANŲ 
SIUNTINIŲ 

į 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.

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitos kuro-olyvos pristatymas ir 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

F. SENKUS REAL ESTATE
Arti Prisikėlimo bažnyčios prie Rusholme Rd. — tripleksas, atskiras, 

beveik naujas, pelningas namas, 2 garažai.

Skambinti F. SENKUI ar J. MATULIONIUI

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS priima užsakymus 
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų.

Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 11432

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. <Prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5996

COLLEGE — RUSHOLME RD.
$2.000 įmokėti, gerų plytų. 8 kam

barių namas, 2 moderniškos vir
tuvės, alyva šildomas, garažas, 
namas be morgiėių.

QUEEN — LANSDOWNE AVE.
$2.000 įmokėti, gerų plytų. 9 dide

lių kambarių namas, 2 virtuvės, 
garažas, 10 metų morgičius ba
lansui. pirmą kartą parduodamas, 
anglai savininkę prašo $14.900.

RONCESVALLES — GEOFFREY 
$7.000 įmokėti, gerų plytų, atskiras.

9 didelių kambarių namas. 2 ve
randos. vandeniu alyva šildomas, 
3 virtuvės, privatus įvažiavimas, 
plytų garaž. Geri morgič. balans 

Tarime krautuvių, tarmų, vasarviečių, h ų,motelių įvairiose vietose ir 
įvairia kaina. Prašome tik kre . pas mus.

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.
Vyt. Morkis J. Koškelis A. Bliudžius

QUEENSWAY — 1 BILIETUKAS 
$14.900 pilna kaina, arti susisieki

mo, gerų plytų bangalas, labai 
gerame stovyje, nauja šildymo 
krosnis, pilnai įrengtas rūsys, 
garažas, 1 morgičius balansui.

WESTON — CHURCH ST.
$4.000 įmokėti, gerų plytų, atskiras 

namas, 6 dideli kambariai, ultra 
moderni virtuvės, nauja šildymo 
krosnis, didelis kiemas, garažas.

$5.000 pilna kaina, DUNDAS - OS- 
SINGTON, 5 didelių kambarių na

mas. reikalingas mažo remonto, 
dujomis šildomas, garažas, plytų 
frontinė pusė, tas pats savinin
kas 27 metai.



7 psl Tėviškės Žiburiai • 1963. IH. 28. ~ Nr. 13 (689) Skaitytojai pasisako
D I7QQ Real Estate 1 VVJvTlVlSoO Limited

1064 Bloor St. W. Tel. LE. 4-9286
(prie Gladstone Ave.)

Geriausia dovana visai šeimai, tai nuosavas namas!

DUNDAS — BLOOR, 3 kamb., mū- 
rin., alyva šild., vieta garažui. Ar
ti kraut, ir susisiek. Vienas mor
gičius, S1.500 įmok., prašoma kai
na tik $10.900. Geras pirkinys.

BLuOK — KEELE STR., 6 gražūs 
kamb., mūr., mod. virt., naujas 
šild., augštas rūsys, šoninis įva
žiavimas. $2.000 įmok, ir parduos 
už $13.500. Apžiūrėkit.

JANE — BABY POINT, 9 kamb, 
atsk, rupių pi., gražios išvaizdos 
narnąs, vand. alyva šild, 2 virt, 
did. kamb, šoninis įvaž, garažas. 
Namas reikalingas dekoravimo. 
$4.500 įmok, prašo $21.500, vie
nas morgtčms Vertas
rimto dėmesio pirkinys.
QUEENSWAY — nvx.iL YORK

RD, 5 kamb., gražus, mūr. bunga- 
lovas. Šviesūs kamb, geras iš
planavimas, garažas ir priv. įva- 
žiav, įrengtas rūsys. Prašoma 
kaina $15.200.

ANNETTE — RUNNYMEDE, 6 di- 
deli kamb., atsk., gerų plytų, 2 
mod. virt., naujas šild,, viskas 
naujai išdekoruota, garažas, ge
ras kiemas. $2.500 įmok., prašo 
$15.900.

GALLEY — RONCESVALLES, 8 
kamb., mūr., 2 virt., geras priva
žiavimas, vieta garažui, $3.000 
įmok-, prašoma kaina $16.5fi0 ir 
vienas morgičius balansui 10-čiai 
metų išmok.

ANNETTE—WINDERMERE, 8 di 
deli kamb., mūr., atsk., vand. aly
va šild;, vonia pirmam augšte, 2 
nauji garažai, 2 mod. virt. $6.000 
įmok., prašo $18.500.

BLOOR RUNNYMEDE, 11 kam 
oanų per du augštus, mųr., atskl, 
originalus dupleksas, vana. aly
va šild., viskas dviem šeimom, 
$8.000 įmok., vienas 'mbrgičus 
lO^čiai metų. Apžiūrėkit.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

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

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

stočių, garažų, motelių, įvairiu biznių ir tj.

V. (Vic) BUTRIMAS
DEL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD. ONT.

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

Oakview Beach COLUNGWOOD, ONT.
Įstaigos tel. Wasaga Beach 201 TeL 2337

Taupyk ir skolinkis

Toronto Lietuvių ,.n ,n . A 
Kredito Kooperatyve A KAMA

Būstinė: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario • Telefonas LE. 2-8723

Už santaupas moka nuo 414% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 71/2%. Už paskolas - morgičius — 6/2%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti keikvienas lietuvis gyvenantis Kandoje.
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KASOS VALANDOS: dienos metu nuo, 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

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

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus.

Automatinis etuKua varymas. Sutai
sau iširusius gams ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

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

J. B A RAKAUSKAS
Elektros 

kantra kforius 
Visų rūšių elektros 

Įrengimai ir'pataisymai. 
TeL RO. 7-9947 

24 Hnmberview Rd.. Toronto.

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

(prie Dufferin)
Visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
ta*.

Sav. Ant. Paškevičių*

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 
Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

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

Taisom ir parduodam Kanados ir vokiškus
T.V., Hi-Fi setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 
ir nebrangiai taiso lietuvis profesionalas 
technikas. Savininkas Raimundas Stasiulis.

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

KOOPERATYVO KAPITALAS 
TURI TARNAUTI VISŲ NARIŲ 

GEROVEI
Kaip “Paramos” narė dalyvavau 

gausiame “Paramos” metiniame susi
rinkime, kurio proga buvo atšvęstas 
sėkmingos veiklos dešimtmetis. Pir
mininko J. Strazdo padaryta veiklos 
apžvalga buvo priimta triukšmingais 
plojimais, atseit, buvo kuo pasidžiaug
ti. Bet, deja, tuo ir baigėsi. Nevyravo 
nuotaika, pritinkanti vienos pajėgiau
sių mūsų ekonominių organizacijų de
šimtmečio minėjimui, bet, pagal skai
tytoją V- S-, dėjosi net “nesmagūs da
lykai”: užgauliojimai, įtarinėjimai, 
kartėlio pasireiškimai. Pasigedau ir 
mųsų vietinėj spaudoj platesnio ap
rašymo šio vis tik nemenko įvykio 
mūsų kolonijos gyvenime. Ypač ap
gailestauju, kąd gerb. skaitytojo V. S. 
minčių dėstyme ir vėl pasireiškia ne 

. džiaugsmas atsiektais laimėjimais, o 
tam tikras kartumas.

Iš kur V. S. išvedžioja kito koope
ratyvo “nepakentimą”? Ar 2.000 “Pa
ramos” narių nekenčia kito kooperaty- 
vo narių brolių lietuvių? Ar pirminin- 
ko sugretinimas antro kooperatyvo at- 

1 siradimo Toronte su kooperacijos 
veiklos išsivystymu nepriklausomoj 
Lietuvoj jau reiškia “nepakentimą”? 
Jo nuomone, du bankeliai, atsižvel
giant į mūsų kolonijos narių skaičių 
ekonomiškai nepateisinami. Kiekvie
no “Paramos” nario ar nenario valia; 
su jo nuomone sutikti ar ne. Reikia 

i manyti, kad Prisikėlimo par. vadovy
bė ir jos bankelio steigėjai buvo kito
kios nuomonės. Jie sayo laikų spau- 

. do j buvo paskelbę sąyo motyvus ir 
tik ateitis parodys, ar ne be reikalo 
buvo nusigrįžta nuo šūkio — vieny-' 
bėję galybė.

Visiškai nesuprantu V. S. pasaky
mo: “Kartais pradeda atrodyti, kad

glauda ir toji mintis rado pritarimą 
narių tarpe. Ar tos minties reikėtų 
atsisakyti? Ar bus paisomi visų narių 
interesai paskiriant stambesnę sumą 
vienai organizacijai arba ir investuo
jant stambesnę sumą siekiant patar
nauti vienai organizacijai? O paga
liau ar vien tik skautai rūpinasi lie
tuvišku jaunimu? Ar jie yra iš tikrųjų 
pajėgūs ir pasiruošę visą mūsų prie
auglį apjungti? Kas gali abejoti pa
čios “Paramos” teigiamu nusistatymu 
lietuvybės išlaikymo reikale? Nepa
mirškime, kad jau turime 2 stovykla
vietes mūsų vaikams. Gal jos kritikuo
tinos, taisytinos. Viena iš jų mano 
vaikai jau kelinti metai naudojasi ir, 
turiu pasakyti, kad stovykla turi daug 
teigiamų savybių.

Ar nebūtų geriau pasitarnauta visų 
labui, jeigu mes nežiūrėtume vien sa
vo grupės interesų, bet dirbtume visi 
ta linkme, kad “Parama’ kasmet da
rytųsi finansiškai pajėgesne ir vis di
desnes sumas galėtų skirti mūsų jau
nimo švietimui ir auklėjimui, nepa
miršdama ir savo senstančių narių, 
kurių darbas, energija ir pasiryžimas 
ją išugdė? Paramos narė

Lietuvoje, tąjp reikia daryti ir čia. Te
gul jie orgamzuojgsi, susieina. Gaila, 
kad dar nesuorganizuotas nestudijuo
jantis jaunimas. Daug kas pertraukė 
mokslą arba pabaigė ir jau dirba. Jie 
ir yra neorganizuoti išsiblaškę. Jie jau 
patys tuo turėtų susirūpinti. Genieji 
tarpusavy dažnai nebetaip gerai susi
kalba. J. ūkininkas

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

1000 CollegeSt, • LE. 1-3074. Sav. P. Uzbalis

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

Viena gatvė į vakarus nuo Lansdowne, prie Bloor Street West
VISI MAŠINŲ 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.
Garažo telefonas LE. 3-0631. Namų telefonas 247-3418

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

vilniečiu PAAIŠKINIMAS
Ryšium su J. B. ir kitų pasisaky

mais Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 
Toronto skyr. v-ba atsiuntė platesnį 
paaiškinimą Suvalkų trikampio lietu
vių šalpos reikalu, čia pateikiame es
minę paaiškinimo dalį. Red.

“Ne lenkai rašo, bet laiko aplinky
bių ir sąlygų sulenkiau lietuviai, dar 
nepamiršę savo lietuvių kalbos. Kalba 
ir raštas taip greitai neišmokstama, o 
ypač dėl tokio menko dalyko — siun
tinuko. Bet čia -jau kitas klausimas. 
Ar tokie žmonės šelptini ar ne? Mes 
to nesiimame spręsti. Tai turi spręsti 
ir pasisakyti platesnė visuomenė. Mes,

GERBIAMASIS REDAKTORIAU,
Leiskite man išreikšti didelį džiaugs

mą jaunimo skyriaus “TŽ” įvedimo 
proga. Teko jau skaityti ir kritikos, 
kam dedamos angliškos antraštės ir 
kam angiicizjny daug praleidžiama. 
Man, kaip tėvui, atrodo, kad tokias 
kritikas gali rašyti Lik viengungiai 
arba Lietuvoje vaikus išauginę as
menys, visai nepažįstą šių dienų ir 
šiuose kraštuose išaugusio jaunimo. 
Iš tokių kritikų aiškiai matyti, kad jų 
autorius sprendžia klausimą remdama
sis teorija arba Lietuvoje įgyta patir
timi. Mūsų nelaimė ir yra ta, kad mes 
rūpinamės tik veikalo tobulumu, kal
bos grynumu ir kad viskas būtų pagal 
Lietuvoje įprastą standartą, bet pa
mirštame vieną svarbiausių klausimų 
— ar tuos vertingus veikalus jauni
mas skaitys, ar jie ir straipsneliai pe
riodinėje spaudoje jaunąją kartą 
įstengs sudominti. Kas gi yra svar
biau: tobuli veikalai jaunimo neskaito
mi ar turį trūkumų, bet... skaitomi?

Sudominimas yra svarbus reikalas 
ypač dabar, kai visi tuo keliu eina. 
Kas eina kitų keliu, tas lieka vienas... 
be pasekėjų, be auditorijos. Anglai į 
tai kreipia ypatingą dėmesį, kai tuo 
tarpu mūsiškių dauguma tai užmiršta 
“TŽ” paimta kryptis tikrai gera. Įdo
mios temos, o angliškos antraštės kaip 
tik sėkmingiausios ir gali padaryti 
pradžią “TŽ” skaitymui. Lietuviškame 
laikraštyje ... angliškai parašyta ... 
tuoj 
ypač

WALTER C. GORDON

atkreipia dėmesį kiekvieno, o 
jaunuolio. E. Daniiiūnas

Darbu parūpinimo

programa

kred. kooperatyvai, kurie brėžte pa-’ vilniečiai, pasisakome už šelpimą to- 
brėžia ne pelno motyvą, bet nariams kių asmenų, žinoma, pagal išgales. Gy- X___ •_ — _ — J_ J_____ Į trzxnizx n»-nl»iil»npatarnavimą, pradeda darytis patys 
sau tikslu”? Ar čia ne prieštaravimas? 
Nesutinku taip pat su V. S. pareiški
mu, jog antrasis bankelis privertė 
“Paramą” susirūpinti mažinti procen
tus už paskolas ir didinti pąlūkanas 
už indėlius. Kas šiek tiek domėjosi 
“Paramos” veiklos eiga arba perskaitė 
dešimtmečio leidinį, tam turėtų būti 
ne paslaptis, kad “Parama” ne pirmą 
kartą mažina ar didiną procentą. Pa
lūkanos už asmenines paskolas buvo 
sumažintos nuo 12% ligi 7% %, už 
morgičius nuo 9% ligi 6%%; palūka
nos už indėlius buvo pakeltos nuo 3% 
ligi 4¥4%. Naujo bankelio atsiradi
mas galėjo įtaką turėti tik į paskuti- 

, nį C/c mažinimą ir didinimą, jeigu 
jau būtinai taip norima galvoti.. Čia 
dar norėčiau paminėti, kad Credit 
Union įstatai leidžia imti ligi 12% už 
asmenines paskolas ir beveik visi To
ronto kooperatyvai, išskyrus naujų 
ateivių, ta teise naudojasi.

V- S. teigia, kad valdyba teisingai 
pasielgė paskirstydama $2.000.00 svar
biausioms švietimo įstaigoms. Ąš sa
kyčiau, kad valdyba pateikė pasiūly
mą pelnui paskirstyti, kuris susirinki
mo dauguma balsui be pakeitimų bu
vo priimtas. Kodėl skautai nenorėjo, 
kad susirinkimui pateiktas pelno pa
dalinimo pakeitimas būtų pavestas 
balsavimui, man ligi šiol neaišku. 
Samprotavimas, kad $400 bus skriau
da kitiems, o $5.000 suma ne, man 
nesuprantamas. Ar nebuvo pats skau
tų prašymo įteikimas kiek dramati
zuotas? Ar visumos susirinkimas — 
laikas ir vieta paragrafų aiškinimui? 
Visa, ką aš iš to paragrafų dialogo 
supratau, ar tai dėl skaitytojų ištari
mo, ar techniškos anglų kalbos, ar 

* triukšmo salėj, — buvo pirmininko 
pasakymas: “skaitė ir nedaskaitė”.

Dabar V. S. vėl siūlo “Paramai” 
skautų prašymą skubiai ir rimtai 
svarstyti bei investuoti stambiai į sto
vyklos sklypą “užuot krovus didžiu
lius atsargos kapitalus”. Pavarčius de
šimtmečio leidinį pasirodo, kad tas 
“didžiulis” kapitalas siekia t P k 
$14,280.76. Kiek atsimenu, sudarant 
'tą “Paramos” specialų fondą buvo 
linksniuojami senelių namai ar prie-

venimo praktika mums rodo, kad mū
sų skaidymasis ir skirstymasis mūsų 
tautai brangiai kainuoja. Suvalkiečiai, 
vilniečiai esą lenkai, mažlietuviąi esą 
prūsai ir t.U Tai kurgi tie tikrieji lie
tuviai ir kiek gi jų yra? Viena seniau
sių tautų Europoje neįstengiame iš
bristi iš dviejų ir pusės milijono gy
ventojų, kai tuo tarpu slavai, atsi
kraustę daug vėliau, išugdė savo tau
tas po keliasdešimt milijonų. Nenorom 
kyla klausimas, kiek buvo lietuvių 
anais vytautiniais laikais, kai lietuviai 
įstengė užvaldyti gudus, ukrainiečius 
net iki Juodosios jūros? Nemanome, 
kad ir anais laikais mūsų buvo ma
žiau. Tikrai daugiau. Mūsų skaidyma
sis ir nurašymas tautiečių svetimųjų 
naudai mums brangiai kainuoja. Tai 
vaisiai J. B. ir jai panašių praeityje.

Suvalkų trikampio lietuvių šelpimas 
kilo grynai iš VKLS-gos iniciatyvos. 
Kadangi VKLS-gos Toronto skyrius 
pravedė didžiausią akciją, tai jam ir 
buvo pavestas visas darbas. Užvesti 
kartoteką, pagal išgalę kontroliuoti 
siuntinių siuntimą, telkti lėšas bei su
rinkti prašančiųj^JUušfcus. Pradžioje 
vilniečiai užmezgė santykius su Puns
ko Lietuvių Kultūros draugija. Siuntė 
siuntas jos vardu. Kultūros draugijai 
atsisakius bendradarbiauti, pasiūlė 
siuntinius siuntinėti betarpiškai. Teko 
jieškoti talkos. Pirmieji atėjo talkon* 
Toronto Skautų Židinys. Skautų Židi
niui pavargus, i talką įsijungė Kana
dos Liet. Katalikių Moterų dr-jos Pri-.. 
sikėlimo parapijos skyrius Toronte, 
kuris talkina iki šiai dienai. Joms pri
klauso didžiausia padėka ir pagarba 
netik suvalkiečių ir vilniečių, bet ir 
visų tautiečių. Pas mus jau yra tūks
tančiai laiškų, daugiausia lietuvių, tik 
vienas kitas sū lenkiška pavarde”.

TARAS BULBA
S. m. “T.Ž.” 5 nr. K. Bučinys, apra

šydamas to vardo filmą tarp kitko sa
ko, kad antrasis sūnus Ostapas lenkų 
nukankinamas tėvo akivaizdoje, o pats 
Taras Bulba prikalamas prie degančio 
medžio.

Tačiau mano matytame filme paro
dyta, kad prie medžio pririštas ne 
Taras Bulba, bet lenkų gubernatoriaus 
duktė. Prie medžio sukrautas laužas 
buvo padegtas, ir nuo jo užsiliepsno
jo ir pats medis. Šią egzekuciją nera
miai stebėjo ir pats Ostapas. Tačiau 
netrūkus liepsnos buvo užgesintos ir 
lenkaitė sveika paleista nuo medžio. 
Netrukus po to nusileido uždanga. 
Kas atsitiko su Taras Bulba, jo sū
num Ostapu ir ta lenkaite, neparodyta.

Kur tiesa, negalėčiau pasakyti, nes 
patį veikalą skaičiau prieš 25 metus, 
o filmą mačiau tik prieš porą mėne
sių. Norėtųsi manyti, kad filme ture-i 
tų būti taip vaizduojama, kaip apra-į 
syta veikale, šiuo atveju kur nors yra į 
prasilenkta su tiesa.

Z/ Puliaiūuskas
STR. AUTORIAUS PASTABA. Re ) 

žisorius J. Lee Thompson ir teksto! 
paruošėjai Waldo Salt ir Karl Tun- į 
frerg, ruošdami 4ikną “Taras Bulba”,! 
naudojosi to pat vardo N. Gogolio vei
kalu. Jei neviskas filme parodyta kaip 
yra minėtame veikale, tai reiškia, 
kad filmo paruošėjai naudojosi kūry
bine laisve ir interpretacija.

“Mus vadino 
beždžionėmis”

W. A. LENCK1,
B.A., L.L.B.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

Į00 ADELAIDE ST. W. 
Roca 107 

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE. 7-2815

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BR1CKVS mielu įnirtas pile 
ninų remonto darbus Ir sustveavi- 
mus. Perka ir parduoda naudotus 
pUanlnus. Telefonas EM. 4-8757.

(AT) SekancitĮ ketverių metų laikotarpyje reikės po 25OJ)OO
naujų darbų. Tai yra 2H kartų daugiau nei vidutinjikai Imdavo įsirūpi
nama per praėjusius seserius metus. Tai yra uždavinys. Kaip mes siū
lome jį spręsti?

Visuotinių vaistų nėra. Aukštesni muitai nėra atsakymas. I^aisva pre
kyba taip pat klausimo neisspremlžia. Problema yra daug sudėtingesnė. 
Čia pateikiame trumpų liberalų partijos programos apybraižą.

1. —Visų pirmiausia turime sustiprinti ir skatinti pramonę Kanadoje. 
Naujoji liberalų vyriausybė įsteigs pramonės ministeriją Otavoje. Si 
ministerija bus atsakinga ui suradimų būdų, kaip pagaminti daugiau 
prekių Kanadoje eksportui arba vietinei rinkai. Tai bus atliekama su 
pramonininkų ir atitinkamų profesinių sąjungų parama.

2. —Mūsų problemos turi būti nagrinėjamos bei sprendiiamos atsi
žvelgiant tiek į regijonus. tiek ir į viso krašto reikalus. Jei bus išrinkta 
liberali valdžia, šiais reikalais rūpintis bus pavesta federacinei sričių 
plėtotes agentūrai.

3. —Naujoji liberalų vyriausybė įsteigs savivaldybių plėtotės bei pa
skolų fondą. Sutikus atitinkamoms provincijoms, jo tikslas bus savival
dybes aprūpinti lėšomis už neaugštų procentų palūkanas, kad jos galėtų 
vykdyti reikalingus viešuosius darbus bei aptarnavimus. Tai apimtų 
naujas mokyklas, ligonines, kanalizacijos sistemas, gatvių taisymus arba 
apleistų rajonų pagerinimus bei atnaujinimus. Tokios rūšies pagerinimai 
pavers mūsų miestus miestelius ir kaimus geresnėmis vietomis gyventi 
ir auginti šeimas. Tokių darbų vykdymas suteiks daugiau darbo sta
tybos pramonei ir daugiau darbų. Tai daug naudingiau, nei remti žmo
nes pašalpomis. O galutinėje sąskaitoje gal net ir nekainuos tiek daug.

4 — Ketvirta problema, kaip sutelkti kapitalą naujoms įmonėms statyti 
ir plėsti senosioms? Kur tai galima padaryti iš privačių šaltinių įprastu 
būdth juo geriau. Bet jei tai pasirodo neįmanoma dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių, reikia rasti kitą būdą. Tam tikslui naujoji liberalų vyriausybė 

^sukurs valstybinę plėtotės korporaciją, kuri bendrai su praplėstu pra
monės ugdymo banku galės paremti plėtimą įvairių rūšių pramonės.

5. —Nauji išradimai ir nauja technika gali labai padėti žmonėms, 
tačiau tokiem patobulinimam atsiradus pasensta kaikurios pramonės 
šakos ir kaikurie žmonės netenka darbų. Tai viena mūsų laikų problemų.

Tuoj po karo netrūko pastangų paruošti buvusius karius bei pritai
kinti civiliniam gyvenimui. To reikia ir šiandien. Naujoji liberalų vy
riausybė bendradarbiaus su pramone ir profesinėmis sąjungomis steig
dama mokymo centrus, pagal principą: geriau pasisaugoti nei gydytis. 
Tuo bus suteikta galimybė vyrams ir moterims išmokti naujų darbų ir 
specialybių prieš, o ne po to, kai jtį darbai bus grasinami mecluinizacijos 
arba kitų ekonominių pasikeitimų.

6. —Galiausiai, naujoji liberalų vyriausybė bendradarbiaus su kitais 
laisvojo pasaulio kraštais, įskaitant mūsų draugus Britanijoje ir JAV, 
jieškodama kelių išplėsti prekybą. Tai yra būtina tokiai prekybinei 
valstybei kaip mūsų, kurioje vieno iš penkių kanadiečių darbas priklau
so nug eksporto. Mes negalime ilgiau pasilikti nuošaliai, kai kiti kraštai 
perorganizuoja pasaulio prekybos metodus.

Kad ši programa būtų veiksminga, reikia vyriausybės, kuri žino kur 
eina, yra pasiruošusi daryti sprendimus^ ir turi pakankamai energijos 
įvykdyti savo užsibrėžtą liniją ligi galo. Liberalų vyriausybė su L. B. 
Pearsonu priekyje ir bus tokia vyriausybė (Pr.).

Staselis: Močiute, užmerk akis!
Močiutė: Kodėl, vaikeli nori, 

į kad aš užmerkčiau akis?
Staselis: Tėvelis sakė, kai Tu 

• užmerksi akis, m.2s nusipirksim 
I automobilį.

Antanukas grįžusiai senelei iš 
kelionės:

— Turbūt lengva buvo kelionė?
— Kodėl taip manai. Antanuk?'
— Tėvelis sakė, kad Tave vel

nias atnešė

APDRAUD
49 CAMEO CRES, REAR JANE PARK PLAZA, 
TORONTO 9, ONT.
Commissioner for Taking Affidavits.

Ht

AGEMT

RO. 6-0811 arba RO. 6-08

Taip pareiškė vienas Ganos stu
dentas, kuris kartu su kitais 500 
afrikiečių studentų studijavo Bul
garijoje. 500 studentų iš įvairių 
20 Afrikos tautų nebenori studi
juoti Bulgarijoj. Dalis jau išvyko * v * w i ", * •

DR. E. ZUBRIENE 
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

NERAGINAU NESIŲSTI
Atrodo, kad K. Dargįs blogai supra- v-----------

to mano laiško turinį, nes niekur ne-; į Vakarus. Afrikiečiai studentai 
buvo pažymėta, jog skaitytojai turi į turėjo savo sąjungą ir kai jie pra- 
nustoti remti tautiečius. Rašiau, kad ‘ ................................
skaitytojai žinotų į kokias rankas tie 
siuntiniai kartais patenka ir kas tuos 
laiškus rašo. Be to, kaip žmogus gali 
atskirti pelus nuo grūdų, kurių nie
kad nematė? Buv. punskiete J. B.

Red. prierašas. — Iš visų pasisaky
mų šiuo klausimu aiškėja: 1. Suvalkų 
trikampio ir kitų Lenkijos valdomų 
sričių lietuvių šelpimas yra neabejoti
nai reikalingas; 2. šalpa besinaudojan
čių tarpe pasitaiko piktnaudojimų; 3. 
piktnaudojimams užkirsti kelią, ne
sant kol kas kitų priemonių, reikia 
glaudžiau koordinuoti šalpos organi
zacijų darbą JAV ir Kanadoje. Viena 
punskietė Kanadoje siūlo tam reika
lui pasitelkti punskietes, atvykusias 
Kanadon, kurių esą jau keliolika.

Pasisakymus šiuo klausimu baigia
me.

JAUNIMO PROBLEMOS
Seniai skaitau “Tėviškės žiburius”. 

Paskutiniais metais pastebėjau, kad 
mano mėgstamas laikraštis daug pra
dėjo rašyti apie jaunimo problemas. 
Dabar “Tž” sužydėjo jaunimo proble
mų gvildenimu. Manau, kad tai yra 
tikriausias kelias. Jaunimo negalima 
palikti užpelkyje. Reikia jį visad 
traukti į šviesą ir skatinti. Taip buvo

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių)

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978 '

George BEN, BJL
. ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJAV

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

Telefonas RO. 6-1372

dėjo viešai protestuoti prieš rasi
nę diskriminaciją, jų vadai bu
vo suimti.

Ganos studentas Robert Kotey, 
atvykęs į Vieną, pasakojo: “Mes! 
buvome užgauliojami įvairiais at-' 
vėjais. Mus vadino juodosiomis 
beždžionėmis ir džiunglių mėšlu.1 
Dažnai žmonės, pamatę mus, de
monstratyviai nusispjaudavo. Mes 
esame'pilnai įsitikinę, kad pana
šios demonstracijos nebuvo atsi
tiktinės, bet diriguojamos iš augš- 
čiau. Jeigu kuris mūsų dar sim
patizavo komunistams, tai dabar 
esame visiškai pagydyti”.

Pasitaiko susikirtimų ir kituo
se komunistiniuose kraštuose. 
Maskvoje vienas afrikietis stu
dentas stovėjo su ruse mergaite. 
ir laukė autobuso. Priėjęs milici
ninkas pareikalavo mergaitės pa
vardės ir adreso. Afrikietis tam 
pasipriešino ir buvo policininko 
sumuštas.

Iš Čekoslovakijos buvo ištrem
ti 5 Somalijos studentai, nes jie 
organizavo afrikiečių sąjungą.

Gvinėjoje rusai norėjo prievar
ta išgabenti Rusijon vieną moky
toją, kuri draugavo su vietiniais 
juodaisiais. Įsikišus Gvinėjos po
licijai, išvežimas buvo sutrukdy
tas. V. K.

Peru. — Sudužusiame Bolivi
jos keleiviniame lėktuve, kuria
me skrido ir du Castro diploma
tai, jų lagaminuose rasta du di
deli kariški pistoletai - automatai.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi- 
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 0.30 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

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

DR. V. J. MEILUViENE 
DANTŲ GYDYTOJA 
262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

D R. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.OP

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

Telef. WA. L3924

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

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

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

■ N------

Dažai ir sienoms
nnmaweI V ASKAS, popiens; šepečiai, 

TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVĖS. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 1«% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS 
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
— Priešvelykinės rekolekcijos 

prasideda Kančios sekmadienį, 
kovo 31 d., 7 v.v. Rekolekcijas 
ves Tėv. J. Kubilius, Jaunimo 
Centro direktorius Čikagoje. Kon
ferencijos — vakarais 7.30 vąl., 
rytais — 9 vai. Vakarinės konfe
rencijos pradedamos Mišiomis.

— šį sekmadienį per visas pa
maldas vykdoma šv. Augustino 
kunigų seminarijai statyti rinklia
va. Atsižvelgiant Į reikalo svarbu
mą, rinkliava bus tik viena; para
pijos naudai nebus renkama. Sa
vo nuoširdžia auka prisidėkime 
prie šios svarbios institucijos sta
tybos.

— Bažnyčioje vykdomas suolų 
atnaujinimas: nuimama seni da
žai ir duodama suolams šviesi 
spalva, prisitaikant prie atnaujin
tos bažnyčios vidaus. Darbus vyk
do dail. J. Bakis. Tikimasi dar 
prieš Velykas didžiąją dalį vidu
rinių eilių suolų atnaujinti.

— šią savaitę lankomos šios 
g-vės: Beatrice, Montrose, Grace, 
Davenport, Burlington, West
moreland, Delaware ir Shannon.

— Pr. šeštadieni iš par. bažny
čios lietuvių kapinėse palaidotas 
a.a. Benediktas Rinkevičius.

— 20 metų lietuvių šalpai dir
bančias mieląsias dainietes nuo
širdžiai sveikiname ir linkime 
joms, praplėtus gretas, toliau 
dirbti gražų artimo meilės — šal
pos darbą.

— Parapijos kat. moterų drau
gijos paskelbtasis drabužių vajus 
vykdomas ši savaitgali. Gauti iš 
aukotojų drabužiai dar prieš Ve
lykas bus persiųsti Suvalkų tri
kampio lietuviams. Drabužiai sa
vaitės dienomis priimami klebo
nijoje, o savaitgalį — parapijos 
salėje.

— Jaunimo choras ruošiasi D. 
Savaitės ir Velykų liturginei pro
gramai. be to. religiniam koncer
tui, Verbų sekmadienį. Visi cho
ristai privalo sąžiningai lankyti 
repeticijas penktadieniais 6 vai. 
vak.. ir šeštadieniais po lit, m-los 
pamokų. Dalis choristų i savąsias 
pamaldas dažnai vėluoja: tėveliai 
maloniai prašomi savąjį jaunimą 
išsiųsti anksčiau, kad šis reiški
nys netaptų Įpročiu.

ŠĮ sekmadieni Graudžių verks
mų giedojime turi dalyvauti visas 
choras, kadangi jais pradedamos 
metinės parapijos rekolekcijos.

— ŠĮ šeštadieni, 9 vai. rytą, ge
dulingos pamaldos už a.a. Reginą 
Pranckųnienę, p. E. Jarašūnienės 

savaičių rai

naturopatų
ir masažGj! kursus, ptidarė pri
vatinę kliniką 474 Rcncesvalles 
Avė., tel. < -E. 3-8008. Turi reika
lingus Įrengimus: radiacijos ir ga
ro vonias, ultravioletinių ir rau
donųjų spindulių švitinimus, ma
sažus ir kt.

LIET. MALDAKNYGIŲ VAJUI (ap
rūpinti vaikučius Vokietijoje) aukojo
— KLK Moterų dr-jos Delhi skyrius
— $5; P. ir M. Skučai — $5. Ačiū.

Pirmoji siunta 80 egz. jau išsiųsta 
šio mėn. 19 d. Būtų gera, kad prisidė
tų ir daugiau geradarių — organizaci
jų ir pavienių asmenų. Velykų proga 
jie padarytų dideli džiaugsmą mažie
siems. Šp. b-vė “žiburiai”

VELYKINĖS ATVIRUTĖS Toronte 
gaunamos: “Time Cigar Gift Store”, J. 
Beržinsko prekyboje — 1212 Dundas 
St. W.; “Margis Drugs” — 408 Ron- 
cesvalles Ave.; ‘Daina Variety Centre”
— 974 College St.; “Danna’s Shop”, 
Baikauskienė ir dukra Dana — 1613 
Bloor St. W.; abiejų parapijų knygy
nuose sekmadieniais; sp. b-vėj “žibu
riai” — 941 Dundas St. W., kasdien. 
Be to, Tony Variety — 373 Roncesval- 
les Ave. Kaina — 10 ir 15 et.

ką 474 Rcncesvalles

Parama vaikų namams
Laikas nuo laiko M.N.P. Sese

rys rėmėjų būrelio lūpomis krei
piasi Į geraširdę lietuvišką visuo
menę moralinės ir materialinės 
pagalbos jų nelengvoje kovoje už 
Lietuvių Vaikų Namų egzisten
ciją. Kiek kartų buvo kreiptasi, 
visuomenė seselių vilčių neapvy
lė. štai ir šiuo priešvelykiniu lai
kotarpiu visuomenė vėl prašoma 
seseles ir jų nebaigtas skolas pri
siminti ir vienu kitu doleriu LVN 
paremti. Kiekvieną vakarą per 
abi moterų ir vyrų rekolekcijų 
savaites prie Prisikėlimo par. baž
nyčios Įėjimo budės rinkėjai, ku
riems prašome savo aukas Įteikti.

Marijos N.P. Seserų rėmėjai

Prisikėlimo parapijos žinios
— T. Trakimienę ir B. Truka- 

navičių, mirus jų motinoms, gi
liai užjaučiame.

— Tor. šalpos grupę “Dainą” 
20 metų veiklos sukakties proga 
nuoširdžiai sveikiname ir linkime 
Dievo palaimos tolimesniame ar
timo meilės darbe.

— Pr. sekmad. prasidėjo para
pijos dešimtmečiui paminėti 3 sa
vaičių misijos. Jas veda dr. T. 
Vikt. Gidžiūnas, OFM, kuriam 
nuo ateinančios savaitės vidurio 
dar talkins T. A. Simanavičus, 
OFM iš Kennebunkporto. T. Vik
toras pradėjo misijas moterims, 
kurios užtruks šią visą savaitę. 
Mišios laikomos 7, 7.30, 8 ir 9 
vai. ryto? po paskutinių Mišių sa
komas misijų pamokslas. Vaka
rais pamokslai sakomi 7.30 vai., 
o po jų — šv. Mišios. Per visas 
Mišias, rytą ir vakarą, klausomos 
išpažintys, o nuo ketvirtadienio 
vakaro jos pradedamos klausyti 
nuo 6.30 vai. Visas moteris ir 
merginas kviečiame gausiai daly
vauti, savaitės pradžoje atlikti iš
pažinti ir, jei Įmanoma, kasdien 
ar kas vakarą eiti šv. Komunijos.

— Moterų misijos baigsis šį 
sekmadieni bendra Komunija ir 
iškilminga moterų agape. Visos 
moterys ir merginos, kurios gali, 
kviečiamos dalyvauti Sumoje 11 
vai. Po Sumos — moterims pa
gerbti par. salėje bendra agapė, 
kurią rengia parapija, bet jos pa
ruošimu ir aptarnavimu rūpinasi 
par. vyrai, vad. Katalikų Vyrų 
dr-jos. Meninę programėlę atliks 
par. vyrų choras. Visos moterys 
ir merginos, vietinės ir viešnios, 
maloniai kviečiamos gausiai da
lyvauti, nes jūsų lauks virš 600 
su meile paruoštų vietų.

— Vyrų misijos prasidės ši 
sekmad., 6 vai. vak. Pamokslų, 
Mišių ir išpažinčių klausymo tvar
ka bus tokia pat/kaip ir moterų 
misijose. Visus vyrus ir vaikinus 
kviečiame gausiai dalyvauti.

— Kiekvienais metais per re
kolekcijas parapijiečiai duosniai 
aukoja šalpos reikalams ir jų dė
ka buvo sušelpti Suvalkų trikam
pio ir Vokietijos sanatorijose be- 
sigydą lietuviai, š.m. mūsų para
pijiečiai yra pasirengę ištiesti 
duosnią ranką vietinėms N.Pr.M. 
seselėms.

— Jaunimo ir vaikučių misijos Lį‘t Namu did£ salėje At.
nirmnini Ii snvniToc nncm _ __ _ J

išrinko naują valdybą: .kun. P. 
Ažubalis, dr. J. Matulionytė, K. 
Manglicas, M. Abromaitis, J. Ci
cėnas, V. Bačėnas, S. Jokūbaitis. 
Pareigomis pasiskirstymas — val
dybos posėdyje kovo 26 d. ŠĮ kar
tą v-bos rinkimas buvo sunkokas, 
nes numatyti asmenys atsisakė 
kandidatuoti. Rev. komisijon iš
rinkti: E. Jurkevičienė, dr. M. 
Anysas ir St. Banelis.

Pranešimus padarė: v-bos — 
pirm. J. R. Simanavičius ir ižd. 
M. Abromaitis. 1962-63 m. turėta 
pajamų $2.415,51, išlaidų — 
$2.236,87, likutis—$178,64. Paja
mų gauta: iš solidarumo Įnašų 
$727.50 (kr. v-bai pasiųsta 40%
— $485.00), Vasario 16 minėjimo 
$181.30 ir kt. Kultūriniams rei
kalams paskirta: šeštad. m-lai 
$200, priešbolševik. Mut. League 
spaudai $20, “Lituanus” žurnalui 
$50, sp. kl. “Vyčiui” $40, pabal- 
tiečių moterų dr-jai $25, skautų 
stovyklos fondui $100. Apyl. iždo 
balansas — $610.74.

Posėdžiui pirmininkavo V. 
Skrinskas, sekr. p. Reginienė.

Visa Toronto apyl. dėkinga 
buv. v-bai, vadovaujant J. R. Si- 
namavičiaus, ir tikisi našios veik
los iš nauj. v-bos, juoba, kad š.m. 
Toronte Įvyksta PLB seimas. V.

Adv. A. Maloney, žymus lietu
vių bičiulis, atsiuntė laišką, ku
riame rekomenduoja šiuos kon
servatorių partijos kandidatus į 
busimąjį parlamentą: William 
Dymond — Parkdale apyl., Trini
ty — dr. John Wasylenko, York
- Humber—adv. M. Douglas Mor
ton, Q.C. Parkdale apyl. kandida-

Ped .lituanistinio seminaro pa
skaitos šį penktadienį, 7.30 - 9 v. 
v.: “Abėcėlės mokymo metodų 
praktiškas demonstravimas” — 
A. Rinkūnas. 9.00 - 9.40: Lietuvių 
kalba — A. Gurevičius.

Prisikėlimo parapijos bankelis 
praneša, kad valdybos posėdyje 
nutarta nuo š-m. balandžio 1 d. 
sumažinti nuošimčius už asmeni
nes ir nek. turto paskolas vienu 
ketvirčiu. Asmeninės paskolos 
dabar bus duodamos iš 7^2%, o 
nekilnojama turto paskolos iš 
6V2%. Kooperatyvo nariam, tu
rintiem nekiln. turto paskolas 
bankelyje iš 7 ar 6% % finansinių 
metų pabaigoje bus išmokėtas 
skirtumas — rebate.

Bankelio valdyba
“Dainos” mėnesinis susirinki

mas — ši sekmadienį, kovo 31 d., 
3 vai. p.p. pas pirm. K. Butienę, 
61 Pine Cr. Rd.; tel. RO. 6-5078.
Visos narės ir prijaučiančios pra-j^s’^ ^iet^o 'vadybos"narys, 
somos atsilankyti. Valdyba Trinjty apyi. kandidatas yra uk-šomos atsilankyti.

Karių Sąjungos susirinkimas 
Įvyks sekmadienį, kovo 31 d., 3 
vai. p.p. Liet. Namuose, Dundas - 
Osington gt. Kviečiami visi buvę 
kariai i pasitarimą dėl tolimesnės 
veiklos. Valdyba

Baigusių Toronto un-tą inicia
torių grupė ruošiasi pabandyti 
suburti lietuvius filisterius, bai
gusius Toronto un-tą. Tuo reikalu 
ši sekmadieni, kovo 31 d., 5 vai. 
p.p., šaukiamas pasitarimas pas 
R. Matukaitę, 38 Cameo Cres. 
(Bloor ir Jane); tel. RO. 9-6306. 
Smulkesnių informacijų galima 
gauti pas S. Butkevičienę tel. 766- 
7724. Visi Toronto un-tą baigu
sieji lietuviai kviečiami dalyvauti.

Liberalų mitingas lietuviams 
Įvyks ši ketvirtadieni, kovo 28, 8

KLB Delhi, Ont, apyl. v-ba,8 pri. • TėviškėsŽiburiai 
ertindama spaudos darbą, at- ————-Įvertindama spaudos darbą, at

siuntė $25 auką.
L. Katalikių Moterų dr-jos Del

hi skyr. v-ba su gražiais linkėji
mais “TŽ” atsiuntė $25 auką ir 
kartu padėką už laikraščio pa
slaugas skyriaus veiklai.

Adolfas Kuliešius — naujas “T 
Ž” rėmėjas — garbės prenumera
torius. Atsilankęs administracijoj 
užsisakė laikraštį ir sumokėjo me
tinę prenumeratą $10.

T. Vilbikaitis iš Londono, Ont., 
anksčiau buvęs paprastu “TŽ” 
prenumeratorių ir mokėjęs $5, 
atsiuntė $10 ir tapo rėmėju — 
garbės prenumeratorių. Ir ateity
je žada juo pasilikti.

Visiems aukotojams bei rėmė
jams “TŽ” nuoširdžiai dėkoja.

Dr. J. Wasylenko, ukrainiečių 
kilmės, yra konservatorių parti
jos kandidatas Trinity rinkiminėj 
apyl. Gimęs 1908 m. Espanola, 
Ont. Nuo 1941 m. kaip gydytojas 
dirba Trinity apyl. 1954-1961 m. 
buvo Physicians’ Services Ine. 
pirm. Aktyvus veikėjas ukrainie
čių bendruomenėj, kredito uni
joj, United Appeal etninių gru
pių skyriuje, verslininkų veiklo
je ir kt. Vedęs, turi sūnų ir gyve
na High Pk. Blvd.

A.A. B. RINKEVIČIUS, 49 m. amž., 
mirė Toronte. Velionis buvo rastas ne- 
,gyvas savo bute nuo širdies smūgio. 
Velionis Lietuvoje buvo lakūnas. Prieš 
porą metų Toronte turėjo sunkią gal-

rainiečių kilmės gydytojas, daly
vaująs ukrainiečių org-jose. York 
- Humber kandidatas yra atstova
vęs parlamente Davenport apy
linkei. ■*

A. Maloney savo .rašte prime
na, kad konservatorių valdžia pa
darė prieinamas senatvės pensi
jas — sutrumpino reikalaujamą 
išgyvenimo terminą iki 10 metų; 
premjeras J. Diefenbakeris Įve
dęs “Bill of Rights” — pilietinių 
teisių chartą, drąsiai gynęs pa
vergtas tautas JT? pripažinęs Pa
baltijo konsulus Kanadoje.

“Paramos” valdyba, išstudija
vusi praeitų kelių mėnesių koo
peratyvo finansinę būklę, konsta-:
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MONTREAL, Que
Montrealio „ 
racijos naudai, sudar 
širdžiai dėkojame.

Dramos aktorius L. Barauskas 
su šeima dar prieš Velykas iš
vyksta gyventi Į Čikagą. Tai Jiar 
vienas didelis nuostolis Moptrea- 
lio lietuvių kolonijai, nes akt. Ba
rauskas buvo netik vienas iš 
Montrealio Lietuvių Dramos Te
atro aktyvių narių, bet nevengda
vo pasirodyti ir už teatro ribų 
parengimuose deklamuodamas ar 
paskalydamas prozą. Gi teatras, 
Montrealio pažiba, kurios vertai 
galėjo pavydėt didesnės koloni
jos, su Barauskų išvykimu (D. Ba
rauskienė paskutiniu laiku taip 
pat teatre buvo pradėjusi aktyviai 
reikštis) per trumpą laiką neten
ka trečio pajėgaus nario. Nuošir
džiai apgailestaujam netekdami 
savo kolonijoj kultūringos lietu-

« v 1 V •, • 1 • v • ___ • «

Fede- 
lNuo-— Rekolekcijos prasideda , šį 

sekmadienį, kovo 314^ 7.30 v.v. 
Po pamokslo — religinis koncer
tas “Septyni Kristaus žodžiai”; iš
pildo kelių parapijų chorai;, solo 
partijas atlieka tarp kitų ir mūsų 
solistė Agutė Paškevičienė. Per 
visą savaitę pamokslai — 8 vai. 
vak.; po pamokslo — Mišios. Re
kolekcijos baigsis šeštadienį, ba
landžio 6 d. vakare 8 vai. Mišio
mis su bendra Komunija ir šv. 
Tėvo palaiminimu.

— Pereitą sekmadienį suruoš
ta šv. Onos dr-jos arbatėlė davė 
gryno pelno $203. Visas pelnas 
skiriamas altorių uždangalams 
pirkti.

— Pereitą šeštadienį p. Sibičių 
bute buvo suruošta I. Petrauskai
tei priešvestuvinė staigmena. I. 
Petrauskaitė yra mūsų darbščios
rauskienės dukra. Dalyvavo apie1V£ko? ?ei^?srtu*. ’™eIa“ 
60 moterų; apdovanota vertingo-1 aktoriui Čikagoje rasti platesnę 
mis dovanomis. Sestadienj pries 
Atvelyki ji tuokiasi su inž. G. Va- 
zalinsku.
ateičiai.

dirvą savo talentui pasireikšti.
AV parap. metinis bazaras Įyy-

Genausi linkėjimai j^0 pr savaitgalį ir labai gražiai 
E. N. praėjo. Bazarai Montrealyje hese- 

I ni, bet jau Įsipilietinę. Jie orga
nizuojami parapijoms ar seseliųAušros Vartų parapijos žinios

— Prapijos rekolekcijos prasi- vienuoIypo'darbui paremtL Atro- 
į VLkxVlO OA OV A A, IYWV MX I

vos operaciją, po kurios jautėsi gana ’ v v pamokslu ir palaiminimu; Ki- 
pavargęs. Palaidotas šeštadienį šv. Jo-jtomis dienomis rytais Mišios 9 
vėse'be^veliorUesK P» HiS>“ P3™**
V-biu, dalyvavo gausus būrys toron- ^aS’( Vakarais^ —- 7.30 M1SIOS ir pa- 
tištiį įmoksiąs, šeštadieni, balandžio 6

oDTciTzt-i ran DADADirna ram d., vakarinės Mišios — 7 vai., po 
?4 d. JU Pamokslas, Rekolekcijii užbai- 

parap. muzikos studijos patalpose, bu-'ga sekmadieni, balandžio 7 d., 
VO gausus. Visi valdybos siūlyti pa- Sumos metu. Ispazmcių klausoma 
keitimai susirinkusiųjų buvo priimti; rytais prieš Mišias, vakarais prieš 
vienbalsiai. Finansinių metų data pa-; Mišias ir po pamokslo. Labai 
keista iš rugsėjo 30 į gruodžio 31 d. i kviečiame visus mielus parapijie- 
Asmeninių paskolų suma pakelta iki £ius pasinaudoti metinėmis reko- 
s-^oo ir. nekiln. turto paskolų — 
$30.000.

v ai .< v bos pirm. S. Čepas savo pra
nešime pasidžiaugė gražiu bankelio 
augimu ir kvietė visus palaikyti koo- 
p^rotine veiklą. V. Matulaitis dijagra-

deda ši sekmadieni, kovo 31 d., 7

bus pirmojoj D. Savaitės pusėj. 
Jų tvarka bus paskelbta sekan
čiame “TŽ” nr.

— Ši sekmad. per 9 vai. Mišias 
vienas iš pranciškonų, brolis To
mas Proscevičius, darys amžinus

vyksta vadovaują liberalų parti
jai asmenys ir kandidatai į parla
mentą. Savo gausiu dalyvavimu 
parodykime jiems-, kad domimės 
šio krašto rekalais. Užpildykime 
tad ketvirtadieni 8 vai. LN sale'

do, kad ši priemonė lėšoms su
rinkti lietuvių tarpe rado pritari
mo ir sutraukia didelį skaičių lan
kytojų, net svetimtaučių. ŠĮ kartą 
bazaro pagrindinėj loterijoj buvo 
leidžiamas, vertingas HI.FI radi- 
jas-patefonas, kuri išlošė M. Ru
gienius, radiją — P. Vapšys ir ly
gintuvą — R. Naikelis.

Katalikių Moterų dr-jos globo
jamas literatūros ratelio susirin
kimas Įvyks kovo 28 d., ketvirta
dieni, 8 v.v. AV klebonijos salė
je. Paskaitą skaitys M. Jonynienė: 
“šių dienų lietuvių poezija”. 
Kviečiama gausiai dalyvauti.

lekcijomis.
— Gavėnios penktadieniais Mi

šios 7 vai. vak.
— Parapijai aukojo: $5: O. 

___ ___ _ Nauc-kūnas;po$10:V.Barauskie- 
ma pavaizdavo bankelio narių depozitų nė, P. Markauskas, I. Pakulis, P. 
bei paskolų augimą. Narių skaičius j Styra; $14: A. Vaitekūnas; po 

1 greitai pasieks 500; indėliai jau seniai į $15; E. Auginąs. M. Grinka: po 
, perviršijo ketvirtį milijono, o bendra . $20: K. Arzuolaitis, J. Keršys, P. 
apyvarta jau siekia arti S600.000. izd-'Montvila, J. Palubinskas, J. Rim- 

’ kus, A. Šaltenis; po $24: J. Ma- 
; čiulis, J. Stropus: po $25: J. Ju- 
■ rėnas, K. Smilgevičius; $28: R. ir 
■J. Milaknis; $29: J. Balčiūnas.

Daugelis aukojo parapijos ba- 
pas pažymėjo, kad viskas bus daroma i zarui, jų tarpe dail. Bukauskas — 
narių gerovei. Bankelio pirmasis tiks-.savo paveikslą. Visiems nuoširdi 
,os —padėti nariams. Nuošimčiai už Į padėka.

x i. ! — Pakrikštytas Staškevičių sū
nelis Romo Mariaus vardais.

— A. Morkūnas ruošiasi tuok
tis su Diane Ashby iš Šv. Barbo
ros parapijos, La Salle.

— Yra žinių iš Lietuvos Pra- 
_ _____ _ Jmii - Frank šniikui. Skambinti J. 

darė parengimų vadovė Ė. Stepaitienė.! Meliauskui PO. 6-0360.
| Meninę programą išpildė sol. J. Liūs- C—-----
i tikaitė, sol. Br. Marijošius ir smuiku tu su antraja rinkliava, skirta 
Caritas narys Stp. Kairys, akomponuo-

kąs taip pat pabrėžė padidėjusią asm 
ir nek. turto paskolų apyvartą.

• Revizijos protokolą perskaitė revr 
tavo normalų progresą nariukuos kom. pirm. S. Vaitiekūnas, 
taupmenų ir kredito augime. Į Susirinkusieji iškėlė įvairių pasiu 
Remdamasi tais duomenimis, nu- 1>nu’ bei kIausimi?- Val- P’rm- s- 
tarė savo nariams nuo š.m. balan- : 
džio 1 d. sumažinti procentus už . __________ ___________
nekilnojamo turto paskolas nuo . santaupas bus mokami nemažesni kaip į 
7% iki 6¥2% ir už asmenines pa-Į kituose bankuose, taip pat visos pa* į 
skolas nuo 8% iki 7x/2%. Už de- j skolos bus duodamos tais pačiais nuo-
pozitus bus mokama 4(4%, UŽ Šė- šimčiais, kaip ir kituose kredito koo- 

. . . __ __ ___ ____ j „ ______ ___s. rus iki šiol mokama 5%. Operatyvuose. K.
įacJus-, Kurie^tokiųj vjsi atsilankiusieji bus pavaišinti, i Be to, primenama, kad i “Para-! Toronto lietuvių Caritas

Lietuviu liberalu komitetas mą” nariais gali įstoti ir jos pa- priešvelykini parengimą šv. Jono Kr. 
... . / ... ., :tarnavimais naudotis, atseit, tau-!par .salėje prie degančių žvakučių ati-

šv. Antano grandinėlės ’ var- ti visi Kanados lietuviai, ne-................................ ... . ..............
du-siuntinėjami laiškai su grasi-!|fūrint kurioje Kanados vietoje

iškilmių nėra matę, kviečiame da-;
lyvauti. Prieš Įstodamas Į vienuo
lyną br. Tomas gyveno Londone, 
Ont, o dabar gyvena Brooklyne 
ir eina spaustuvininko pareigas; nančiom bausmėm ir pažadais, < iįg begyventu, o taupvti ir sko- 
T. pranciškonų spaustuvėje. šių' l’”'q v'"+" - -- '
iškilmių proga br. Tomą nuošir
džiai sveikiname ir linkime iš-

kad būtų multiplikuojami ir siun- i 
čiami toliau. Sumanymas yra ne-' 
rimtas, ir kompromituoja pamal-i 

tvermės malonės. Taip pat svei- i dumą i šv. Antaną. Gaunantieji Į 
kiname ir jo artimuosius. tokius laiškus neturėtų kreipti i i

— Parapijos religinis koncer- Juos dėmesio. (Pr.) 
tas bus Verbų sekm., 5.30 vai. v. i <

Imtis gali tik Ontario prov. gy- jant muz. s. Gailevičiui. Du šeštoj
venantieji lietuviai.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI pasiųs
ta 107 būrelio Įnašai S100 už š.m. va
sario • birželio mėn: Įmokėjo po S12:; 
kun. Pr. Gaida, kun. B. Pacevičius, J.

Valdyba m-los mokiniai padeklamavo Maironio
“Jūratė ir Kastytis”.

Vaišes paruošė Caritas ponios. Po- 
; būvis Įrodė, kad ir be alkoholinių gė
rimų galima jaukiai praleisti vakarą.

— Užpraėjusi sekmadieni, kar-

Dail. J. Račkus perėmė “The 
House of Prints” būstinę, kuri 
dabar pavadinta “The Interna
tional House of Prints”. Ji bus 
vienintelė grafikos galerija To-tas bus Verbų sekm.? 5.30 vai. V.-į čeku BENDRUOMENĖ ir organi- Strazdas, J. Dragašius, Al. Dūda, T.'v.Carlta? pirm* A Kaluza savo prane-

Programą išpildys pagarsėjęs To- zacijos rengia čekų kompozitorių mu- Valius; $6: Kl. Dalinda; po $5: Al. Ba- s,me Pažymėjo, kad per dvejus metus
ronto katedros vvru ir berniuku zikos koncertą Massey Hall kovo 29 nelis, J. Kaškelis, E. Senkuvienė; S4: ^«***«-    ! Lnun on dvi ąavaifpc
Choras. ‘į d., penktadieni, 8.30 v.v. Išpildys To-i P. Lelis; S3: J. R. Simanavičius. Vi- hgonmese ir

— Prisikėlimo parapijos 10-čio ■ 
iškilmės bus š.m. gegužės 26 d.

— Nei šį, nei kitą sekmad. sa
lėje Mišių 11.30 vai. nebus, nes Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė
ten ruošiamos agapes. Vietoj tu n augšte mažai šeimai arba vienam
Mišių, bažnyčioje bus dar vienos I asmeniui, High Park rajone, prie ge-
Mišios po Sumos, maždaug 12.15/ro susisiekimo. Tel. LE. 24074.

— Par. choro repeticijos: šil~------ ;—rr-:—. ... - .——
treciad. ir penktad. po vakarinių
misijų pamokslų — moterims; ši 
ketvirtad., 7.30 v.v. — vyrams.

Caritas aplankė 273 ligonius Įvairiose i ji ^paroda atidaroma

Irontos’imfo’n.’orkestras diriig.’ W." Sus-Į šiems”’^ ‘u°vius> įleisdamas $1067,15. Caritas Joje išstatomi garsiojo dail. Rou-
skind. Solistai — J. Rubeš, I. Kom- ■ nuoširdžiai dėkoju. Likusius būrelio;seima
brink; viol. — Ch. Dobiąs.

PADĖKA
Reiškiame didžiausią padėką visiems dalyvavusiems mums su

ruoštame šeimos susitikimo pagerbime.
Esame labai sujaudinti, matydami taip nuoširdžiai mus pasvei

kinant ir įteikiant vertingą ir brangią dovaną mūsų Įsikūrimo pradžiai.
širdingai dėkojame rengėjams: p.p. Br. Galinauskienei, P. J. 

Šulcui. B. K. Valančiams ir J. K. Kaknevičiams už didelį pasiaukoji
mą suruošiant mums tokias gražias ir ilgai nepamirštamas vaišes.

Dar norime karštai padėkoti Tėvui Pauliui, OFM. už gražius 
linkėjimus mūsų ateičiai ir p.p. St. Jokūbaičiui bei Kaziui Kaknevi
čiui už įspūdingas kalbas.

Alicija, Inocentas Jurcevičiai su dukrom

* Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte be baldų, yra šaldytuvas ir 

: elektrinė plyta, plius veranda. Prie 
i High Park, Beresford Ave., arti prie 
Bloor West. Galima tuojau užimti. Pa
geidaujama suaugusių šeima. Skam
binti po 6 vai. vak. tel. RO. 6-7065.
PARDUODAMA skalbimo mašina ge
ram stovyje. Tel. LE. 4-9106.
NORIU PIRKTI ankstyvesnio modelio 
automobili 1956-7 m. iš pirmų rankų. 
Skambinti RO. 2-9324.
ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs vestuvėse groti arba tik akor
deonu mažuose parengimuose. Tel. 
LE. 5-0466. A. Zaremba.

408 Roncesvalies Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. 
1-0537.

Cigarečių kartonas už $3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

męs pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zuhražolė, “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kt, juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ D.’F N \ 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas tortas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j 
Montreal;, Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay. Sndbnri ir kitur.

30 DEWSON ŠT.. TORONTO 
Telefonas LR. 4-1403

LEO 
GOODMAN

MARGIS DRUG STORE Chartered Accountant
Icmin^c ~ Ny,on seamless — reg. Sl.OO pora 

mOreribAVa IkUJlIICb —speciali nuolaida—2 poros už $1.00 BA. 2-1742 HU. 8-5043

yra labai dėkinga mieliems 
narius maloniai prašau atsiusti savo Pro»^mos išpildytojams, solistams, 
Įnašus antrame pusmetyje. Geriausia, rsmuikmmkui akomponwtonu1 ir jau
kai įnašai įmokami iš karto už visus:niesiems deklamatoriams, kurie visi 
metus priekin. P. Lelis, būr. vad. nemokamai atliko programą. Taip pat 

nemokamai gauta sale ir vertingi fan- 
MENISKŲ RELIGINIŲ PAVEIKS- tai loterijai. Gautomis lėšomis bus ga- 

LŲ galima rasti Grail Shop, 850 Bat- j Įima Velykų proga pagelbėti paramos 
hurst Str., Toronto 4. | reikalingiems. A.

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai nriimami ir na^tu

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanu, 
suvenirą ir Įvairią reikmenų krautuvėn

ault darbai iš Miserere serijos. 
Antroji paroda prasidės bal. 13 
d.; dalyvaus europiečiai dalinin
kai, jų tarpe Kasiulis su savo lito
grafijomis. Galerijos adresas: 205. 
Elizabeth St. EM. 2-4872.

Muz. St. Gailevičius persikėlė 
gyventi i nuosavus namus: 1212 
Glencairn Avė., Toronto 19, Ont. 
Tel. RU. 7-1070.

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

MARGUARETTA — BLOOR. S15.900, atskiras namas, moderniška virtuvė, 
didelis daržas, arti Bloor. Įmokėti $5.000.

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

ST. ČLARENS — BLOOR. $17.000 visa kaina. Įmokėti apie $5.000, 3 vir- 
tųvės. 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. Įmokėti $10.000.

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

HEWITT — RONCESVALLES. $26.900. Atskiras, pakeistas pastatas į 3 šei
mas, modernizuotas, vandeniu šildomas. įmokėti $8.000.

WILLARD — ANNETTE. $30.500. Originalus tripleksas. Įmokėti apie 
$10.000. 5 metų senumo, vandeniu ir alyva šildomas.

i

Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimų High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.

Paskaitos per radiją apie Kana
dą programoj “Basic Canada” iš 
stoties CJBC banga 860 kiekvie
ną penktadienį nuo 7 iki 9 v.v. 
Kovo 29 d. — “Teisė ir teisinė 
sistema”; bal. 5 d. — “Spauda, 
visuomenės opinija ir Įtakos gru
pės”. Tai serijos pabaiga. C.Sc.

Naują Liet. Namų valdybą su
daro: pirm. J, Strazdas, vicepirm. 
dr. J. Kaškelis, sekr. Kl. Dalinda, 
ūkio ved. A. Statulevičius, šėrų 
kartotekos tvarkytoja E. Jurke
vičienė, spaudos ir bibliotekos r. 
ved. A. Kuolas, šėrų ir alyvos 
reik. D. Renkauskas. Pirm. J. 
Strazdas pareiškė, kad nauj. val
dyba ruošia planus plėsti organi
zaciją glaudinant “Paramą” ir 
Liet. Namus. Praktiškai, “P” na
riai esą ir LN nariai. Projektuo
jama ateityje pirkti ūkį ir, bend- 
dradarbiaujant su parapijomis, 
oastatyti senelių prieglaudą. Jau 
dabar specialiame fonde turima 
$14.000.

“LITAS” žali duoti vienos šeimos 
namui paskolas iki 95% vertės. “Li
tas” ima už nekiln. paskolas 6%%, 
Farm Credit biuras skolininkui grąži
na 3%, tuo būdu paskola kainuoja tik 
3už%. Sąlygos:

1. Namas turi būti tik vienai šeimai 
ir projektuojamas statyti, statomas ar
ba neseniai pastatytas ir dar neapgy
ventas.

2. Visai atskiram namui sklypas tu
ri būti nesiauresnis kaip 40 pėdų ir ne
mažesnis kaip 4000 kv. p. Pusiau atski
ram namui sklypas turi būti bent 40 
p. pločio ir nemažesnis kaip 3000 p. 
Neapstatyto ploto turi likti bent 600 
kv. p.

3. Name turi būti nemažiau kaip 5 
kambariai, neskaitant vonios kamba
rio, ir 3 jų turi būti atskiri. Namas tu
ri būti pastatytas iš geros medžiagos 
pagal visus miesto reikalavimus.

4. Neturėti jokio kito namo; uždar
bis kartu su žmona negali siekti dau
giau $6000. Jei prašytojas tun dau- 
giau kaip 3 vaikus mažiau 18 metų, jo 
uždarbis pakeliamas po $300 nuo kiek
vieno sekančio vaiko.

5. Prašytojas turi būti pirmasis to 
namo savininkas ir gyventojas. Nuo
motiems arba iš antrų rankų perka
miems namams biuro lengvatos netai
komos.

6. “Litas” gali skolinti tokiems na
mams iki 95% jų vertės, ant pirmųjų 
$12.000 Įkainojimo^ ir 70% ant likusios 
Įkainojimo sumos: bendra paskolos su
ma negali būti didesnė kaip. $12.000. 
Paskola mokama kas mėn. ir išdėstyta 
neilgiau kaip 30 * metų laikotarpiui.

7. Jei paskola yra $7000 arba ma
žesnė, biuras grąžina 3%; jei didesnė, 
grąžinamas palūkanų procentas apskai
čiuojamos proporcingai 3% ant $7000 
paskolos sumos.

8. Paskolos lengvatos perleidžiamos 
kitam asmeniui pardavimo atveju tik 
esant labai rimtoms priežastims.

ATITAISYMAS: “Tž” nr. 10 Mont- 
realio kronikoje padaryta klaida: To
ronto “Paramos” balansas pažymėtas 
$769.440,11; turėjo būti $1.769.44041- 

Pr. Rudinskas

Frank Nemec buv. Čekoslova
kijos ambasadorius Kanadai mirė 
Montrealy.

Viena turtingiausių šeimų Ką* 
nadoje yra Samuef Bronfman 
Montrealyje. Jie yra savininkai 
“Seagram” degtinės gamyklų. Be 
to, jie turi statybos b-ves ir dau
geli kitų Įmonių. Degtinės gamyk
los oirni. S. Bronfman gauna Į 
metus $350.000 algos.

DISTRICT ESTATE BROKERS 
Montreal Real Estate Board nariai 

Namai — Žemė — Paskolos 
P. Jasutis, tel LA. 2-7879 
DISTRICT GENERAL 

INSURANCE SERVICE 
Royal Globe draudimo b-vės. 

Gaisras—Automobiliai—Nelaimės 
G. Rukšėnas, tel. 788-8640. 

P. ADAMONIS
3907 Rosemont Blvd. Tel. 722-2472 

S-tos Lite Nr. 752

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 dv’^ib^* Už santaupas moka
ma 425%. Ui asmenines paskolas 
imama tik 7,6%. Už nekilnojamo 
turto paskolas imama tik 64%. 
Pigus paskolų draudimas skolinto
jo mirties ir invalidumo atvejais.

BANKAS VEIKIA: Sekmadieniais nuo 1030 iki 1 vai. p.p. Aušros. Vartų 
parapijos salėje. Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdnn: 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. 7-4280. 3967 JRąsemouNt 
Blvd.: trečiadieniais ir penktadieniais nuo 3 iki 8 v. v. ir šeštadieftiais nuo 
10 iki 12 vai. Ved. pade j. P. Rudinskas, RA. 2-2472. Nedarbo laiku paskolų 
ir kitais skubiais reikalais kreiptis pas ved. padėj. P. Rudinską, HU. 1-2957.




