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Triumfas prieš aplinka Jauniausią VLIKo pirmininką palydėjus
Prie įvairiausių žmogaus gyvenimo apibrėžimų galima pridė

ti ir šį — žmogaus gyvenimas yra stengimasis sukurti aplinką, 
kovojant prieš visa, kas kliudo, t.y. priešinantis blogai aplinkai. 
Aplinka gali būti labai plačia prasme, apimant visus gyvenimo 
pasireiškimus, bet taip pat galima galvoti tik apie kurios nors 
vienos srities aplinką. Pavyzdžiui, gali būti kalba apie mūsų tau
tinę, religinę ar socialinę aplinką.

Minint mūsų tautos globėjo šv. Kazimiero šventę, būtų gali
ma paklausti, kokia dabar yra mūsų visuomenėje šventųjų garbi
nimo aplinka. Turime atsakyti, kad bloga. Kai buvo paskelbta, 
-kad Filomena tik per klaidą buvo patekusi kanonizuotų šventųjų 
sąrašan, kai pasklido gandai, kad šv. Jurgis išbrauktas iš šventų
jų sąrašo, kai prof. Ivinskis prisipažino, jog jam nepavykę Vati
kano archyvuose surasti šv. Kazimiero kanonizacijos bulos, tai 
buvo pradėta gana skeptiškai žiūrėti į kiekvieną šventąjį. Be rei
kalo.

Kai istorikai surado, kad Filomena per klaidą buvo patekusi 
- į kanonizuotų šventųjų sąrašą, Bažnyčia negalėjo šio fakto slėpti 

nuo' tikinčiųjų.' Kam’garbinti netikrą šventąją, jeigu mes turime 
tūkstančius tikrų? Reformuojant ir tvarkant bažnytines apeigas, 
šv. Jurgiui, kaip’ir daugeliui kitų šventųjų, teko kitas liturginis 
rangas, bet jis nebuvo ir nebus išbrauktas iš šventųjų sąrašo. Tad 
apie tuos pasklidusius gandus galima pasakyti: “Girdėjo skambi
nant, bet nežino, kurioje bažnyčioje.” O kad prof. Ivinskiui nepa
vyko surasti šv. Kazimiero kanonizacijos bulos, tai jis pats savo 
knygoje apie šv. Kazimierą visus neaiškumus išsklaido ir Įvairiais 
argumentais įrodo, kad dėl šv. Kazimiero paskelbimo šventuoju 
negali būti nė mažiausio abejojimo, nes yra pakankamai bažnyti
nių dokumetų, kalbančių apie jo paskelbimą šventuoju. Toji bula 
galėjo žūti, kaip yra žuvusių daug kitų panašių dokumentų, bet 
archyvuose yra daug Leono X, Klemenso VIII ir Pauliaus V liu
dijimų, kurie aiškiai kalba apie šv. Kazimierą — Bažnyčios kano
nizuotą šventąjį.

Popiežius Klemensas VIII, kuris šventųjų kanonizacijos rei
kaluose nebuvo lengvapėdiškas, bet juos pravesdavo nepaprastu 
kruopštumu, savo 1602 m. brėvėje sako, kad šv. Kazimieras po
piežiaus Leono X buvo Įrašytas į šventųjų skaičių. Klemensas 
VIII taip pat labai gerai pažinojo Lietuvos reikalus,’ nes jis pats 
yra buvęs Lietuvoje prieš savo išrinkimą popiežium. 1621 m. po
piežius Paulius V paskelbia šv. Kazimiero kultą visai Bažnyčiai, 
Įrašydamas jo apeigas i mišiolą ir brevijorių, nes prieš tai šven
tojo kultas buvo paskleistas tik Lietuvai ir Lenkijai.

- Tad tikrai nėra rimtajremtis tuščiais gandais ir pamažu kur
ti skeptišką šventųjų garbinimo aplinką. Dabar, kai mes vis labiau 
pradedame skųstis aplinka ir jai suversti visą kaltę, kaip tik ver
tėtų stengtis daugiau susipažinti su tomis asmenybėmis, kurios 
ir nepalankiausioje aplinkoje sužibo šviesiais meteorais mūsų pa
dangėje. Jie nepasidavė blogai aplinkai, bet sukūrė naują. Jie ir 
labiausiai sugedusiais laikais žibėjo, kaip auksas pelenuose. Toks 
buvo ir šv. Kazimieras.

Mes vis dejuojame, kad šie laikai yra labai blogi, bet kada 
buvo geresni? Jeigu šiandieninę moralinę aplinką palyginsime su 
tais amžiais, kada gimė ir pradėjo augti krikščionybė, davusi šim
tus šventųjų ir kankinių, tai, norėdami ar nenorėdami, turėsime 
pripažinti, kad musų laikai visdėlto yra žymiai geresni. Nors mū
sų dienomis yra labai skundžiamasi moraliniu nuosmukiu, bet da
bartiniai laikai, palyginus juos su romėnų viešomis orgijomis, vis
dėlto yra šviesesni.

šv. Kazimieras gyveno taip pat labai nepalankioje šventu
mui aplinkoje, kur karališkuose dvaruose liete liedavosi vynas 
ir buvo jieškoma visokiausių kūniškų malonumų. Ir tokioje ap
linkoje mūsų šventasis sužibo heroišku santūrumu bei skaistumu. 
Atsisakydamas tų žemiškų malonumų, jis nieko neprarado, bet 
užsipelnė visos žmonijos pagarbą ir amžiną garbę kitame gyveni
me. Su gyvenimo aplinka plaukusių šv. Kazimiero brolių bei kitų 
karališkosios giminės didikų šiandien niekas nemini, gal išskiriant 
tik vieną kitą istoriką, o šv. Kazimiero, aplinkai nepasidavusiojo, 
vardas žinomas visame pasaulyje.

Labai teisingai yra sakoma, kad nutautimas yra aplinkos 
triumfas prieš individą, o tautybės išlaikymas yra individo trium
fas prieš aplinką. Tai tinka ne tik tautybės srityje, bet ir visur 
kitur. Kokia bebūtų dabartinė mūsų gyvenamų kraštų aplinka, 
mes galime prieš ją triumfuoti ir žibėti, kaip auksas pelenuose. 
Tai bus taip pat Įrodymas, kad mes nesame srovės nešami šape
liai, bet žmonės, gyveną žmogiškąjį gyvenimą, nes juk žmogiška
sis gyvenimas yra stengimasis triumfuoti prieš aplinką!

PRANCŪZIJOS - VOKIETIJOS SANTYKIU ŠEŠĖLIAI
Pra ncūzi j os - Vokieti j os santy

kiai grindžiami jau seniau pradė
ta susitaikymo ir suartėjimo poli
tika ir 1963 m. sausio 23 d. pasi
rašyta “draugystės” sutartimi. 
Sutartis numato periodinius, ne
mažiau 2 kartų i metus, vyriausy
bių galvų ar jų atstovų pasitari
mus, kurie suderintų pažiūras ir 
veiklą abu kraštus liečiančiais 
principiniais ir šiap svarbesniais 
klausimais.

Prancūzijai pripažinus komu
nistinę Kiniją, prez. De Gaulle 
ir kanclerio Erhardo antras iš ei
lės pasitarimas Paryžiuje vasario 
14-15 d.d., dalyvaujant svarbes
niesiems abiejų pusių ministe- 
riams, buvo sekamas politinių 
stebėtojų su dideliu dėmesiu. Po 
abiejų valstybių nesusipratimų 
svarbu susivokti, ko sutartis sie
kia ir kokia jos praktinė reikšmė 
Europos jungimosi vyksme.

Vokiečiai būkštauja
Nebetenka abejoti, kad nusi

statymas puoselėti savitarpio 
draugystę ir plėsti bendradarbia
vimą yra abipusis. Erhardas šiuo 
metu ypatingai suinteresuotas vi
saip stiprinti saitus, kurie, pa
mirštant praeities kovas bei sa
vitarpio pagiežas, dabar galėtų 
tampriau abi tautas jungti. Dar 
taip neseniai jo kandidatūra į

JUOZAS VAIŠNYS, SJ Pajėgiausi mūsų išeivijos vei
kėjai krinta vienas po kito pačia
me savo darbingume. Pastarai
siais metais išlydėjom amžinybėn 
— dr. A. Šapoką, Vikt. Užupį, dr. 
J. Leimoną... šion eilėn įsijun
gė ir dr. Antanas Trimakas. Šir
dies smūgis pakirto jį vasario 27 
d., 6.30 v. ryto, Brooklyne, N .Y., 
kur jis jau ilgesnį laiką gyveno. 
Širdimi negalavo jau porą metų; 
gydytojų buvo patartas sumažinti 
savo darbo naštą, bet velionis 
manė, kad visos jo nešamos naš
tos yra svarbios, ir nėra kurios 
atsisakyti. Jautėsi pakankamai 
energingas bei valingas, nežiūrint 
sveikatos negalavimų, juoba, kad 
amžiaus našta dar neslėgė — ėjo 
tik 62 metus. Matyt, pasitikėda
mas savo jėgomis, buvo užėmęs 
platų barą: VLIKo pirm., Lietu
vių Laisvės komiteto narys, Se
ton Hall un-to profesorius, Vid. 
Europos kr. demokratų unijos vi
cepirmininkas, Pavergtųjų Euro-

Vakarai padeda sovietams

J. LANSKORONSKIS 
Mūsų bendradarbis Paryžiuje

kanclerius buvo netikra dėl jo 
tariamai perdidelio antiprancū- 
ziškumo. Jam rūpi Įrodyti, kad 
tai netiesa, rūpi neapvilti savo 
pirmtako Adenauerio ir jam iš
tikimos kr. demokratų partijos 
daugumos. Visdėlto, nepaisant 
abipusės geros valios ir oficialiai 
skelbiamo pasitikėjimo kažin 
koks duslus nesutarimas bendra
darbiavimo darnumą pristabdo. 
Paskučiausi įvykiai tą negalavi
mą greičiau sustiprino, negu su
švelnino.

Erhardas neslepia, kad vokie
čių didžiausias rūpestis kaip bu
vo’ taip ir pasilieka išsaugoti At
lanto Sąjungą ir jos veiksmingu
mą, vadinasi, apsidrausti, kad 
Prancūzija neįvairuotu Vokieti
jos į tokias pozicijas, kurios At
lanto Sąjungą susilpnintų ir kar
tu galėtų sudrumsti Fed. Vokie
tijos - JAV santykius. Prancūzų 
gi politika daugeliu atvejų kelia 
nerimą ir vokiečius gąsdina. Vo
kietija baiminasi, kad santarvė 
su Prancūzija nenuvestu toliau 
kaip ji nori eiti, o svarbiausia — 
nen?veidanisma kryptimi. Iš to 
ir kyla būkštavimai. svyravimai,

“Baltijos jūroj kartais siaučia 
audros, todėl politikams tenka 
pareiga sukinti taiką išilgai jos 
krantų”, tokiais žodžiais, kaip 
praneša, skandinavų s p a u d a, 
Chruščiovas pasveikinęs Maskvon 
sov. lėktuvu oficialaus vizito at- 
vykusį Danijos premjerą Jens 
Otto Krage ir jo gražią žmoną, 
filmų artistę, Heile Virkner.

Diplomatinis pokalbis
“Kai mūsų lėktuvas skrido 

virš Baltijos, jūros paviršius bu
vo visiškai ramus ir spindintis”, 
lyg nesuppratęs tikrosios užuo
minos prasmės, mandagiai atsakė

Nors rašant ši pranešimą, Da
nijos premjero vizitas Sovietijo- 
je dar nebuvo pasibaigęs, tačiau, 
iš pasiekusių atgarsių spren
džiant, toks “kurčiųjų” pokalbis 
vyko ne vien tik sutikimo apei
gose.

Sveikinimo kalboje Chruščio
vas Daniją pavadino “kaimyni
niu kraštu”, nes... ją taip pat 
skalauja Baltijos vandenys. Nors 
šiuose vandenyse, anot jo, ir pa- 
siaučia kartais audros, tačiau so
vietai tvirtai stovi už taiką “šio
je srityje” ir siekia gerų kaimy
nystės santykių su danų tauta ...

Danijos premjeras, aišku, dė
kojo už šiltą priėmimą. Paskui 
priminė, kad’seniai ruošęsis tam 
vizitui, bet tik dabar beprisiren- 
gęs. “Nors kartais mūsų pažiū
ros ir nesutinka, tačiau turime 
būti vieningi taikos siekime”, to- 

delsimai. Tai būdinga ne vien at
laidžiai socialistinei opozicijai, 
bet ir kr. demokratų daliai, ypač 
liberalams, kurie tik ir sudaro 
Bundestago daugumos ašį.

Tarp JAV ir Prancūzijos
De Gaulle politikos priešame- 

rikinė orientacija stato Bonnos 
vyriausybę i keblią padėti: ji pa
silieka ištikima Atlanto Š-gai ir 
amerikiečių draugystei, bet nori 
būti ištikima ir prancūzų drau
gystei; ji nenori rinktis tarp vie
nos ar kitos. Niekas jos pasirinkti 
ir neverčia, bent neskubina ... 
bet vistiek dažnai ji pasijunta sė
dint nepatogoj dvejų kėdžių po
zicijoj.

Pats komunistinės Kinijos pri
pažinimo faktas gal ir nebūtų kė
lęs iš vokiečių pusės didelių prie
kaištų, bet Vašingtonui tą pripa
žinimą interpretavus kaip ne
draugiškumo arba net priešingu
mo aktą, ir Bonna tą Prancūzijos 
diplomatinį ėjimą vertina kaip 
drumstimo priemonę bei skaldy
mo faktorių, bent jau labai netai
ku padarytą.

Po Kinijos R. Vokietija?
Savo sprendimą De Gaulle tei

sina realizmu, būtinumu remtis 
dalyku tikrove. Bet toks realiz- 

(Nnkelta i 3 psl.)

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

kia buvo užuomina į užuominą, 
kaip priimta diplbmatų manda
gumui.

Diskusijos su Adžubėjum
Panašiai kalbėtasi ir kitomis 

progomis. Susitikime su “Izvesti- 
jų” redaktorium, Nikitos žentu 
Aleksiejum Adžubėj, danų laik
raštininkai mėgino pasididžiuoti 
geru skandinaviškojo socializmo 
vardu pasaulyje. Jie sakė, kad 
Skandinavijos kraštų visuomeni
nė santvarka esąs pavyzdys atei
ties žmonijai, nes kapitalizmas su 
komunizmu vis labiau artėja prie 
vienas kito.

“Kas taip galvoja, kabo tarp 
dangaus ir žemės”, nesivaržyda
mas atrėžė Adžubėj us. Ir toliau 
aiškino savo politinę abėcėlę da
nams: jokio ypatingo skandina
viško socializmo nesą! Nors tų 
kraštų socialdemokratai apie tai 
ir kalba, tačiau tai tik intelektu
alų iliuzija. Danija, anot jo, aiš

kiai kapitalistinis kraštas, bet... 
tai jau pačios danų tautos reika
las, sovietai jai nieko nenorį pri
mesti, siūlą tik vieną dalyką — 
draugystę...

Priekabiai skandinavams
Ta proga sovietai prikaišiojo 

skandinavams, kad jie perdaug 
šalti vadinamam Kekkoneno pla
nui ir nepritaria tam, kad šiaurė
je būtų įsteigta laisva nuo atomi
nių ginklų zona. Mažosios tautos 
galėtų suvaidinti' dideli vaidme
nį — įtikinėjo sovietų propagan
dos gražbyliai ir graudeno, kad 
skandinavai perdaug lūkuriuoja, 
vilkdamiesi iš paskos didžiųjų 
valstybių ... ’

Tuo tarpu danai šavo ruožtu 
aiškino, kad tokios zonos sukūri
mas šiaurėje neturėtų praktiškai 
jokios karinės reikšmės. Besąly
ginis atsisakymas branduolinių 
ginklų, kaip tai siūloma sovietų 
inspiruojamam Kekkoneno pla
ne, tik dar labiau -sustiprintų 
branduolinių galybių veikimo 
laisvę. Tokioje padėtyje vienin
telė spaudimo priemonė, kuria 
gali pasinaudoti mažos ir bran-

pos Tautų Seimo liet, delegaci
jos narys, žurnalų “The Baltic 
Review” ir “Revista Baltica” re
dakcijų narys, dažnas minėjimų 
kalbėtojas, politinių straipsnių 
rašytojas. Daugiausia dėmesio jis 
skyrė VLIKui, kuriam pirminin
kavo nuo 1957 m. Politiniame 
raizgyne jis buvo ypač didelio 
takto žmogus, mokėjo lyginti su
irzusius santykius. Siekė jis ir vi
sų lietuvių politinių grupių ap
jungimo; deja, jo nesulaukė, nes 
neviskas nuo jo priklausė.

Į VLIKą dr. A. Trimakas at
ėjo jau su dideliu pasiruošimu ir 
ilga diplomatine patirtimi. Buvo 
studijavęs ekonominius bei poli
tinius mokslus visoj eilėj univer
sitetų: Kauno, Lille, Grenoblio, 
Hagoje, Ženevoje. Daktaro laips
ni gavo Lille un-te, Prancūzijoj. 
Diplomatinę tarnybą pradėjo 27 
m. jaunuolis Lietuvos pasiunti
nybės sekretorium. Stockholme 
1930-1935 m. Vėliau dirbo Lietu-

duolinių ginklų neturinčios vals
tybės, tai — jų pačių veikimo 
laisvės pasilaikymas...

Svarbiausia — prekyba 

kad. šito oficialaus vizito politinė 
reikšmė yra nė kiek nedidesnė, 
kaip visų tų pro šąli pasakytų žo-

bei verslo nereikia laikyti poli
tika.

šitais klausimais, atrodo, nei 
vyriausybių galvos, nei jų sekun
dantai neeikvojo žodžių. Savo pa
sikalbėjime su Chruščiovu Dani
jos premjeras pareiškė, kad jo 
vyriausybė yra pasiruošusi žy
miai išplėsti prekybinius santy
kius su sovietais ir pasiūlė juos 
aprūpinti reikalingomis mašino
mis chemijos ir tekstilės pramo
nei, o taip pat savo augštos ko
kybės žemės ūkio gaminiais, vi
sų pirma, sviestu ir bulvėmis. Sa
vo ruožtu už tai danai pageidau
tų gauti pigių sovietiškų dega
lų: naftos, benzino, anglies.

Dar pernai rudenį, Danijos 
užs. r. min. Haekkerupui besilan
kant Maskvoje, buvo pasirašyta 
abiejų šalių naujoji prekybos su
tartis, kuri automatiškai gali bū
ti praplėsta.

vos užs. r. ministerijoj Vid. Eu
ropos skyr. vedėju. Nuo 1938 m. 
Lietuvos pasiuntinybės patarėjas 
Varšuvoje, 1939 m. — Lietuvos 
gen. konsulas Vilniuje. Užsienin 
pasitraukė II D. karo pabaigoje. 
1946-1947 m. buvo BALFo įgalio
tiniu Vokietijoj. Į JAV atvyko 
1947 m. su šeima — žmona Jad
vyga ir sūnumis — Konautu ir 
Gediminu. Dabar jo liūdi likę jo 
šeimos nariai, jo tėviškė Taupa- 
riai Biržų apskr., kur gimė 1902. 
6. 19, Ateitininkų Federacija ir 
Lietuvos Ūkininkų S-ga, kurių 
nariu buvo, Lietuvos laisvinimo 
veikėjai, išeivija ir visa Lietuva, 
kuriai išlaisvinti jis skyrė savo jė
gas. Visi jaučiame, kad netekome 
didžio laisvės kovotojo, kurio ne
baigta kova skatina visus ryžtin
gai ją tęsti.

Velionis palaidotas Brooklyne 
kovo 2 d. Iš Toronto buvo nuvy
kę atstovai J. Matulionis ir V. 
Vaidotas.

Milijardai vilioja
Kaikurie stebėtojai danų norą 

išplėsti prekybą su sovietais sie
ja su dabartine Chruščiovo prog
rama išvystyti sovietų chemijos 
pramonei, kuriai užplanuota iš
leisti apie 50 milijardų dol. Tie." 
pinigai, esą, ir traukia vakariečių 
prekybos delegacijas, kaip muses 

su Kremliaus viešpačiu, sovietų 
užs. prekybos ekspertai vedė pa
sitarimus su atvykusia olandų de
legacija dėl reikalingų užpirkimų 
chemijos pramonei. Toji pramo
nė, kaip žinoma, be vakarietiškų 
mašinų ir Įrengimų toli nenužy
giuotų.

Gamina sovietams
Bet argi tik chemijos pramo

nei Vakarų pagalba reikalinga 
sovietams? štai jau treti metai, 
kai kiekvieną dieną i pietus nuo 
S t o c k h o Imo pagaminama 100 
vamzdžių iš puikaus švediško 
plieno ir specialiai pagamintais 
transporto vagonais jie atvežami 
į Oxeloesundo uostą, iš kur rusų 
laivai per Baltiją juos toliau ga
bena nežinomos paskirties vieton 
i “plačiąją tėvynę”. O tai bent 
vamzdžiai! Kiekvienas 12 m. il- 

(Nukelta Į 8 psl.)
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LIETUVIU FONDAS IR MES
Kas seka laisvojo pasaulio lie

tuviškąją spaudą, įsijaučia į nū
dienes problemas, gali pastebėti, 
kad visi mūsų rūpesčiai veda į 
pagrindinį: yra gyvas reikalas iš
saugoti turimas lietuviškas pozi
cijas, t.y. ugdyti kultūrines ins
titucijas ir išlaikyti tam tikrą ly
gį naujai kuriamų kultūrinių ver
tybių. Jei mes nežengsime, kad 
ir lėtai, priekin — sustingsime, 
imsime snausti, pagaliau — už
migsime.

Tuo tarpu mes žengiame dar 
vis priekin; mes daug dėl to paro
dome sielvarto, nes norime dar 
daugiau, dar geriau. Tai yra ge
ra pusė. Karts nuo karto iškelia
ma daug gerų sumanymų, bet 
dažnokai dalis tokių ir lieka tik 
sumanymais; tai yra blogoji pu
sė. Juk ir priimtas kultūros kong
reso metu rezoliucijas sunku yra 
-įvykdyti, nes trūksta vieno daly
ko: lėšų. Apie tai aiškiai nenori
me pasakyt, bet taip yra.

Iš to tenka daryti vieną aiškią 
išvadą: svarbiems lietuviškiems 
reikalams neturime pakankamai 
pastovių lėšų.

Atsakymas tėra vienas: tokias 
lėšas reikia sutelkti ir tai turime 
įsipareigoti visi. Lietuvybės iš
laikymo problema išeivijoj savo 
apimtim yra globalinė. Lėšų kau
pimas turi būti tokios pat apim
ties. Ten, kur negali būti dėl tam 
tikrų priežasčių įsteigtas gyvena
mam krašte atskiras Lietuvių 
Fondas, galima pasinaudoti JAV 
ąr Kanadoje įsteigtaisiais.

JAV lietuviai, nes jų ten dau
giausia, turi pakelti didžiąją naš
tą; Kanados lietuviams, palygi
nusiu JAV, tektų maždaug vie
na dešimtoji dabs,, o kitiems 
kraštams atitinkamai mažiau, pa
gal lietuvių skaičių ir krašto są
lygas. Juk faktinaf yra taip: kas 
gero bus padaryta lietuviškumui 
išlaikyti vienam pasaulio krašte, 
tas tiesiogiai ar netiesiogiai atsi
lieps ar bus pajusta, ir kitur.

Sutelkti milijoną dolerių JAV 
lietuviams anksčiau ar vėliau tu
rėtų pavykti. Tuo tarpu ten turi
ma maždaug viena devintoji mi
lijono dalis.
Kanadoje tie reikalai kiek pa

vėluotai pradėti; čia ir to dar ne- 
padarėm, kas mums priderėtų; 
pas mus dar tebevyksta tylus per- 
sigalvojimas, dar vis tebevirški- 
nama ir nėapsisprendžiama.

Šiandieną atrodo nepopuliaru 
kalbėti apie piniginius dalykus. 
Fondų keletas ir visiems prašo
ma duoti. Tiesa, jų yra: plačios 
apimties ir vietinių, bet jie visi 
savo vietoj. Jiems visiems reikia, 
mes privalom ir galim duoti. Au-

ka nebus tikra, jei mes jos nepa
jusime duodami.

Daugiausia murmėjimų ateina 
iš tų, kurie arba nieko nėra da
vę, arba j ieško pateisinimų savo 
nenorui ar sąžinei nuraminti, ku
ri vistiek kartais susimąsčius ima 
išmėtinėti: neatlikai, ką privalė
jai.

Daugis mūsų neatsisakome 
paaukoti, jei mūsų išrinktieji ar 
paskirtieji pareigūnai- paprašo; 
tačiau žinokime viena, kad prašy
ti nėra lengva. Ar neatėjo jau lai
kas elgtis priešingai: pasiūlyki
me patys, kada galime ir turime; 
jei būsime prašomi, ne visada tuo 
metu galime turėti. Kad ir ma
žiausia auka, bet pasiūlyta Jūsų 
pačių rinkėjams bus didelis at
lyginimas už jų nedėkingas pa
reigas.

Sutelktas vienas milijonas do
lerių kad ir viso laisvojo pasau
lio lietuviškų širdžių, duotų ma
žiausiai apie 50.000 dolerių į me
tus nuolatinių pajamų. Jas su
naudotume palaikyti ir ugdyti 
lietuviškoms kultūrinėms verty
bėms, kurios ir užtikrintu žymiai 
patvaresnį, lietuviškumą išeivijoj.

Albinas Vilniškis

/, Lietuvos prisikėlimą 2,
Mūsų tikslai

Vincas Krėvė misterijoje “laki- 
mo keliais”, rašytoje prieš mū- 
sąją nelemtį, Vinco Visvilio kla
jonės, svyravimai ir ryžtas pri
mena iš tėvynės išblokštųjų apsi
sprendimą ir pasimetimus.

Kai Višvilis tebuvo Vincuku, 
o mes pergyvenome tremties gai
žiąsias dienas, dūmojome jo žo
džiais: “Aš čia ilgai užtrukti ne
noriu. Aš greitai noriu atgalio į 
tėvelį, motinėlę, kur man buvo 
taip gera ir ramu... O čia taip 
niūru, tamsu ir šalta”. Ir mes 
tikėjom tarptautiniu teisingumu, 
nelemtųjų skriaudų mūsajai tau
tai jei ne atlyginimu, bent jų pa
šalinimu. Anuo metu, skurdžio
mis dienomis, ryžtingai tiesėme 
rankas į savo tėvynę.

Vincas Višvilis, jieškodamas 
kelių į užburtąją pilį karaliui 
žvaigždikiui pabudinti, galingajai 
tautos praeičiai atkurti, bando at
siplėšti nuo dabarties tikrovės: 
“Aš visuomet aru skrendu, nors 
ankšta mano sparnams erdvėse. 
Visuomet vienas jų plasnoja pas 
praeities sieną, o kitas daužosi į 
ateities vartus”.

Ir šimtmečiams praslinkus jis 
byloja: “Tvirtas kaip ąžuolas, ži
nąs savo siekimus, savo tikslus ir 
tiems tikslams pasiekti priemo
nes, grįžtu protėvių šalin. Dievo 
malonės kupina mano siela pa
sieks laimės, kurios iki šiol nėra 
pažinusi, patyrusi... Svetimiems 
dievams tarnavau, svetimais klai
dingais keliais iki šiol vaikščio
davau, bet dabar žinau, ko siekiu, 
ko noriu ir kuriuo keliu turiu 
eiti”.

Višvilis prisipažįsta klaidžio
jęs, o mes ir klystkelius bandome 
vadinti tiesiais keliais. Višvilis 
taria žinąs savo tikslus ir prie
mones tikslams siekti, o mes nu-

vokiame tikslus, tačiau patenka
me į klystkelius bejieskodami 
priemonių jiems įgyvendinti. Net 
ir šiuo metu, kai laiko įsibėgėji
mas ir net nežvaliausioms akims 
parodė klaidas, mes nenorime jų 
išsižadėti dėl menkavertės gar
bės.

Mūsų tikslai aiškūs: talkinti 
lietuvių tautai iš vergovės prisi
kelti laisvam gyvenimui ir nepa
simesti, nepritapti svetimose pa
kelėse, nevirsti dulkėmis, kurias 
blaškytų sūkurėliai. ■

Klaidingos prielaidos
JAV — Sov. Sąjungos pusiau

svyros tarpsnis arti pabaigos. Jis 
bus lydimas nerimasties ir nusi
vylimo. JAV, laimėjusios karą, jį 
pralaimėjo politiniame bare. Va
šingtonas per pastarąjį dvide
šimtmetį tylomis sutiko bei paly
dėjo Maskvos imperialistinius 
kėslus ir stengėsi nutylėti sovie
tų pavergtųjų tautų nelemtį.

Sen. Henry Jackson, narys ko
misijos kariniams reikalams, ap
tarė (The New York Times Ma
gazine, 1963. VIII. 4) septynias 
JAV užsienio politikos klaidas, 
septynias nepagrįstas prielaidas; 
kurių tik esmines paminėsiu.

Pirmoji prielaida, kad Rusijos 
—Kinijos nesutarimas sumažins 
komunistinį pavojų vakariečiams. 
(Chruščiovas ir Maotsetungas — 
du garvežių vairuotojai siekia va
kariečių sunaikinimo).

Antroji prielaida, kad nuolai
domis galime sutramdyti Maskvą, 
taip pat esanti klaidinga. Pasiti
kėjimas sovietais neišugdęs jų 
pasitikėjmo vakariečiais. Vadina
masis vakariečių idealizmas nu
vedęs klystkeliais ir laidoja tik
roviškąjį idealizmą.

Klaidinga esanti ir trečioji 
prielaida, kad karinis rungtynia
vimas vedąs į pasaulio sunaikini-

mą. Maskvos tariamoji taikos po-

čiuose sukėlė idėją — geriau rau
donas, negu lavonas, šis šūkis 
turėtų logiškai vesti į nusiginkla
vimą ir net pasidavimą.

Kreivu keliu nuvedanti ir 
lanksčiosios politikos prielaida, 
kuri palaužianti vakariečių va-

sėti ir atlaikyti Maskvos spau
dimo.

Ir šiuo metu, po sunkių bandy
mų, JAV turėtų prisiminti A. 
Lincolno žodžius: “Buvę laisvės 
šventyklos stulpais nūnai subyrė
jo. Skaidrusis protas jų vietoje 
turi pastatyti kitus, stipresnius 
už buvusius”. 'JAV šio pokario 
klystkeliuose pažeidė įsipareigo
jimus kitų laisvei, tačiau netru
kus pajuto grėsmę savajai. Jų 
protas vis nesiryžo sukurti stul
pų, kurie, atlaikytų viso pasaulio 
laisvės svorį.

Mūsų politiniai veiksniai iš pat 
pradžių darė klaidingas prielai
das, kurios išplaukė iš JAV klai
dinančių pareiškimų, kad jos iš 
tiesų rūpinasi pavergtomis tau
tomis. Galima politikoje klaidas 
daryti, bet nevalia jose užkietėti. 
Jau seniai metas save paklausti, 
ką JAV yra padariusios Lietuvai 
išlaisvinti? Ar Vašingtonas ne
dalyvavo suokalbyje tautoms pa
vergti? Ar nelemtais veiksmais 
jis nesustiprino lietuvių tautos 
vergovės pančių? Į šiuos klausi
mus šiandieną galime atsakyti ne 
tik mes, bet ir pavergtoji lietuvių 
tauta, sukruvinta, sužeista ir nū
nai persekiojama už jos nepa
grįstas viltis. JAV suvedžiojimo 
politikos vaisiai yra žinomi: visos 
pavergtosios tautos vienodai ne
apkenčia pavergėjų ir laisvinto
ji}, kurie bandė žodžiais statyti 
tiltą į laisvės žvaigždę.

Labiausiai patikimas žodis 
pasauly sklandžiam kalbos 
mokėjimui—per 86 metus
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Siūlo gailiu bejieškanl
Prez. Kennedžio nužudymas 

yra iššaukęs daug visokių spėlio
jimų ir teorijų, šovinistinis neg
rų grupės laikraštis “Black Mus
lim” pvz. tvirtina, kad prez. Ken
nedy sirgęs nepagydoma vėžio li
ga ir pats suorganizavęs savo nu
žudymą, norėdamas numirti kan
kiniu. Siūlo galų jau pora mėne
sių jieško speciali komisija, va
dovaujama augščiausio teismo 
vyr. teisėjo Earl Warren. Spėja
ma, jog komisijos darbas gali už-ma, jog komisijos darbas gali 
trukti dar keletą mėnesių.

Paslaptys, kurių neteks 
sužinoti

Didelį triukšmą buvo sukėlęs 
E. Warren prasitarimas, kad esa
ma tokių dalykų, kurių mūsų 
kartai nebus galima atskleisti. 
Daug kas tuojau padarė išvadą 
— į prezidento nužudymą yra įsi
vėlusi Sov. Sąjunga arba Kuba. 
Tačiau žurnalistams vėliau pavy
ko sužinoti, kad šiuo atveju E. 
Warren turėjo galvoje tiktai FBI 
tyrinėjimo metodus. Jų atskleidi
mas galėtų pakenkti krašto sau
gumui.

Neoficialiais duomenimis, ko
misija yra priėjusi šių išvadų:
1. velionį nušovė Lee Oswaldas,
2. atentatas nebuvo inspiruotas 
nei sovietų, nei Castro kubiečių, 
nei pagaliau kurios nors kitos 
vietinės grupės, 3. Jack Ruby su- 
likvidavo Oswaldą taipogi savo 
paties iniciatyva, 4. abu nebuvo 
pažįstami — nėra įrodymų, kad 
jie kada nors būtų susitikę.

Nenormalus pramuštgalvis
Tiriant L. Oswaldo gyvenimą, 

apklausinėta daug liudininkų 
nuo pat jo vaikystės dienų. Visi 
siūlo galai veda į tą patį tašką: 
Oswaldas neturėjo draugų, buvo 
užsidaręs savyje, nesugebejo ras
ti vietos gyvenime. Jau 1953 m. 
į jį atkreipė dėmesį Niujorko 
vaikų teismo atstovas John Car- 
ro, priėjęs teisingos išvados, kad 
13 m. jaunuolio uždaras rūgimas 
savyje jį gali išugdyti nenorma
liu žmogumi. Oswaldą jis norėjo

VYT. KASTYTIS

pasiųsti Į vaikų kaimeli Dobbs sė šaulių klubui, kur turėjo pro-
Ferry, bet motina nesutiko, pa
reikšdama, kad jos sūnus esąs vi
siškai normalus.

Gyvenime vietos Oswaldas mė
gino jieškoti marinų eilėse, ta
čiau buvusieji jo dalinio vyrai pa
sakoja, kad ir Amerikoje, ir Ja
ponijoje jis su jais niekada nera
dęs bendros kalbos. Kariai laisva
laikius dažniausiai praleidžia 
prie stikliuko. Pasigėręs, Oswal
das darydavosi nepaprastai prie
kabus ir žiaurus. Atrodė, kad jis 
tada nori atsiskaityti su visu pa
sauliu, atsilyginti už jo širdį 
graužiantį nerimo kirminą. i

Nusivylė Sovietų Sąjunga
Jo polinkis į marksizmą ir iš

vyka į Sov. Sąjungą jam taip pat 
atnešė kartų nusivylimą. Ameri
kiečių atstovybei atidavęs pasą, 
tikėjosi gauti Sov. Sąjungos pi
lietybę, bet turėjo pasitenkinti 
paprastu leidimu apsigyventi ta
me krašte. Pradėjęs dirbti Mins
ko fabrike, Oswaldas nebuvo pa
tenkintas: jis skundėsi menku 
atlyginimu, ilgomis darbo valan
domis, keikė priverstinį politinių 
paskaitų klausymą. Tomis nusi
vylimo dienomis juo susidomėjo 
jauna rusaitė Marina Pruskova, 
ligoninės vaistininkė. Pažintis 
baigėsi vedybomis, šiandien ji 
tvirtina: “Oswaldo niekas nemė
go, net ir Sov. Sąjungoje ...” 
Jos žodžius papildo buv. ameri
kiečių korespondentė Maskvoje 
Priscilla Johnson: “Nepaisant jo 
visų išvedžiojimų apie kapitaliz
mą "ir komunizmą, susidarė įspū
dis, kad šis jaunuolis niekur ne
bus laimingas, kad jis yra tokio 
tipo, iš kurio gimsta fanatikai 
kankiniai...”

Kulipkos sminga į 
taikinį

Marinų eilėse Oswaldui buvo 
suteiktas taiklaus šaulio vardas, 
tačiau augščiausiu įvertinimu yra 
eksperto titulas. Taigi, Oswaldas 
tada nebuvo geriausiųjų šaulių 
tarpe. Sov. Sąjungoje jis priklau-

gos šaudyti Į taikinį.
Tarp Oswaldo asmens doku

mentų buvo rasti du marinų kor
puso pažymėjimai, kad jis yra 
tarnavęs marinų daliniuose. Vie
nas jų, Alek James Hidell pavar
de, yra aiškus falsifikatas. Cha
rakteringa, k^d kaip tik šia su
klastota pavarde Oswaldas užsi
sakė šautuvą iš Čikagos. 1963 m. 
lapkričio mėn. pradžioje jis pasi
rodė Sportsdrome šaudykloje, vi
sus nustebindamas savuoju taik
lumu: kulipkos smigo į taikinį 
viena šalia kitos. Buvo mėginta 

iOswaldą įtraukti į šaudymo var
žybas, bet jis atsisakė, motyvuo
damas, kad neturi dolerio varžy
bų mokesčiui.£

Lemtingoji valanda
Atentato dieną Oswaldą į dar

bą nuvežė jo bendradarbis Fraz
ier, 
gas 
rių, 
lin,

Paklaustas, kas yra tas pail- 
daiktas, suvyniotas i popie- 
kurį jis atsinešė automobi- 
Oswaldas atsakė: “Užuolai-

dos langams.” Belaukiant prez. 
Kennedy, vienas žiūrovas paste
bėjo šautuvo vamzdį knygų san
dėlio lange. Jis netgi šyptelėjo: 
“Šį kartą mes negalime saugumo 
vyrų kaltinti neapdairumu. Ana, 
vienas jų net į šeštą augštą įsi- 
kraustęs su šautuvu rankose. *.”

Kai šūviams nuaidėjus polici
ja įsiveržė į pastatą, Oswaldą ra
do geriant coca-colą. Savininkas 
užtikrino, kad Oswaldas yra tar
nautojas. čia ir prasidėjo antro
ji tragedijos pusė — užuot pasi
likęs pastate, Oswaldas išskubė
jo namo, užsivilko palaidinukę ir 
vėl išėjo į gatvę, atrodo, varo
mas panikos jausmo' Patikrinus 
knygų sandėlio tarnautojus ir pa
sigedus Oswaldo, radijo bango
mis buvo duotas įsakymas jį su
laikyti. Policininkas J. D. Tippit, 
pastebėjęs Oswaldo išvaizdą ati
tinkantį vyrą, išlipo iš automobi
lio. Oswaldas į policininko klau
simus atsakė‘ pistoleto šūviais. 
Bėgdamas iš nusikaltimo vietos, 
jis atkreipė batų pardavėjo dė
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NAUJA LIETUVIŲ AUTOMOBILIŲ ATSTOVYBĖ

ALBION MOTORS..
R.R. 3, Bolton, Ont. Tel. Bolton 857-1030

PARDUODAMI: CHEVROLET, CHEVELLE, CHEVY II, CORVAIR, CORVETTE (SPORTINIS) 
IR OLDSMOBILE AUTOMOBILIAI BEI CHEVROLET SUNKVEŽIMIAI.

MOŠŲ KAINOS ŽEMIAUSIOS, pvz., naujas, pilno dydžio 1964 m. Chevroletas tik $2.298,85. Įmo
kėjus $298,85, balansas $18,72 į savaitę. 2 metų arba 24.000 mylių garantija.

BOLTON
ALBION 

TOR3

HWY
JUOZAS STALIORAITIS G. McCALLEN
Namų tel. RO 2-2407 TeL Bolton £57-1030

Telefoniniai pasikalbėjimai iš Toronto apmokami 
Albion Motors Ltd. pasakius “collect charge”.

Taip pat parduodami naudoti automobiliai ir priimami kaip trade-in.
Atstovybė yra prie 50 plento, Į pietus nuo Bolton miestelio, ir turi dideli 
parodomąjį kambarį (show room) bei atsarginių dalių sandėlį. Taip pat 
atliekami mechaniški pataisymai. Tolimesnių vietovių pirkėjams kainas 
prisiunčiame paštu ir automobilius pristatome tiesiog iš Oshawos arba iš 
savo prekybos. Rašykite lietuviškai arba angliškai. Skambinant klausti 
Joe arba John.

VISAIS AUTOMOBILIU REIKALAIS KREIPTIS:
HWY

STASIUI AUGUSTINAVIČIUI mirus,
jo žmoną ROŽĘ, buvusią skyriaus pirmininkę, 

dukras, sūnus bei jų šeimas 
gilaus skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime —

K. U Katalikių Moterų Dr-jos 
Delhi skyrius

D

Nuoširdžiam skautų draugui ir rėmėjui

AUGUST1NAVIČIUI STASIUI mirus, 
jo žmoną, sūnus, dukteris ir visus kitus artimuosius 

užjaučiame ir kartu liūdime —
Hamiltono skautai ir tėvai - rėmėjai

Mylimam vyrui
STANISLOVUI AUGUSTINAVIČIUI mirus, 

našlei ROŽEI AUGUSTINAVIČIENEI, ' 
dukroms STASEI ir BIRUTEI, sūnums ALBINUI ir 

STANISLOVUI su jų šeimomis
jų liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą z 

reiškia ir kartu liūdi —

Antanas ir Katrina Margiai

Delhi-Tillsonburgo apylinkėje
NETEKUS TAURAUS LIETUVIO. 

1964 m. vasario 21 d. mirė a.a. Stasys 
Augustinavičius, sulaukęs 73 metų 
amžiaus. Kilime buvo rozalimietis. Pa
laidotas Tillsonburgo katalikų kapinė
se. Laidotuvėse dalyvavo beveik visi 
apylinkės lietuviai ir daug giminių bei 
draugų iš Toronto, Hamiltono ir Čika
gos. Tokio gausaus dalyvavimo dar nė
ra apylinkėje buvę. Gedulingas pa
maldas šv. Kazimeiro bažnyčioje at
laikė iš Čikagos atvykęs velionies gi
minaitis jėzuitas Tėvas Anicetas Ta
mošaitis. Prie karsto sargyboje stovė
jo šaulių organizacijos atstovai, kurios 
nariu bei rėmėju ir velionis buvo. 
Vengrų salėje • pietų metu, kuriuose 
dalyvavo 250 žmonių, atsisveikinimo 
žodį tarė Bendruomenės, šaulių ir 
Rodney apyl. atstovai.

Per paskutiniuosius trejus metus 
Stasys Augustinavičius dėl sušlubavu
sios sveikatos buvo perdavęs lietuviš
kos veiklos vairą jaunesniems ir pasi
traukęs nuo tiesioginio darbo. Tačiau, 
jeigu atversime lietuvių tabako augin
tojų istorijos lapą tik porą metų atgal,

Stasys Augustinavičius 
tarp žydinčio tabako

ii

mesi. John Brewer jį nusekė Į ki
no teatrą ir iššaukė'policiją. Po
licijai pasirodžius, Oswaldas tre
čią kartą griebėsi ginklo, bet pis
toletas užsikirto, sutrukdydamas 
tolimesnę žmogžudysčių seriją.

Taip šiuo metu atrodo atenta
to prieš prez. Kennedy siūlo ga
lai. Marina Oswaldiene neabejo
ja, kad prezidentą nužudė jos vy
ras. Ji taip pat atskleidė kitą pas
laptį — Oswaldas yra paleidęs 
nesėkmingą šūvį į baltųjų eks
tremistų atstovą gen. E. Walker. 
Našlė nusiskundžia, kad Oswal
das nekartą ją yra paženklinęs 
mėlynėmis; tai, be abejonės, liu
dija jo nenormalumą, polinkį į 
žiaurumą, sadizmą.

— šiltam atspindy importuoto Paari Ruby 
Pbrt, Tawny Port ar Muscatel vyno. Su de
sertu, vakaro sumuštiniais ar prie televizijos 
užkandžiaujant puikus Paari vyno pasirinki
mas teikia vaišingą nuotaiką. Tai puikios 
importuoto vyno rūšys už stebėtinai prieina
mą kainą.

rasime jog Stasio Augustinavičiaus pa- - 
varde Delhi - Tillsonburgo apylinkėje 
buvo linksniuojama nuo vardininko 
iki šauksmininko. Be jo neapsiėjo nė 
vienas susirinkimas, nė vienas paren
gimas ar minėjimas, nė vienas rimtes
nis sumanymas. Jo namuose padaryta 
užuomazga Delhi Lietuvių Bendruo
menės, jo namuose gimė Tillsonbur
go Lietuvių Ūkininkų Klubas, kuris 
jo rankose ilgus metus sėkmingai vei
kė. Pas jį kreipėsi pagalbos daugelis 
kaimyninių kolonijų žmonių ir orga
nizacijų ir visiems jis kiek galėdamas 
padėjo. Už tai Hamiltono skautai jį 
net specialiu ordinu apdovanojo.

Po II D. karo a.a. Stasys Augusti
navičius, būdamas stambus tabako au
gintojas, galėjo atsikviesti Kanadon 
daug naujų ateivių. Ir tą galimybę jis 
pilnai išnaudojo, kviesdamas pirmoje 
eilėje gausias šeimas. Kaikurie naujie
ji ateiviai juokėsi iš kitų apylinkės lie
tuvių, jog jų vaikai blogai lietuviškai 
kalba, tačiau iš Stasio Augustinavi
čiaus negalėjo nė vienas pasijuokti. 
Jo ne tik vaikai čia gimę, bet ir anū
kai gražiai kalba lietuviškai. Tai pa
vyzdys visai kolonijai. Jeigu tokių Au- 
gustinavičių Lietuva būtų daugiau tu
rėjusi, tai nuo Mindaugo laikų nebūtų 
nusigyvenusi iki 3 milijonų, bet šiuo 
metu turėtų 30 milijonų gyventojų.

Nors velionis buvo tik paprasto iš
silavinimo žmogus, bet nė kiek su tie
sa neprasilenkiant, galima tvirtinti, 
jog ką reiškė Torontui dr. A. Šapoka 
ar V. Užupis, tai Delhi ir Tillsonbur- 
gui maždaug tą patį reiškė Stasys Au
gustinavičius.

Kuriantis Delhi miestely lietuvių 
parapijai, St. Augustinavičius prisidė
jo stambesnėm aukom prie bažnyčios 
pirkimo ir vidaus įrengimų įsigijimo. 
Nors angliška bažnyčia buvo penkis 
kart arčiau jo namų, bet velionis pa
stoviai lankė ir rėmė lietuviškąją, iš 
kurios ir palydėtas į amžiną poilsio 
vietą.

Tebūna jam lengva Kanados žemė, 
o likusiai žmonai, dviem sūnum, 
dviem dukterim, anūkams ir artimie
siems šviesus prisiminimas!

Kaimynas
NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTES 

MINĖJIMAS buvo ruoštas pagal nau
ją metodą, kuris subrendusiai visuo
menei pasirodė visai tinkamas. Nebu
vo nei orkestro, nei šokių, bet buvo iš
tiesti stalai su kukliomis vaišėmis — 
sumuštiniais ir kava.

Nors kolonija buvo sukrėsta mirties 
žymaus lietuviškos veiklos šulo Stasio 
Augustinavičiaus, tačiau minėjimas 
puikiai pavyko, nes susipratusi velio
nies šeima atidėjo rožinio kalbėjimą. 
Be to, anūkė Rita Augustinavičiūtė iš
tesėjo savo pažadėtą programos dalį 
išpildyti, nežiūrint šeimos nelaimės. 
Tai kilnus lietuviškas gestas.

Atidaromąjį žodį ir minėjimo prave- 
dimą puikiai atliko naujasis Bendruo
menės pirm. B. Stonkus. Pagrindinę 
kalbą pasakė konsulas dr. J. žmuidzi- 
nas, kurio pasirinkta tema visiems la
bai patiko.

Meninę dalį vykusiai pravedė H. 
Kairienė. Toronto vyrų kvartetas, vad. 
muz. St. Gailevičiaus, programą išpil
dė su dideliu pasisekimu. /Švelniai 
skambančias dainas kvartetui teko 
daug kartų kartoti. Vietinis jaunimas 
pasigėrėtinai papildė programą. Bi
rutė Augaitytė — pijaninu, Nijolė 
šemaitė — smuiku, o šeštad. mokyk
los mokiniai — tautiniais šokiais. K.



SpeL • Tėviškės Žiburiai • 1964. III. 5. — Nr. 10 (737)

MOTERS DVASINIS VEIDAS
M. JONYNIENĖ

Kai vartai meno leidinius, 
pvz. “Corps et Visages Fėmi- 
nins; de Ingres a nos jours”, ir 
stebi dailininkų vaizduotėj už
fiksuotas moteris, lengvai atseki 
jų'ne tik fizinę, bet ir dvasinę 
kaitą. Kyla klausimas, ar teisin
gai vaizduoja dailininkai šių die
nų moterį? Ir koks tos moters 
dvasinis veidas?

DABARTIES MOTERIS
Manau nedaug suklysiu teig

dama, kad šių dienų moteris ge
rokai pasimetusi. Pasinešusi 
“bėgti su laiku”, nebesupran
tanti ar nebenorinti suprasti sa
vo pareigų svarbumo bei atsa
kingumo, gyventi patogiai ir 
“šiltai”, nustumti nuo savęs vi
sa, kas neliečia mano interesų, 
sumaišyti su žeme visus tuos, 
kurie jos nepastebi, pasidarė ne 
vienos credo.

Tuo tarpu moters vaidmuo di
delis ir atsakingas. Ji yra šei
mos ir visuomenės veidrodis. 
Juo daugiau turėsime šviesių 
moteriškų protų, juo daugiau 
susilauksime vertingų šeimos 
bei visuomenės narių, nes “ko
kia moteris — tokia ir visuo
menė”.

SUNKI VAŽMA
Nors iš prigimties moteris pa

šaukta spinduliuoti ir dalinti sa
ve, yra be galo apkrauta: viso
kių išcentrinių jėgų tampoma 
įvairiausiomis kryptimis. Visi 
vyro interesai, jo karjeros pasi
sekimai ar nepasisekimai be 
abejonės pereina ir per žmonos 
nervinę sistemą. Ji turi įsijausti 
ir suprasti vyro proesijos svar
bumą (gal visai jai svetimos) 
vien dėlto, kad turėtų kontaktą 
su jai svarbiausiu ir artimiausiu 
žmogumi. Palaikyti ryšį su vyro 
draugais bei bendradarbiais, 
juos priiminėti. Išklausyti vaikų 
sudėtingus reikalavimus, juos 
teisingai suprasti bei išpildyti, 
domėtis vaikų draugais, moky
tojais, sekti spaudą, palaikyti 
laiškini kontaktą, dalyvauti vi
suomeniniame gyvenime. O kur 
visa neišvardinama eilė materia
linių. reikalų! Ir kartais negali 
suprasti, kaip toji ar ana suge
ba ir turi ištvermės bei stipry
bės vežti tą sunkią važmą. Ne
nuostabu todėl, kad žmonės, 
ypač moterys, traukiasi į savo 
gūžtą, apsiriboja labai mažu ar
timųjų rateliu, arba visa pamir- 
šusios* įieško “good time”, nes 
moderniojo gyvenimo santykia
vimo našta yra daug didesnė už 
žmogiškuosius rėmus! Jei mes 
savo dvasines jėgas kaip nors 
pratęsiam, tai fiziniame pajėgu
me esame gerokai ribotos, nes 
jis neelastiškas.

JUO TUŠTESNIS INDAS, 
JUO STIPRIAU SKAMBA

Dalinimas dvasinių išteklių ir
gi negali būti besaikis. Šaltiniai 
išsenka, ateina sausros, pagie
žos, savim ir kitais nepasitenki
nimo metas. Ir nieko nėra bai

sesnio, kaip sutikti dvasiškai mi
rusį žmogų, ypač moterį. O šian
dien jos dažnos. Gal ne dėl savo 
kaltės tokiomis tapo. Gal aplin
ka jas visas padarė bedvasėmis, 
gal reklaminiai šūkiai susuko 
galvas? Gal?

Bet iš dvasinio nubiednėjimo 
moteris turi išsikasti: žinoti kuo 
ji nori būti, ko ji siekia, susiras
ti tam gaivinančių šaltinių. 
Daug kas mano, kad* materiali
nis" saugumas, gražūs namai ir 
baldai bei mašinos užpildys dva
sinę tuštumą, padarys jas ver
tingomis. Klysta. Medžiaga iš 
esmės yra negyvas ir nuobodus 
dalykas. Apie namus, mašinas ir 
baldus kalbam tol, kol juos Įsi
gyjant. Juos pamirštam tuoj pat, 
kai tik mes juos turim. Nei dva
sinės ramybės, nei didesnio 
žmogaus asmenybės vertingumo 
medžiaga negali duoti. Ji užde
da ant mūsų kaukę, bet visi 
greit pastebi, kas yra po ja.

Moterų pobūviai užpildyti po
kalbiais "apie pirkinius, madas, 
šunis ir balius skamba kaip 
“tušti indai”. Juo indas didesnis 
ir tuštesnis, juo garsiau skamba 
ir juo lengviau nustelbia kitus.

Nebūti tuo tuščiu indu, išlik
ti pilnu žmogumi, jaunu dvasia, 
imančiu ir duodančiu, turėtų 
būti viena pagrindinių moters 
pareigų. Tiesa, moterys labai 
rūpinasi kuo ilgiau išlikti jau
nos, išlaikyti veidą, kaklą, ran
kas, figūrą. Bet ar kreipiam dė
mesį į savo vidaus, savo širdies 
bei proto jaunystę? žmogus sa
vo vidumi susensta tada, kai nie
ko augštesnio nebesiekia. Kal
bos apie buitį — namus, maši
nas, santaupas yra ženklas, jog 
žmogus rambėja savo dvasia. Ir 
tokių dvasiškai susenusių žmo
nių gali rasti net trijų dešimtų 
neperžengusių tarpe, "šie žmo
nės darosi nuobodūs, nemieli, 
pilki. Psichologų patirta, kad 
dvasiškai pirmiausia susensta 
moterys. Ir kaip tik dėl tos ne
lemtos rutinos, dėl smulkių ūki
nių rūpesčių. Jaunystės "žinių 
bagažas senka, laiko savęs lavi
nimui bei mokslinimui nelieka. 
Jeigu ir lieka, tai jis nuleidžia
mas vėjams, tuštiems telefoni
niams pasikalbėjimams. Nepra- 
turtinamoš mintys darosi skur
džios, perdaug jau paprastos.

' NEPASENTI DVASIA
Vyras laimingesnis. Jis savo 

idėjas, siekimus iš dalies reali
zuoja darbe. Jis susilaukia Įver
tinimo ir pripažinimo, dvasinio 
pasitenkinimo. Tuo tarpu mo
ters energija išnaudojama ne
reikšmingiems darbams; jos nie
kas nepastebi, niekas neįverti
na; ji nuteka kaip kriauklėj van
duo.

Moters pareiga, anot Anne 
Morrow Lindbergh: “Duoti ir 
gauti iš savo vaikų ir vyro, ne
atitrūkti nuo draugų ir bend
ruomenės, kad attiktum savo pa
reigą žmogui ir pasauliui, kaip 
moteris, kaip pilietė”.

Gyvenimas gražus ir vienkar
tinis, todėl turime gyventi pil
nai. Kurti visa, kas vertinga, su
siplanuoti savo dieną, savaitę 
taip, kad užtektų laiko ir pačiai 
sau. Geriau tegu palaukia kokia 
neatlikta smulkmena, tegu ne
būna tiek rūpesčių ir dėmesio 
skiriama bepradedančiom atsi
rasti raukšlėm (vistiek jos atsi
ras, ar mes norim, ar ne), o tą 
laiką skirti savęs suradimui, sa
vęs tobulinimui. Tegu šis kon
tinentas mums, kaip lietuvėms, 
ir skirtingas, pilnas neigiamy
bių, bet jis yra augšto gyveni
mo lygio, čia mes galime sutau
pyti sau laiko ir be didesnių iš
laidų semtis dvasinių vertybių.

Jei moteris į savo namus-par
sineš daugiau šviesos ir kūrybi
nės šilumos, ūkiniai reikalai ne
bus iškeliami, kaip patys svar
biausi šeimos reikalai. Aišku to
kia šeima suks kita linkme. Ji 
palengva veiks periferijas. Su
ėjus nebereikės kalbėti apie tai, 
kiek kartų vedamas šuo pasi
vaikščioti ir kaip anoji nesko
ningai rengiasi; temos ateis pa
čios, ryšys tarp draugų ir drau
gių bus kitoks.

NEVISOS PASIMETUSIOS
Neteigiu, kad visos moterys 

nublukusios, pasimetusios. Yra 
šviesių protų, nenuilstamų idea- 
lisčių; "prieš jas lenkiam galvas. 
Bet jos daugiau ar mažiau vie
nišos. Jos nekomformistės. Ven
giama tokių draugystės, nes tos 
draugystės stato reikalavimus, 
reikia pasitempti. Klysta tos, 
kurios užsidaro “rinktinių drau
gių” tarpe. Palaikyti santykius 
su mažiau žinomais, kartais vi
suomenėj nepopuliariais žmonė
mis, gali būti naudinga, įdomu, 
malonu. Moteris yra apdovanota 
didele instinkto jėga, kuri ir tu
ri ją vesti tinkama kryptimi.

Daug kas galvoja, kad savo 
asmenybę suformavo mokykloj 
bei universitete ir tapo pilnuti
niu žmogumi, čia padeda tašką 
ir sustoja. Kai žmogus sustoja 
troškęs pažinti ir žinoti, susto
ja ir jo dvasinis gyvenimas. Tol 
būsi jauna ir įdomi, naudinga 
šeimai ir visuomenei, kol trokši 
ir aiksi pažinimo, kol būsi ve
dama pasidalinimo su kitais 
jausmo.

REDAKCIJOS PASTABA. — Jau 
trečias mėnuo “šeimos židinio” min
tys mėgina pasiekti mielus skaityto
jus. Kyla klausimas, ar toks, koks 
jis iki dabar pasirodė, pasiekia skai
tytojus? Ar jis jiems yra prasmingas 
ir Įdomus? Pradedant mėginau sąmo
ningai duoti daugiau bendru minčių, 
bendrų problemų, kad būtų Įžanga, 
pagrindas, išeities taškas kelti kon- 
kretesniems ir daugiau specifiniams 
klausimams bei jiems nagrinėti.

Kaip jau anksčiau buvo minėta, 
skaitytojų reakcija, problemų iškėli
mas, nuomonių pareiškimai yra būti
ni ir labai laukiami. Tiktai atsiradus 
dialogui su skaitytojais šis skyrius 
galės atrasti savo tikrą veidą ir pa
sidaryti prasmingas. Tad laukiame 
skaitytoju pasisakymu bei sugestijų.

I. L.

SVEIKATOS KLINIKA -
HEALTH CLINIC
Vienintelė valdžios registruota, natūralaus gydymo, lietuviška 
klinika. Įvairūs spinduliai, elektros ir fiziniai rankų masažai; 
spindulinės ir garų vonios; gydomieji judesiai ir kita."

474 Roncesvalles Avė. • Tel. LE 3-8008
B. Naujalis, R.M.N.Pt.

Prancūzijos- 
Vokiefijos 
santykiai

(Atkelta iii psl.)

mas gali nuvesti toli. Jis kursto 
vokiečiuose baimę, bent įtarimą, 
kad vieną gražią dieną to paties 
realizmo vedina, Prancūzija be 
jokio įspėjimo gali taip pat pri
pažinti Vokietijos Demokratinę 
Respubliką (VDR). Tokį įtarimą 
sustiprino nelemta parlamentarų 
grupės kelionė į Rytų Vokietiją* 
Vokiečių spaudos korespondentai 
iš Paryžiaus tą kelionę plačiai iš
garsindami sudarė įspūdį, kad ta 
delegacija, kurios sudėty buvo 
keli besąlyginiai gaulistai, yra 
oficiali ir vyko ne be užs. r. mi
nisterijos žinios. Finansų minis- 
terio lankymasis SSSR, prekybi
nių derybų užmezgimas, tarima
sis dėl ilgalaikių kreditų sovie
tams sudarė įspūdį, kad Prancū
zija rengia dirvą suartėti su Mas
kva, kurią Vokietija laiko savo 
pirmuoju ir gal vieninteliu prie
šu. Vokiečius ypač jaudino De 
Gaulle spaudos konferencijos sa
kinėlis: “Pripažindama Kiniją, 
Prancūzija tik pripažįsta pasau
lį tokį, koks jis yra!” Ar tai reiš
kia, kad Prancūzija rengiasi pri
pažinti didelės Vokietijos dalies 
aneksiją prie komunistinės im
perijos? Prancūzijos su Formoza 
santykių nutrūkimas pristabdė 
tolesnes" spekuliacijas dėl dviejų 
Kinijų, atseit ir dviejų Vokieti
jų, klaidingo paralelizmo. Pats 
De Gaulle realizmas įtaigoja at
sakymą: mutatis mutandis Fede
racinė Vokietija yra Europos Ki
nija, o Formoza — Rytų Vokieti
ja. Tuo būdu prezidentui De 
Gaulle vokiškąjį partnerį nesun
ku buvo nuraminti ir jį patikin
ti, kad Berlyno ir Vokietijos pa
dalinimo klausimu jo politika 
yra nekintama ir kad Prancūzija 
pasilieka kietai šalia Fed. Vokie
tijos vyriausybės.

Pasilieka savose
pozicijose

Pasitarimai Paryžiuje įgijo be
veik prancūzų-vokiečių jungtinio 
ministerių kabineto posėdžio po
būdį, kur buvo tariamasi įvai
riausiais bendradarbiavimo klau
simais, dargi smulkiausiais, bet 
p a g r i ndinėmis tarptautinėmis 
problemomis pasitarimai tebuvo 
monologiniai De Gaulle ir Er- 
hardo credo pareiškimai. Po pa
sitarimų komunikato . nebuvo 
skelbta; jų turinys tačiau žino
mas iš dalyvių prasitarimų, viešų 
pareiškimų, oficialių interpreta
cijų. “Mes galėjom sugretinti 
priešingas sampratas nesužalo- 
jant mūsų santykių...” išsireiš
kė grįžęs" į Vokietiją Erhardas. 
Tai labai vaizdi formulė, kuri 
reiškia lygiai tą pati, ką prancū-

Lietuvių Dienas muzikų komitetas Niujorke aptaria dainų šventės repertuarą. Iš kairės: sekr. M. Ci
bas, meninės dalies koordinatorius K. Vasiliauskas, prof. J. Žilevičius, komiteto pirm. Alg. Kača- 
nauskas, vicepirm. A. Visminas ir narys V. Mamaitis. Nuotr. V. Maželio

zų informacijos ministerio “Con
versation franche et ouverte” 
(laisvas ir atviras pasikalbėjimas). 
Diplomatų kalboj tai reiškia, kad 
kiekvienas pasilieka savo pozici
jose, svarbiausia, Atlanto Sąjun
gos ir JAV atžvilgiu.

Europos Ekonomnės Bendruo
menės (EEB) klausimu abu po
kalbininkai pasisakė už jos poli
tinės konsolidacijos reikalingu
mą. Dėl Jungtinės Europos sam
pratos yra žymių skirtybių tarp 
vokiečių ir prancūzų tezių:* suve
renumo atsisakymas, įsijungimo 
gradacija, antvalstybinių institu
cijų forma — konfederacija, Fe
deracija, “tėvynių” Europa ir 
pan. Dėl jungimosi metodų ir 
Erhardas pritaria De Gaulle, kad

Kas naujo Kanadoje?
Kvebeko separatistų vadas 

M. Chaput pareiškė, kad Angli
jos karalienei nėra saugu laiky
tis Kanadoje, o ypač Kvabeko 
prov. Tas jo pareiškimas sukė
lė daug triukšmo. Karalienė Ka
nadoje lankysis spalio mėn. 
Anglijos Scotland Yard agentai 
jau dabar atvyksta Kanadon pa
ruošti saugumo planų.

Valstybinis pensijų planas nu
matomas priimti parlamente 
dar šiais metais ir tada jis įsi
galiotų nuo 1965 m. pradžios. 
Visiem darbininkam ir tarnau
tojam bus atskaitoma 1% nuo 
atlyginimo iki $4.500 metams, 
kitą 1% pridės vyriausybė. Mo
kamų pensijų dydis siektų iki 
$150 mėnesiui.

Eskimams knyga buvo išleista 
Otavoje ir vyriausybės lėšomis 
bus išdalinta visiem Kanados es
kimam nemokamai. Parašyta 
eskimų kalba, turi 300 psl. ir 
kainuoja $3. Knygos pavadini
mas “Aaujivaallirutissat — reiš
kia “Norintiem daugiau žinoti”. 
Knygoje aprašoma vyriausybės 
santvarka ir duodami Įvairūs pa
tarimai eskimams. Pavyzdžiui: 
rūkymas yra kenksmingas, ga
lima gauti ligą, kurią vadina vė
žiu; kas daryti gaisro atveju, jei- 

nereikia imtis nesavalaikės ini
ciatyvos, kurios nesėkmė gali su
vėlinti, jei nevisai sukompromi
tuoti, jungimosi vyksmą.

Kancleris susirūpinęs
Vokiečių kancleris visdėlto 

grįžo susirūpinęs. Jis bijo, kad 
De Gaulle politika neatsilieptų 
neigiamai į bendrą ekonominę 
padėtį. Pažinęs Vokietijos dvie
jų infliacijų vargus, Erhardas 
pirmoj eilėj "pasilieka ekonomis
tas. Kaip Vokietijos “ekonominio 
stebuklo” pradininkas jis pa
grįstai didžiuojasi jo įvesta DM 
— vienintele pasauly valiuta, ku
ri nuolat stiprėja ir nei kartą 
per pr. m. nebuvo nuvertinta. Er
hardas neslėpė savo nuomonės, 

gu nebegalima užgesinti; reikia 
išbėgti iš savo “igloo” ir šaukti: 
gaisras.

15.000 kanadiečių karių šiuo 
metu yra Įvairiose pasaulio daly
se. Atlanto S-gos daliniuose Vo
kietijoj yra 6.000 vyrų; kiti da
liniai — Vid. Rytuose, Konge, 
Azijoje, Afrikoje, Anglijoje. 
Prancūzijoje ir kitur.

Kanados gyventojų skaičius pa
siekė 19 mil. Provincijomis dau
giausia gyventojų, turi Ontario 
— 6,5 mil., o Kvebekas — 5,5 
mil. Mažiausia provincija yra 
Prince Edward Island, kuri tu
ri tik 107.000.

bei priestatams.
• Faniera virtuvėms ir poilsio (recreation) kambariams.
• Plytelės grindims ir luboms.
• Aliuminijaus langai, durys ir medžiaga izoliacijai.

Sav. B. Saulėnas
2 MULOCK AVĖ., TORONTO 
(prie Dundas - Keele) 

kad prancūzai gyvena virš savo 
išteklių: perbrangi ginklavimosi 
programa, perdideli Įsipareigoji
mai Afrikos valstybėms, projek
tai P. Amerikoj, o neužilgo gal 
ir komunistinės Kinijos atžvilgiu, 
gali pasidaryti Prancūzijos eko
nomijai nebepekeliama našta. 
Kinija nieko už nieką neduos ir 
nieko duoti negali, o tokiose są
lygose ilgalaikiais kreditais pa
grįsti mainai yra rizikingi. Tokia 
didžių išlaidų politika gresia in
fliacija ir gali pažeisti ne vien 
Prancūzijos sunkiai pasiektą pi
niginį ir ekonominį pastovumą, 
bet ir neigiamai atsiliepti į visą 
EEB.

Didelis žingsnis
Taigi, abiejų kraštų ekonomi

niam bendradarbiavimui geriau 
patikrinti numatyta sudaryti 
įvairias studijų komisijas. Specia
li ekspertų komisija vertins eko
nominę konjunktūrą ir studijuos 
EEB tas klauzules, kurios nepil
nai aptartos ir mažai paliestos, 
bet laukia Įgyvendinimo eilės 
(transporto, energijos, soiialinės 
politikos ir kt.).

Taigi, praktika parodė, kad po 
vienerių metų draugystės sutar
tis pradeda reikštis. Jau dabar 
ji Įgavo apimtį, kurios ir didžiau
si optimistai nenumatė. Be abe
jonės, prancūzų-vokiečių santar
vė yra jaunutėlė, dar labai trapi, 
jautri Įvykiams ir politinėms at
mainoms, lyg koks lepus auga
las, reikalinga ir rūpestingos 
priežiūros, bet ji yra didelis po
karinis žingsnis Europai apsi
jungti.

HOME OWNERS CENTRE

STATYBINIU MEDŽIAGŲ 
PREKYBA

• Įvairios medžiagos namų remontams

Tel.: biznio 769-5171 
vakarais 762-9759

LIETUVA DABAR

Klaikaus 
siaubo 
replėse
Irika Našliūnaitė

Už dviejų valandų gimė sūnus — sveikas ir gra
žus berniukas. Kartu gimė ir meilė: stipri, didelė 
ir aš jaučiausi tokia galinga, rodos, nieko nebijau. 
Prašiau Dievą atleisti, kad aš prieš šitą mažą gy
vybę norėjau priešintis. Dabar aš laiminga — aš 
motina! Nors jauna, bet rasiu kelią j gyvenimą; da
bar nepabaugins manęs komunizmo Įstatymai nei 
jų kerštas. Manim visi domėjosi. Lietuvių šeimos 
lankė ir nešė valgyti. Aš sirgau tris mėnesius, nes 
praeities pergyvenimai privertė mane ilgai gulėti.

Išėjusi iŠ ligoninės gavau didesni kambariuką. 
Ten gyveno vokiečių šeima, kuri manęs nemėgo. Aš 
nežinojau, kad jie vokiečiai. Po kiek laiko ir jie ma
ne pamilo, padėjo net sūnų auginti. Atsirado daug 
vyrų, kurie norėjo vesti, bet aš jų nekenčiau — vy
rai man atrodė didžiausi gyvenimo priešai.

★ * ★

Viršininką iškėlė į Kauną, čia atkėlė rusą, bet 
puikų žmogų, kuris man daug padėjo. Aprūpino mal
kom, o darbe tapau vyresne telefoniste, be to, bu
vau išrinkta sieninio laikraštėlio redaktore. Jis 
džiaugėsi matydamas, kad vaikas sveikas, gražus ir 
švarus. Ateidavo pažiūrėti ko man trūksta ir visur 

mane kėlė: sėdėdavau visur prezidiume. Vaiką neš
davau i lopšeli, o vakare grįždama iš darbo parsi
nešdavau į namus. Aš jaučiau, kad jaunystė ir tikra 
motinos meilė nugali visus sunkumus.

Saviveikloje vaidindavau ir šokdavau visus bale
tus. Viršininkas tuo didžiuodavosi. Tik jeigu rei
kėdavo su vaikinu šokti, būdavo didelis vargas — 
aš nekęsdavau, kai vyriškos rankos paliesdavo ma
no pečius arba apkabindavo liemenį. O jei dar kas 
sakydavo — “tu man patinki”, bėgdavau. Tas ma
žas berniukas atnešė man laimę ir meilę.

★ ★ ★

Vaikas buvo dar be krikšto. Nebuvo čia mūsų 
evangelikų kunigo, tai katalikų kunigas pakrikštijo. 
Mes žinojome, kad esame krikščionys, kad Dievas 
vienas, kad visi trokštame laisvės. Galvojau sau vie
na: “Tu krikščionė, kenti kaip ir kiti, toje žemėje 
gimusi kaip ir kiti; nejaugi tu ne šios žemės dukra? 
Nors čia reikdavo tylėti ir kentėti, nes nėra kam 
pasiguosti. Tas, kuris atrodo patikimas, yra gal tavo 
priešas — ištraukęs žodį parduos priešui. Mūsų visų 
tas pats priešas, tas, kuris nori iš širdies ištraukti 
tikėjimą ir priversti tik jam tarnauti. Juk žmonės 
dirba kolūkyje priversti. Traukia iš jų neklausdami, 
ar čia tavo paskutinės bulvės ar pienas — atiduok 
duoklę valstybei, tėvui Stalinui, mokytojui, kuris 
yra ištikimiausias ir išmintingiausias visame pasau
lyje”. O jei duoklės neatiduosi, tave nuteis kaip 
“liaudies priešą”. Per gegužės 1 dieną tu neši pla
katą su Stalinu, Leninu — “Tegyvuoja darbininkų 
valdžia”. Tu eini priverstas, bet valdžia sako at
virkščiai. Girdi, tavo vaikai užauginti darželyje ir 
mokykloje, dėkoki tėvui Stalinui už laisvę ir už duo
ną, nes jis galingiausias, be jo tu nevalgytom duo
nos. O tie, kurie negyvi pamesti guli prie NKGB 
vartų, tie “banditai” su rožiniais ant rankų. NKGB 
katalikų kunigai — nusikaltėliai, liaudies priešai. 
Tik rusų tauta teisinga ir sąžininga, išlaisvino visus 
nuo tų priešų.

I Sibirą tremiami “nusikaltėliai”, nacionalistinių 
vokiečių ir buožių liekanos, čia viskas “gera ir jau
ku...” Belieka tik tylėti ir kentėti bei laukti, gal 
Amerika nepamirš tavęs. Ten, vakaruose, matai lais
vę, laimingus žmones ir svajoji: gal ir aš kada lais
ve kvėpuosiu...

★ ★ ★

Po šio ruso viršininko atėjo moteris viršininkė
— ukrainietė; graži, augšta ir griežta — greitai 
čiupdavo girtus vyrus. Tie išgėrę nepasisukdavo. 
Mano darbas jai patiko. Dėl vaiko niekas neprikai
šiojo. Tik po kiek laiko man pasakė:

— Jūs turite tapti komjaunuole, jei norite dirb
ti, o be to... sūnus.

Kitokios išeities nebuvo. Rusai ir taip ilgą laiką 
prie manęs nekibo, o svarbu vaikas.

Sūnus augo sveikas. 1953 m. mirė mano tėvas. 
Ten, kur gyvenau, atnešė man telegramą. Kelionė 
buvo sunki. Sūnus buvo 1 metų ir 2 mėnesių. Pa
likau jį pas kaimynus ir išėjau. Sniegas kliudė ėji
mą ir mašinų važiavimą. Ilgą kelią ėjau pėsčia. Ne
bijojau, nes labai retai žmogų sutikdavau. Buvo 
šviesi mėnesiena, ir žvaigždės danguje rodė man ke
lią. Tokių naktų daug būdavo, kai dar Lietuva 
laisva buvo. Tąsyk aš buvau maža mergytė, švietė 
tos pačios žvaigždės ir tiek pat sniego būdavo.

Po didelio vargo pasiekiau §. Tai buvo 1953 m. 
kovo 27 d. (Tais metais mirė Stalinas. Ir mane vėl 
pradėjo persekioti, nes dėl jo mirties, rodos, visi 
kalti buvo).

Sustojau prie namo kur brolis gyveno. Girdėjau 
kaip žmonės gieda. įėjau. Brolis su broliene sutiko 
mane virtuvėje. įėjau i kambarį, kur gulėjo tėvas 
ir degė žvakės. Jis gulėjo toks ramus, su šypsena. 
Rodos, viskas baigėsi, viskas pamiršta. Man buvo 
liūdna ir kažką sąžinė prikaišiojo: tu nesupratai 
tėvo; jis irgi žmogus, kuris gyvenimu nusivylė, ku
ris irgi negalėjo pamiršti tos dienos, kai vokiečiai 
vedė sušaudyti, tik todėl, kad nenorėjo 1941 m. re
patrijuoti. Gal jis mylėjo tą savo medinę bakūžę, 
tą kraštą, kur gimė ir augo. Vokiečiai laikė jį nu
sikaltėliu, komunistu, todėl jis ir laukė rusų — no
rėjo būti išlaisvintas. Bet ta “laisvė” atnešė skurdą
— niekas juo nesirūpino. Jį paskyrė NKGB teismo 
vertėju, bet niekas nieko už tai nedavė. Jis niekam 
nekeršijo ir nesigrūdo stoti į partiją — jieškojo tik 
ramybės. Suspaustas ligos papuolė i ligoninę ir čia 
atėjo mirtis. Skaudi mirtis, nes prie kapo nebus 
kryžiaus, joks kunigas nelydės karsto ir nieks nesi
mels.

Laidotuvių dieną prie durų stovėjo didelis sunk
vežimis, papuoštas eglėmis. Įkėlė karstą, kurį lydė

jo didelė žmonių minia. Prie karsto ėjom ir mes 
artimi, šalta žiema. Blogas kelias. Prakalbose keli 
gyrė jo darbą, jo narsumą, grasino vokiečių nacio
nalistams,, sakydami, kad dėl jų nukentėjo tūkstan
čiai nekaltų žmonių. Jį užkasė, kaip ir visus. Pri
klaupiau prie kapo, kai visi atsitraukė. Prie manęs 
priėjo ir sesuo. Brolis nuėjo namo. Niekas jam ne
kalbėjo maldos — žmonių akyse buvo komunistas, 
bet iš tiesų ar jis buvo tikrai komunistas, ar su
prato viską kaip visi kiti, vienas Dievas težino.

Vėl gimtajame mieste
Jaučiau, kad Stalino mirtis neduos man ramy

bės. Daugeliui teko atsidurti kalėjimuose. Reikėjo 
ir man dingti, bet kur. Parašiau broliui laišką, ku
riame viską atvirai išdėsčiau. Jis patarė grįžti tė
viškėn.

Vėl atėjo pavasaris, išėjo ledai Nemune, žmo
nės vėl ruošėsi sėti, sodinti, o aš grįžau Į savo gim
tinę su sūnumi. Jam niekas nerūpėjo — bėgiojo, 
džiaugėsi, viską ėmė j rankytes kas papuolė-

Brolis mane Įstatė j darbą pašte telefoniste. Bu
vau gera darbininkė, supratau darbą, bet nepagal
vojau, kad čia žmonės irgi turės neapykantos.

Kišosi partija ir NKGB. Kartą negalėjau taip 
greitai aptarnauti L. kolūkio pirmininko. Dar neži
nodama kas kalba, atsakiau, kad reikės palaukti ei
lės, kaip ir kitiems. Jis, išgarsėjęs po kino kroni
kas, laikraščius, jautėsi viso pasaulio valdovu. Jis 
buvo žydas, o aš vokietaitė. Paprašė viršininką, 
klausdamas kas ten pašte dirba. Tas jam atsakė. 
Tada kolūkio pirmininkas šaukė, kaip vokietaitė ga
lėjo pakliūti pašto tarnybon. Girdi, jos brolis tary
binės armijos karys, o ji nešiojo rudą Hitlerio uni
formą. Viršininkas, žinodamas, kad aš galiu klausy
tis, užtarė, sakydamas, kad ji vaikas buvo ir dėlto 
nekalta. Kolūkio pirmininkas šaukė:

— Kas klausė mūsų vaiku ar jie kalti? Juos vi
sus šaudė, o šiandien vokietaitė pašte sėdi.

Atskambino ir paprašė NKGB viršininką P. Jo 
žiaurus balsas šaukė:

— Lauk, pasodinti, išmest!
O kai parėjau iš darbo, brolis gavo Įsakymą ma

nęs nelaikyti, o aš — pakvietimą i NKGB pas vir
šininką. Pasiėiniau vaiką ant rankų ir nuėjau. Ati

dariusi duris sulėtinau žingsnius, šitą žmogų pri
siminiau iš vaikystės dienų, bet jo veidas buvo 
griežtas.

— Sėskite! — Vaikas pribėgo prie jo ir klausia: 
— Ar tu būsi mano tėvas?

Jis atsigręžė i berniuką ir tarė: —Būsiu. — Aš 
gi jam sakiau:

— Kodėl jūs kerštas toks didelis? Ar aš nepa
kankamai bausta? Nejaugi mes nepamiršime kiek 
karas padarė skriaudos? Ar aš kalta, kad esu vokie
taitė?

Jis atsisuko ir tarė:
— O ar mano broliai ir tėvai kalti, kad jie žydai?
— Ne, niekas nebuvo kaltas, visi norėjo gyventi, 

visi buvo žmonės, bet ar aš žinau kas Įvyko? Jau 
tiek metų Jūs mane mėtote, baudžiate. Kalėjimas, 
mušimas ir nesibaigiančios kančios... Aš švari, ma
no vaikiškos rankos nesutepė nieko. Aš, tiesą pa
sakius, esu vokietaitė. Sušaudykite mus abu! Jūsų 
širdis palengvės. Aš daug kartų laukiau mirties, o 
šiandien pasiaukoju tiem, kurie sutepė mūsų gar
bę. Nei kiek nesudrebėsiu — eisiu mirti, kaip ir 
jūsų tėvai; Jūs žinosite, kad atkeršyjote, o man už
sibaigs ta ašarų pakalnė, tie priekaištai, tas nuola
tinis jieškojimas darbo ir duonos kąsnio.

Sūnus žiūrėjo į mane ir klausė, kodėl verkiu, ko 
dėdė piktas. Viršininkas priėjo prie lango, sustojo, 
o jo akyse pasirodė ašaros. Aš mačiau, kad šio žmo
gaus kerštas pavirto gailesčiu. Jis atsisuko ir sako:

— Dirbk pašte, tik ne telefoniste, nes žinai čia 
reikia ištikimo žmogaus. Jūs gausite iš čia išvažiuo
ti. Čia jums neduos ramybės, ypač mūsų tautybės 
žmonės: čia niekas neklausia nekaltybės: žmonės 
pilni keršto, čia kapai, čia dar kraujas nenusiplo
vęs. Jūs jauna, jums reikia gyventi.

Išėjau ir klausiau pati save kur eiti? Nuėjau prie 
tėvų kapo. Man čia ramu, gera, čia tylus vėjas pa
glosto veidą, niekas nejieško keršto, dvelkia ramu
mas ir taika.

Pasimeldusi pasiėmiau savo mažąjį ir ėjau į na
mus. Vasara, kvepia žiedai, bet kažkodėl nesinori 
gyventi...

Apsiklausinėjau, kuy darbą gauti. Viena vokie
taitė, ištekėjusi už “liaudies gynėjo”, žadėjo mane 
priimti Š. vietovėje. ^Susiruošiau ir atsiskyriau su 
savo gimtine. •, ’ - ■>

♦ * * t ' ; .....į * (Bot daugiau)
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ATEISTINIAI PIEŠINIAI
Šiaulių rajono ateistų klubo tary-

konkursą vidurinių mokyklų moki
niams. Dailininkai dažniausiai tokių 
temų vengia, o mokiniams atsisakyti 
nevalia, nes juk piešiama pamokų 
metu. Vertintojų komisijai buvo pri
statyta 300 piešinių antireligine te-

tuonmetės m-klos mokiniai — L. Ko- 
robčenka, B. Kenzgaila ir Ankštelės 
m-klos mokinys M. Malaška.

KOMUNISTINĖ ŠILUMA
Vilniaus Liepų alėjos naujo rajono 

gyventojai jau antrą žiemą kalena 
dantimis ir savo butuose kailinius dė-

, 000 kv. m., kuriame įsitaisė 9.000 gy
ventojų. Inžinieriai išvedė šiluminį 
balansą, pastatė keletą bendrų kati
linių visam rajonui. Popieriuje vis
kas labai gražiai atrodo, bet butuose 
radiatoriai nekaista — katilinių pajė
gumas permažas. Projektuotojai, ži
noma, su tuo nenori sutikti. Jie vis 
dar vargsta, perjunginėdami vamz
džius, o rezultatas... vieni butai lyg 
ir įkaista, bet kiti Sibirą primena. 
Tuo tarpu gyventojai moka ne tik už

• butą, bet ir už šilumą. Kapitalinės 
statybos skyriaus virš. L Sermontis 
guodžiasi: “šiemet butuose šilčiau”... 
Į kailinius įsisiautę gyventojai sutin
ka: “Tai dėl to, kad žiema šiltesnė—”

PREKYBA IR TIEKIMAS 
“Šluota” humoristine forma sure-

gistravo Švenčionių rajono kolchoze 
gyvenančių šeimininkių skundus. 
Kaimo parduotuvėse jos negauna 
pirkti keptuvių, sriubai virti puodų, 
vaikams maudyti vonelių, šepečių 
batams ir drabužiams; nėra nė kibi
rų ir netgi paprasčiausių puodukų 
vandeniui semti. Šių rakandų pilnos 

. parduotuvės Švenčionyse. Rajkoop- 

. sąjungos pirm. A. Gutermanas nesi
gaili pažadų: “Atvešim... tuo
jau ..Nuo pažadų tiekimas nė ne
mano pagerėti.

K. DONELAITIS PRIE
BERLYNO SIENOS
Vasario pradžioje K. Donelaičio 

gimtadieniui skirta paroda buvo ati
daryta R. Berlyne, Ųnter den Linden 
g-vėje, valstybinės bibliotekos paro
dų salėje. Propagandinį šios paro
dos motyvą iškėlė vokiečių bibliote
kos mokslinė bendradarbė Fridel 
Krause: “Tikėkimės, kad K. Donelai
čio gyvenimui ir kūrybai skirta pa
roda dar labiau sustiprins Vokieti
jos ir TSRS tautų draugystę...” 
Kadangi parodos pastatas yra netoli 
Brandenburgo vartų ir R. Berlyną 
nuo laisvojo pasaulio skiriančios sie
nos, “tautų draugystė” nejučiomis 
primena kalėjimo pelėsių kvapą.

MIRĖ MJR. A. MANEIKA
Iš Lietuvos gauta žinių, kad sausio 

15 d. Anykščiuose širdies smūgiu mi
rė dipL teis. Antanas Maneika, buv. 
Lietuvos kariuomenės savanoris, Ka
ro mokyklos Il-sios laidos karininkas.

V.Kst.

ŠV. MERGELES MARIJOS IS FA-
TIMOS statula mūsų par. bažnyčioj

LONDON, Ont.
ŠILUVOS MARIJOS PARAPIJA 

žingsnis po žingsnio stiprėja. Ne mū
rai lemia pergalę, bet dvasinis žmo
gaus pakilimas stato mūro paminklus 
ir atneša laimėjimą. Nėra stipresnės 
tvirtovės ar geresnės garantijos užsi
brėžtam tikslui pasiekti už būrį vienu 
pulsu darniai plakančių širdžių, jau
čiančių bendrą ryšį kilnaus tikslo sie
kime. Ir jei jau kalba eina apie dva
sinį pakilimą, tai mes, dėka naujojo 
klebono kun. B. Pacevičiaus, šiandien 
jį išgyvename Londone. Tai yra tikras 
mūsų renesansas. Ir tai yra viena di
džiausių mūsų garantijų, kad netru
kus turėsime ir pačią bažnyčią.

Pr. “TŽ” nr. užsiminiau, kad para
pijos pamatai yra platūs ir stiprūs. 
Platūs, nes yra vienodai atremti į vi
sų pasauliečių žmonių širdis, nerū
šiuojant jų nei pagal išsilavinimą, nei 
pagal jų turtingumą ar kitas jų savy
bes. Platūs ir tuo, kad bėdos atveju 
parapijos planus žada paremti ne tik 
Londono lietuviai, bet ir apylinkės pa
rapijos ir atskiri geros valios tautie
čiai. Stiprūs, nes turi visus keturis 
kampus užtikrintus. Svarbiausias ker
tinis akmuo, žinoma, yra pats kun. B. 
Pacevičius: patraukli asmenybė, pui
kus pamokslininkas, patrijotas lietu
vis, sumanus jaunimo organizatorius, 
turįs visus pastarajam uždaviniui at
likti reikalingus talentus — muzikos, 
vaidybos, tapybos, literatūros ir kt. 
srityse. Jis vienas, reiškia jau visą ko
lektyvą. Taigi turime viską, kas mums 
reikalinga. Antras stiprus kampas — 
tautiečių dvasinis pakilimas, šio raši
nio pradžioje paminėtas. Trečias — 
vysk. Carter palankumas ir pažadas 
suteikti mums iš 4% paskolą tos su
mos, kurios mes patys nebepajėgia
me sumesti. Jis budės mūsų reikalų 
tėviškoje sargyboje ir neleis mūsų 
projektams sugriūti. Viena maža sąly
ga — pirmiausia mes patys turime pa
rodyti gerą , valią ir sudaryti pradžiai 
pagrindinį kapitalą savo jėgomis. Au
kos plaukia kasdien. Netrukus jas jau 
pradėsime skelbti. Gražų gestą padarė 
evangelikai, savo auka prisidėdami 
prie bažnyčios pirkimo fondo. Nu
matomos įgyti patalpos apims ne tik 
bažnyčią, bet ir salę kultūriniams liet, 
parengimams. Ketvirtas kampas —

darbštūs ir pajėgūs administraciniai 
parapijos organai, nuoširdžiai talkiną 
klebonui visuose reikaluose. Pirmas 
jų — par. komitetas, kurį sudaro: J. 
Butkus — pirm., A. Petrašiūnas — vi- 
cepirm., L. Eimantas — protokolo ve
dėjas ir iždo tvarkytojas, Ordas — 
bėg. ūk. reikalų vedėjas, Br. Misius 
— remonto vykdytojas, P. Genčius — 
ryšininkas su apylinkėmis, E. Daniliū- 
nas — parengimų vadovas. Greta k-to 
veiks raštvedybos sekcija. Jos paskir
tis — parapijos knygų, informacijos 
tvarkymas ir kt. Ją sudaro: K. Kudu- 
kis — kronikos registratorius, karto
tekos vedėjas ir E. Petrauskas — ang
liškiems raštams. Revizijos komisiją 
sudaro: pirm. J. Bersėnas, J. Misius ir 
P. Tumosas. Londono sąlygose sunku 
įsivaizduoti stipresnės sudėties orga
nus. Į juos įeina visi Londono Bendr. 
pirmininkai, išskyrus iš čia išvykusį 
Lenauską, būtent: L. Eimantas, A. 
Petrašiūnas, K. Kudukis, E. Daniliū- 
nas ir J. Butkus — dabartinis apyl. 
pirm. Taip pat statybos rangovai Or
das ir Misiai. P. Genčius, turįs patirtį 
ir pasisekimą rinkliavų reikaluose. E. 
Petrauskas, jaunesnės kartos atstovas, 
puikus anglistas, prieš keletą metų 
baigęs Vakarų Ontario universitetą. 
Revizijos komisijoje — asmens, revi
zavę ir dideles įmones ir turį patyri
mo ūkiškuose reikaluose. Jie taip pat 
yra par. rėmėjai stambiomis sumomis. 
Liet, ačiū priklauso visiems sutiku
siems, bet ypač J. Butkui, kuris va
dovavo dvejus metus apyl. v-bai, pa
stačiusiai namus. Suprantama, kad 
sunku jam buvo ryžtis be pertraukos 
kitam nelengvesniam uždaviniui. Ta
čiau žmonių labai prašomas jis suti
ko “surizikuoti”... Jis turi didelius 
sugebėjimus ir patirtį prekybos srity
je. Geriems pareigūnams linkime ir 
geros sėkmės!

24 d. 730 v.v. Žmonių buvo pilna baž
nyčia. Pamokslą pasakė ją lydėjęs ku
nigas, iškeldamas Šv. Marijos reikš
mę žmonijai ir Lietuvai. Mons. dr. J. 
Tadarauskas atkalbėjo rožinį už mūsų 
kenčiančią tautą. Marijos statula va
sario 25 d. vakare buvo išlydėta į ki
tą parapiją. Jau antrą kartą šv. Mari
ja iš Fatimos aplankė mūsų parapiją.

ATEITININKAI MOKSLEIVIAI va
sario 23 d. susirinkime nutarė išleisti 
metinės šventės proga kuopos laikraš
tuko “Moksleivio Balsas” 2 nr. Suda
rytas red. kolektyvas iš moksl.: E. 
Bugailiškio, V. Beniušio, Alg. Choro- 
manskio ir J. Chrolavičiaus. Nutarta 
sudažninti susirinkimus, kad galėtų 
tinkamai pasiruošti šventei. Džiugu 
matyti, kad mūsų jaunimas noriai jun
giasi į ateitininkų organizacijos eiles.

MONS. DR. J. TADARAUSKAS, dv. 
vadas, metinės ateitininkų šventės rei
kalams paaukojo $100. Hamiltono atei
tininkai savo dvasios vadui nuošir
džiai dėkoja.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS 
įvyks kovo 8 d., sekmadienį. 10 vai. 
pamaldose jaunimo organizacijos da
lyvauja su vėliavomis. Visi kviečiami 
tą diėną dalyvauti pamaldose ir pri
imti šv. Komuniją, prašant mūsų tė
vynei laisvės. 5 v.v. par. salėje — 
akademija, žymaus visuomenininko J. 
Matulionio paskaita “Popiežius Jonas 
XIII ir visuotinė santaryba”. Meninė
je dalyje pasirodys mūsų tautinių šo
kių šokėjai, bus deklamacijos ir To
ronto Šv. Jono Kr. par. jaunieji atei
tininkai suvaidins K. Kaknevičiaus 
“Nedek paskutinės žvakės”. Rengėjai 
kviečia Hamiltono lietuviškąją visuo
menę šiame minėjime gausiai daly
vauti. Minėjimo programa įdomi ir 
įvairi, ypač gražus Toronto ateitinin
kų vaidinimas. Minėjimą ruošia atei
tininkai. Prašome nevėluoti — prog
ramą pradėsime punktualiai.

TRUMPOS REKOLEKCIJOS įvyks 
kovo 7 d., šeštad. Laikas ir vieta bus 
pranešta pamaldų metu.

AUKAS Šiluvos Marijos bažnyčios 
įgijimui prašome siųsti šiuo adresu: 
Rev. B. Pacevičius, 150 Kent St., Lon
don, Ont. Klebono naujas tel. nr. — 
439-8118. D. E.

Pranešame mūsų mieliems kiijentams, 
kad persikėlėme į naujas patalpas:

620 Barton St. East

Sakas Parcel Service
Sent by

UKRAINSKA KNYHA

Turime naujai pertvarkytus maisto 
siuntinius iŠ Danijos su taukais.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.000, m«r. 
gidą paskolos iki 00% tarto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų drandimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

21, MAIN EAST, ROOM 207 Telefonas JA. 84511

FOUR SEASONS TRAVEL
254 LAKESHORE RD. EAST, "OIT Vredlt

VD A AC Visais kelionių reikalais, visame pašau*
• DACENAj įyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

JAUNŲJŲ ATEITININKŲ susirin- 
kimas — kovo 8 <L, sekmadienį, 3 v. 
p.p. par. salėje. Prašome visus jaunu
čius dalyvauti, nes reikia tinkamai 
pasiruošti metinei ateitininkų šventei.

PERRINKTA VALDYBA. — Sausio 
11 d. pas p. Rojus įvyko KLB Leth
bridge apylinkės metinis susirinkimas. 
Nariai išreiškė valdybai pasitikėjimą LIETUVIAI PASAULYJE

MALONŪS HAMILTONO LIETUVIŲ 
NAMŲ NARIAI!

Nuoširdžiai kviečiame atvykti į me
tinį visuotinį Lietuvių Namų narių 
susirinkimą 1964 m. kovo 15 d. 2 v. 
p.p. LN DELTA kino salėje, 1085 
Main St. East, Hamilton, Ont.

Darbotvarkė:
Atidarymas,
Prezidiumo rinkimas, 
Mandatų komisijos rinkimas, 
Pr. visuot. susirinkimo protoko
lo skaitymas ir priėmimas.
Valdomųjų organų pranešimai: 
a. pirmininko, b. iždininko, d. 
statybos komisijos, e. kotrolės 
komisijos.
Diskusijos dėl pranešimų, 
Valdomųjų organų rinkimai: a. 
valdybos pirm., b. valdybos, 
kontrolės komisijos.

8. LN įsigijimo diskusijos,
9. Klausimai ir sumanymai.
LN valdyba savo š.m. vasario 9

posėdyje nutarė pasiūlyti susirinkimui 
būsimą LN valdybą rinkti iš 15-kos 
asmenų.

Hamiltono Lietuvių Namų 
valdyba

Hamilton, 1964. II. 28.

VYSK. V. BRIZGYS dalyvavo Kana
dos kunigų vienybės suvažiavime va
sario 26 d. ir ta proga vakare par. sa
lėje parodė filmą iš visuotinės santa- 
rybos. Po to papasakojo apie Vatikano 
santarybą ir padarė platų pranešimą 
apie’ koplyčios įrengimą Vašingtone. 
Sugiedota vyskupui “Ilgiausių metų” 
jo 60 metų sukakties proga. Par. ko
miteto pirm. inž. J. Kšivickas. įteikė 
par. vardu $1000 čekį koplyčios įren
gimui. Daugelis parapijiečių įteikė vo
kelius su auka koplyčiai. Visi buvo 
skaniais valgiais pavaišinti. Vaišes su
ruošė parapijos klebono sukviestos 
ponios. Žmonių buvo pilna salė.

KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGI
JOS saleziečių gimnazijai remti būre
lį iš A. Pilipavičienės perima tvarkyti 
V. Stanaitienė, 95 Delaware Ave., tel. 
JA 9-8460. Visais būrelio reikalais 
kreiptis pas p. V. Stanaitienę, o A. P. 
nuoširdi padėka už įdėtą darbą ir pa
siaukojimą renkant aukas.

A. Z. STANAIČIUS aplankė didelis 
džiaugsmas — gimė sūnelis Tomas- 
Vasaris, mažajai Dainiui broliukas.

J. P.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

c.

d.

J. Daugirdas — pavaduotojas. Reviz. 
komisija irgi buvo palikta ta pati: V. 
Arelienė ir N. Žalienė. Koresponden
tu buvo išrinktas V. Arelis.

VASARIO 16 ŠVENTĖS MINĖJI
MAS praėjo gan sėkmingai. Dalyvavo 
apie 40 tautiečių, kurie suaukojo TF 
$59.75. Kad ir maža yra mūsų kolo
nija, tačiau tautiečiai yra gan duos- 
nūs, palyginus su didesnėm koloni
jom.

Vietinė spauda ir radijo stotys irgi 
painformavo radijo klausytojus apie 
Vasario 16 sukaktį. Viena radijo stotis 
net 2 kartu perdavė žinią, gan plačiai 
atpasakodama kur Lietuva yra, jos 
kaimynai, plotas ir svarbesnius isto
rinius įvykius. Jiems yra išsiųsti pa
dėkos laiškai.

Prie parengimo daug prisidėjo ir 
mūsų šeimininkės: O. Rojienė, V. Are
lienė, N. Žalienė, I. Kanienė, M. Ro
kienė ir G. Noreikienė. Nuoširdus 
ačiū už jūsų triūsą.

ESANT ŠILTAI ŽIEMAI, lietuvių 
bedarbių beveik nėra.

S. NOREIKA, kuris dirba Albertos 
žemės ūkio departamente kaip “agri
culturist”, irrigacijos divizijoje, lan
kėsi keliuose piet. -Albertos mieste
liuose ir skaitė paskaitas apie žemės 
paruošimą irrigacijai, kaip, kada ir ko
kius metodus vartoti užliejant laukus 
vandeniu ir kaip gauti geresnį derlių.

HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ 
PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ

Pajamos .
Pajamos iš nuomų:

Butai ?
Krautuvės ir raštinės
ICinas
Salės

Įvairios

>15.782,00 
4.425,00 
3.439,00 

100,00 
451,31

24.197,31
Išlaidos:

Skelbimai 60,48
Auditorių išlaidos 175,00
Bankui už patarnavimus 104,55
įvairūs reikmenys 99,61
Apšildymas 3.224,89
Draudimas 1.010,28
Atlyginimas prižiūrėtojui 1,631,25
Elektra 72,47
Procentai už morgičius 4.666,00
Raštinės reikm., pašto ž. 128,63
Butų ir apšildymo įrengimų

remontai 1.008,12
Elektr., vandent. remont. 274.10
Įvairios išlaidos 131,68
Telefonas 60,47
Nekiln. turto mokesč. 6.863,56
Tarnautojų atlyginimas ir

kelionės išlaidos - 630,97
Sargo draudimas (unempl.) 27,00
Vanduo 474,20
Sargo draudimas nuo

nelaimingų atsitikimų 11,31

20.654,57
Operavimo pelnas 3.542,74
Atmetama amortizacijai 1.713,58
Pelnas (prieš valstybinius

mokesčius) 1.829,16
Atmetus numat. v. mokes. 206,30

OAKVILLE, Ont.
VASARIO 16 Oakvillės Liet. Bend

ruomenė paminėjo vasario 22 d. 
“Tempo” restorano patalpose, šventė 
sutraukė daugiau tautiečių negu ki
tais metais. Minėjimą pradėjo valdy
bos pirm. P. Ancevičienė, pakviesda- 
ma atsistojimu ir susikaupimu pagerb
ti žuvusius ir žūstančius kovoje už 
Lietuvos laisvę ir trumpu žodžiu pri
statydama susirinkusiems kalbėtoją J. 
Matulionį iš Toronto. Prelegentas ap
žvelgė tarptautinės politikos painia
vas, su kuriomis yra glaudžiai susijusi 
lietuvių tautos kova už laisvę ir ne
priklausomą valstybinį apsisprendimą. 
Nors lietuvių tautos laisvės ateitis 
yra neaiški, bet prelegentas ragino 
tautiečius nenusiminti ir vieningai 
dirbti pavergtos gimtinės išlaisvini
mui. Pasibaigus paskaitai susirinkusie
ji sugiedojo Tautos himną ir dalyvavo 
pobūvyje, kuris užtruko iki vidurnak
čio.

PADĖKA
< 1964 m. vasario 22 d. popietė mums 
visam gyvenimui liks kaip viena gra
žiausių. Tą popietę geriausi mūsų 
draugai p.p. A. K. Žilvyčių namuose, 
Hamiltone, surengė mums 15 m. ve
dybų pobūvį.

Šia proga reiškiame ypatingą padė
ką gerb. mons. dr. J. Tadarauskui už 
atsilankymą ir sukalbėjimą maldos ir 
už tokius nuoširdžius sveikinimus. 
Taip pat už dovaną, kurią įteikė Ha
miltono parapijos komiteto vardu 
mums, kaip buvusiems parapijiečiams.

Tūkstantį kartų sakome ačiū gerb. 
E. Gužienei, pl-ei M. Kežinaitytei ir 
p. A. Žilvytienei, kurios tą pobūvį 
organizavo, kurios daug savo laisva
laikio valandų pašventė, kad padarytų 
mums tokią staigmeną, ir pobūvio 
metu visus taip skaniai pavaišino! Dar 
sykį sakome ačiū!

Mūsų nuoširdi padėka p.p. K. ir A. 
žilvyčiams, kurie savo erdviose patal
pose priglaudė visą pobūvį, tėviškai 
globojo ir rūpinosi ištroškusiais bei 
išalkusiais, šimtas ačiū Jums.

Taip pat nuoširdų ačiū sakome vi
siems giminėms ir draugams, kurie 
savo atsilankymu ir įteikta taip ver
tinga dovana liks mūsų gražiausių pri
siminimų tarpe iki mes gyvi būsime: 
V. P. Lukošiui, H. K. Ruliui, J. Svi- 
lui, J. Vyt Svilui, O. J. Kareckui, TJE*. 
Kareckui, H. J. Kšivickui, P. Masiui, 
Tumaičiui, Z. Bolskiui, J. Šimaičiui, 
R. Tiriliui, J. T. Povilauskui, A. Sta- 
sevičiui, A. F. Povauskui, M. Gujai,
J. Vyt. Narušiui, p. Pliurai, A. Ric- 
kui, A. K. Žilvyčiui,.V. Sasnauskui,
K. Gudinskui, Br. Aselskiui, O. K. 
šiukevičiui, V. Kybartui, E. P. Gužui, 
O. Dramantienei, R. Frančak, O. Br. 
Vengriui, B. Br. Znotinui, J. Karaliū
nui, A. Repšiui, J. J. Paškevičiui, S. 
Deveniui, A. Jankauskui, VI. Bartnin- 
kui, J. Kežinaičiui, M. Kežinaitytei,
J. Asmenavičiui, B. Z. Stonkui, P. Ka- 
žemėkui, Z. M. Obelieniui, Br. L. Rut
kauskui, Pr. Gaidauskui,"H. J. Rickui,
K. Bungardai, K. Mikšiui, D. P. Bru
žui, Ig. Varnui, M. Trumpickui, J. Ba
joraičiui, G. Jasevičiui, VI. Zaukai, J.
L. Jakaičiui, A. L. Bušinskui.

K. B. Lukošius

Grynas pelnas $1.622,86
S. Bakšys v-bos pirm.

A. Jusys, ižd.

KUN. STASYS YLA vasario 23 d. 
buvo atvykęs į Oakvillę aplankyti sa
vo senų pažįstamų ir bičiulių Ancevi- 
čių, su kuriais nesimatė per 20 metų. 
1940-1942 m. jiems visiems teko veik
ti Lietuvių Draugijoj Berlyne.

PADĖKA. — Negalėdama kiek
vienam atskirai padėkoti už parodytą 
gerą širdį gulint man Oakvillės ligo
ninėj, reiškiu nuoširdžiausią padėką 
giminėms, bičiuliams ir pažįstamiems, 
kurie per šešetą savaičių buvimo ligo
ninėj manęs nepamiršo ir tuo paleng
vino mano sunkius išgyvenimus. Ypa
tingą padėką reiškiu gerb. Marijai Au- 
linskienei už globojimą mano mažame
čio sūnelio. Olga Krygerienė

J A Valstybės
“CHICAGO SUN T1MES” dlennltis 

vasario 14 d. “Opinion of the People” 
skyriuje įdėjo ilgoką rašinį “Another 
Freedom Date”, kuriame kalbama 
apie Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimą

Kitas didžiulis dienraštis “Cicago 
Tribune” vasario 16 d. vedamųjų pus
lapyje irgi įdėjo Lietuvą liečiantį 
straipsnelį “46th Anniversary”.

Šių rašinėlių apie Lietuvą autorius 
— Edvardas šulaitis iš Cicero. Jo pa
stangomis, “Chicago Tribune Maga
zine”, vasario 16 d. nr. vasario 16-22 
d.d. savaitės pažymėtinų dienų kalen
doriuje vasario 16 d. pažymėjo kaip 
“Republic of Lithuania day”. A. B.

B. PIEŽAITĖ drauge su kitomis se
selėmis, besidarbuojančiomis Taikos 
vienetuose — Peace Corps, buvo pri
imta Tunisijos prezidento Bourguiba 
ir pavaišinta prezidentiniuose rūmuo
se. Ji sugrįš į Čikagą tik 1965 m. va
sario mėn.

DR. A. L. ČEPULIS, klevelandie- 
tis, Lake County ligoninėje išrinktas 
vyriausiuoju chirurgu.

ROMAS KASPONIS - KASPERAVI- 
ČIUS, klevelandietis, baigiąs teologi
jos studijas Romoje, kovo 14 d. bus 
įšventintas kunigu.

GAVUSIŲ DIPLOMUS DE PAUL 
UNIVERSITETE vasario 9 d. yra 3 
lietuviai: magistro laipsniu baigė Ed
vardas Landis anglų k.; bakalauro 
laipsniu — Jonas Butvilą ir Danguo
lė Urbonaitė komercinius mokslus.

DR. D. KESIŪNAITĖ, buv. vyriau
sioji skautininke, nuoširdi visuome
nininke ir iškili gydytoja, gyv. Kle- 
velande', sunkiai serga ir jau ilgas lai
kas guli ligoninėj. Prieš kurį laiką 
jos sveikata buvo tiek pasitaisiusi, kad 
vėl buvo pradėjusi dirbti savo, gydy
tojos, kabinete. Deja, ir vėl turėjo at
sigulti ligoninėn.

MUZ. J. BERTULIS gavo iš prof. 
J. Žilevičiaus laišką, kuris buvo rašy
tas labai neaiškia rašysena. Paaaiškė- 
jo, jog profesoriui trūko akyje gysle
lė, ir kraujas užpylė regėjimą. Laišką 
rašė vadovaudamasis linijuote, kurią 
laikė viršum laiško. Gydytojas rami
nas, jog regėjimas atsitaisysias.

RAŠYT. ST. LESKAITIS IVOŠIŠ- 
KIS mirė vasario 10 d. Brooklyne, sa
vo bute. Buvo gimęs 1902 m. gruod- 
džio 24 d. Krosnagrudos km. Beržinin
kų vlsč. Seinų apskr. Nuo pat jaunys
tės dienų velionis bendradarbiavo 
spaudoje ir kaip laikraštininkas už
ėmė žymias vietas. Spaudoj rašė kul
tūriniais klausimais, buvo teatro, mu
zikos ir literatūros kritikas. Yra at
spausdinęs keliolika novelių, Ivošiš- 
kio slapyvardžiu išleidęs romana 
“Spūdai”.

A.a. VYTAUTAS TAMULAITIS, 46 
m. amžiaus, mirė vasario 13 d. ligoni
nėj Los Angeles mieste. Pereinant 
gatvę netoli savo namų pravažiuojan
čio automobilio buvo sunkiai sužalo
tas. Reiškėsi skautų veikloje, buvo li
tuanistinės m-klos vedėju ir mokyto
ju, dirbo braižytoju planuotoju 
Rocketdine Co. Palaidotas vasario 17 

: d. Kalvarijos kapinėse.

Britanija
LIETUVOS NEPR. ŠVENTĘ Lon

dono lietuviai paminėjo vasario 15 d. 
Lietuvių sporto ir socialinio klubo 
(parapijos salės) patalpose. Paskaitą 
skaitė svečias iš Halfaxo rašytojas R. 
Spalis. Buvo gausi ir meninė dalis.

BR. ZINKEVIČIUS, Prestone gyve
nęs 45 m. amžiaus viengungis, sausio 
17 d. žuvo Leilando fabrike naktinėj 
pamainoj. Velionis ten neturėjo gimi
nių nei artimųjų. Jeigu kur yra gimi
nių, velionies palikimo reikalu prašo
ma kreiptis: 10, Holstein Street, Pres
ton, Lancs, England.

Italija
STIPRAUS ATGARSIO susilaukė 

Vasario 16 šventė. Centrinis minėji
mas įvyko Romoje. Pamaldas atlaikė 
paskutinysis nuncijus Lietuvai arkiv. 
Centoz. Jis perskaitė šv. Tėvo palai
minimą lietuviams. Minėjime mons. 
V. Mincevičius perskaitė Italijos 
premjero A. Moro ir Lietuvos bičiu
lio arkiv. Samore svėikinimus. Minė
jime dalyvavo daug žymių svečių. Ita
lijos spauda ir radijas plačiai rašė 
rašė apie Lietuvą. Šventę rengė ILB 
kr. valdyba, kurią sudaro: pirminin
kas mons. V. Mincevičius, K. Lozorai
tis ir kun. dr. J. Zeliauskas.

Vokietija
KUN. JONAS BAPTISTAS FREE- 

RICKS, iš Lietuvos atvykęs 1960 m., 
kapucinas, olandas, gyvena Dieburge 
ir patarnauja lietuvių sielovadoj.

PLB VOKIETIJOS KRAŠTO VAL
DYBA SKELBIA VAJŲ užbaigti na
mus Vasario 16 gimnazijai. Pastatas, 
kurios sienos jau pastatytos, talpins 
visas klases, mokslinius kabinetus, 
valgyklą, virtuvę, 3 butus ir 3 kam
barius. Jie kainuos apie 800.000 vo
kiškų markių ($200.000). Vokiečių 
vyriausybė savo duotąjį pažadą tesi, 
300.000 vokiškų markių jau įmokėjo 
ir 1964 m. įmokės dar 200.000. Tad vi
so pusę milijono vokiškų markių.

CENTRINIS VASARIO 16 MINĖ- 
JIMAS šiemet buvo surengtas kr. val
dybos pastangomis Mannheime. Pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Pagrindi
niu kalbėtoju buvo parlamento narys 
dr. H. Czaja, kr. dem. Dalyvavo žy
mūs vokiečių ir amerikiečių pareigū
nai, latvių, estų, vengrų ir lenkų at
stovai. Rūpestingai buvo suorganizuo
ta meninė dalis, kuriai vadovavo E. 
Gedikaitė-Tamošaitienė. Liet.' dainas 
padainavo sol. M. Simaniūkštytė-Pan- 
se, o taut, šokius pašoko Vasario 16 
gimn. šokėjai. Po programos apie 300 
lietuvių maloniai praleido vakarą at
skiroj užeigoj.

Platus minėjimas buvo surengtas ir 
Miunchene. Paskaitą skaitė J. Kairys. 
Meninėj daly pasirodė sol. Simaniūkš- 
tytė-Panse, akomp. operos koncert
meisterio D. Lapinsko. Po pamaldų 
vaikai ir jaunimas su dideliu įdomu
mu išklausė B. Pūkelevičiūtės pasaką, 
Įkalbėtą plokštelėm

A.a. KAZ. KLAUSIŪNAS autoveži- 
mnio buvo suvažinėtas vasario 2 d. 
Miunstery. Jis buvo darbo kuopų na
rys. Paruošė Pr. AL

ANTANAS LIUD2IUS, B.L. 
savo įstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė

21 Main St East, Hamilton.

ŠAUNIOS IŠLEISTUVĖS buvo su- 
ruoštos Marytei ir Vaciui Salikliams, 
išvykstantiems gyventi į Čikagą.

P. Salikliai atvyko į Hamiltoną iš 
Sarnia 1957 m: pradžioje; vėliau,? ga
vęs darbą Burlingtone, ten ir persi
kėlė gyventi į nusipirktą savo namą. 
Jis yra baigęs Lazdijų gimnaziją, Vil
niuje — miškininkų mokyklą, o trem
tyje — braižytojų kursus; dirbo vie
noje didelėje statybos braižytojų b-vė- 
je, bet siekdamas savoje profesijoje 
geresnių sąlygų, susirado savo specia
lybei tinkamą darbovietę, toms pa
čioms pareigoms, bet pelningesnėms 
ir persikelia į Čikagą.

P. Salikliai buvo nuoširdūs ir akty
vūs Hamiltono lietuvių par. ir LB na
riai ir, reikalui esant, visuomet mielai 
visiems padėdavo ir prisidėdavo. P. 
Saliklieriė augina mergytę ir berniu
ką, auklėdama lietuviškoje dvasioje. 
Buvo uoli LK Moterų Dr-jos narė.

Į išleistuves, kurios praėjo labai pa
kilioje nuotaikoje, kiek leido vieta, su
sirinko gražus būrys artimųjų giminių 
ir bičiulių — virš 40 asm. Pobūvio 
iniciatoriai: A. Krakaitis, ponios bro
lis, p. Bagdonai ir p. Krištolaičiai, ku
rių puikiose patalpose įvyko vaišės. 
Pagrindinį atsisveikinimo žodį tarė 
mons. dr. J. Tadarauskas, įteikdamas 
savo vardu išvykimo proga simbolines 
dovanas. Visi dalyviai sugiedojo il
giausių metų. Be to, dar kalbėjo: J. 
Mikšys, J. Krištolaitis, V. Sakevičius, 
dr. B. Krakaitis, Skaistys ir Bagdonas. 
P. Krištolaitis su p. Bagdoniene visų 
dalyvių vardu įteikė vertingą dovaną. 
P. Salikliams naujoje vietoje linkime 
geriausios sėkmės, asmeninės laimės 
ir našaus darbo lietuvybės išlaikyme. 
Nepamirškit ir hamiltoniečių!

Dalyvis M. J.

Roma. — “II Tempo” dienraš
tis praneša, kad Vengrijos vyriau
sybė nori išspręsti kardinolo 
Mindszenty problemą ir galvoja 
panaikinti 1949 m. teismo spren
dimą. Tada kardinolas esą nebe
turėtų priežasties jieškoti prie
glaudos JAV atstovybėje.

Paryžius. — Spėjama, kad prez. 
De Gaulle gali rehabilituoti irtar- 
šalą Petainą, kuris buvo nuteis
tas 1945 m. už bendradarbiavimą 
su vokiečiais okupacijos metu. 
Tuo tikimasi gydyti iš okupad-

taino mokinys ir jaučia respektą 
savo mokytojui. Anot De Gaulle: 
“Petainas ir aš grojom skirtin
gom stygom, bet tuo pačiu smui-

Si degtinė
nepraranda savo

skonio

J EI mėgstate degtinę, kuri turi degtinės skonį — švelnų, tačiau

turtingą ir stiprų; degtinę, kuri nepraranda savo skonio sumaišyta su van

deniu ar miešiniu, ši degtinė skirta jums. Ji yra rūpestingai atskiesta su

daugeliu senesnių, brangesnių, pilnai skaidrių rūšių degtine. Ir yra ilgai

laikyta deginto balto ąžuolo statinėse.

Rezultatas? Tikra degtinė, kurios kiekviena uncija pilna stiprumo

ir gaivinančio skonio nuo pirmo iki paskutinio gurkšnio, ar tai būtų mė

giama su ledais, atmiešta vandeniu ar miešiniu.

Sekantį kartą paragaukite tikro skonio degtinės. Pabandykite Gold

Stripe. Jūs pamėgsite jos skonį

nusipirkti Gold Stripe.

Adams
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Kasiulio tapyba Niujorke
Užprąėjusiais metais vienas 

Niujorko meno kritikas “Herald 
Tribune” pažymėjo, kad “Kasiu
lis, be abejonės, yra vienas iš pa
saulio stipriausiai kylančių meni
ninkų”. Gi įvertinimas Kasiulio 
“Time” žurnale, 1954 m. gal iš 
dalies paaiškina kodėl “šiame 
amžiuje, kada menas vis daugiau 
linksta į tamsumą, siaubą ir ma
tematišką bejausmingumą, tapy
tojas, turįs didelį pasisekimą 
džiaugsmo ir šilimos pilnais pa
veikslais yra išimtis, šitoks tapy
tojas yra Vytautas Kasiulis..

Nuo savo pirmosios parodos 
Paryžiuje 1949 m., kur visi jo 23 
kūriniai buvo tuojau nupirkti, 
Kasiulis augštai vertinamas me
no rinkėjų bei kritikų. Modernio
jo Meno Muzėjus Niujorke turi 
tris jo kūrinius, šiuo metu vyks
tanti jo paroda D’Alessio galeri
joje Niujorke, nuo sausio 25 iki 
kovo 18, patvirtina Kasiulio pa
stovų populiarumą. Antros savai
tės gale daugelis jo kūrinių jau 
nupirkti.

D’Alessio galerijos savininkai, 
taip pat menininkai, vyras su 
žmona, yra susižavėję Kasiulio 
darbais bei jo gyvenimo džiaugs
mo filosofija, kuri pasireiškia kū
riniuose. Kasiulio nuomone, žmo
nės yra perdaug apsikrovę rūpes

čiais: “Ko pagaliau žmogui rei
kia? Kambario, lovos, vieno so
taus valgio į dieną. Kol kas dar 
visiems saulės šviesos užtenka” 
(“Time”, 1954).

Parodoj išstatyti Kasiulio nau
ji darbai, nors yra ir pora tapytų 
prieš keletą metų. Jo “Sacrė 
Goeur” ir “Medžiotojas” bene 
įspūdingiausi. Pirmajame, tar
tum pridengta smulkaus pavasa
rio lietaus, kyla bažnyčia virš Pa
ryžiaus gatvės, čia vyrauja balti, 
pilki ir mėlyni bruožai, sklan
džiai ant drobės suglaudinti. 
“Medžiotojas”, taip pat didelis 
paveikslas, savo pabertais tamsia
me fone spindinčių spalvų taške
liais, primena jaunąjį Kandinsky, 
šio kūrinio kompozicija, su vie
nintele raito medžiotojo figūra, 
yra gal stipresnė, negu kaikurių 
kitų paveikslų, kur kelių figūrų 
junginys nevisad vienodai pajė
gus.

Taip pat ypatingi kūriniai — 
“Karalius”, “Arklių lenktynės”, 
“Šokėjas”. Pastarajame senas 
muzikantas, pasidėjęs savo smui
ką ir griežiklį-smičių, nusiavęs 
batus, tartum dar girdėdamas sa
vo muziką širdyje, pradeda šokį.

Yra vilčių, kad netolimoj atei
ty D’Alessio meno galerija su
ruoš Kasiulio kūrinių parodą To
ronte. J. R. V.

Gyvenimas filmuose

Ispanų laisvės kovos
 KORNELIJUS BUČMYS, OFM .

“THE CASTILIAN”. Ispanų pa- 
stangos išsivaduoti iš mauru okupaci
jos ir teroro iškilmingai buvo pavaiz
duotos filme “EI Cid”. Naujame, su 
menkesniais ištekliais , ir netaip didin
gomis priemonėmis pagamintame fil
me vaizduojami gana panašūs Įvykiai. 
Ispanų ir amerikiečių jungtinėmis jė
gomis filmas pagamintas autentiškose 
šiaurinės Ispanijos vietovėse, kur X 
š. daugiausia ir pasižymėjo tautinis 
herojus Feman Gonzales.

Kilęs iš Kastilijos kilmingųjų, Fer- 
nan Gonzales stengiasi suorganizuoti 
gynybą prieš maurus, sujungiant Kas
tilijos, Navaros ir Leon karalijų pa
jėgas. Pačių ispanų savitarpio ginčai 
ir nesutarimai daug padeda maurų 
veržimuisi gilyn į kraštą. Gonzales, 
nors ir nugali besipriešinanti Nava
ros karalių, tačiau patsai apgaulingai 
paimamas nelaisvėn ir uždaromas į 
kalėjimą. Leon karalienės seserėčia 
Sancha, Įsimylėjusi į belaisvį herojų, 
jį išvaduoja. Gonzales vėl suorgani
zuoja kastiliečius gynybai prieš mau
rus. Du šventieji Ispanijos globėjai 
pasirodo riterių pavidale ir pajėgia 
paveikti Navaros ir Leon kariuomenių 
vadus prisidėti prie Gonzales. Bend
romis jėgomis maurai išvaromi iš Is
panijos, gi patys ispanai susitaiko sa- 
vitarpyje.

Įprastiniame masinių mūšių stiliu
je pasitaiko keletas žiaurokų scenų, 
kai kariai abiejose kovojančiųjų pu
sėse krenta kaip musės. Įspūdinga 
spalvota fotografija, patiekianti gra
žių Kastilijos gamtovaizdžių. Filmo

tekstas paruoštas gana ištikimai pri
silaikant istorinių duomenų.

Pagrindinio karžygio Gonzales vaid
menį tikrai oriai atlieka Spartaco San- 
tony. Cesar Romero pasirodo ištikimo 
ir narsaus padėjėjo rolėje, gi Teresa 
Valasquez — įsimylėjusios princesės 
vaidmenyje. Trumpose šalutinėse ro
lėse pastebimi Broderick Crawford ir 
Alida VallL Trubadūro uniformoje 
Frankie Avalon savo dainelėmis duo
da istorinių įvykių foną ir apjungia 
atskirus epizodus.

šis filmas laikytinas tinkamu vy
resniam jaunimui ir suaugusiems.

“MAN’S FAVORITE SPORT?”
Nors filmo pavadinimo iliustracijos 

ekrane ir jas palydinti vedamoji dai
na įtaigoja visai ką kitą, komiškoje 
filmo eigoje bandoma įtikinti vyro 
mėgiamiausiu sportu esant žuvavimą.

Filmų gamintojas ir režisorius How
ard Hawks eilėje ankstesnių filmų pa
sirodęs sū žymiai geresniu pasiseki
mu, šį kartą ar nebus primiršęs auk
sinės taisyklės, jog sąmojaus pasise
kimas yra jo trumpume. Dvi valandas 
ištęstame filme pasitaiko keletas nuo
širdžių komiškų momentų, bet dėl pa
sikartojimo ir pertempimo tai priartė
ja prie banalumo.

Vien jau dėl savo vardo sudomin
siąs didelį garbintojų skaičių, Rock 
Hudson pasirodo pagrindinėje rolėje. 
Asmeniškai jis niekada nėra žvejojęs 
ir tiesiog negali pakęsti žuvies išvaiz
dos ir kvapo, nekalbant jau apie žu
vies palietimą. Nežiūrint to, jis yra 
populiariausias žuvavimo vadovėlio

Stasys Yla

Prof. Julius 
Gravrogkas savęs 
atradimo kelyje

8.
Tretysis iš buvusių universiteto rektorių Dievo jieš- 

kotojų — J. Gravrogkas. Neseniai jį teko aplankyti Kle- 
velande — miesto ligoninėje, kartu su žmona. Atrodė 
fiziškai suvargęs, tačiau gyvos minties ir dvasios. Jis 
pats nesiveržė kalbėt, kaip kiti šio amžiaus žmonės. Jo 
žodį reikėjo traukte ištraukt, juoba apie jį patį ir jo 
gyvenimo kelią. Savo mintį jis sveria ir žodį taupo.

Tai mokslininko tipas — toks bendras įspūdis. O gal 
'ir mistiko, kaip matysime vėliau. Jo žvilgsnis ir nusitei
kimai lyg ne tiksliųjų mokslų atstovo.

Mokslininkas — ne visuomenininkas

Buvo jis technikos fakulteto profesorius. Dėstė me
chaniką. Domėjosi mintijimo linkmėmis fizikoje ir tais 
klausimais rašė. Išrado aparatą laivų siūbavimui tirti ir 
jį patentavo Amerikoje. Nuo pat studijų baigos (1915) 
visą laiką dirbo mokslo švietimo srityje. To darbo pra
džia buvo Rusijoj. Mokytojavo Bologos technikos mo
kykloj, paskui buvo hidrotechnikų Omske, pagaliau di
rektoriumi minėtoj mokykloj Bologoje. Grįžęs Lietuvon 
(1920), įsteigė augštesniąją technikos mokyklą Kaune ir 
jai direktoriavo ligi pirmosios bolševikų invazijos (1940). 
Kauno universiteto rektoriumi buvo išrinktas 1941 m. 
ir juo išbuvo ligi antrosios bolševikų okupacijos. Vokie
tijoj profesoriavo Pinnebergo universitete. Amerikon at
kilęs, nemetė knygos it plunksnos — gilinosi į gamtos 
mokslų filosofijos ir religijos klausimus.

Visuomenės gyvenime dalyvavo daugiau pasyviai — 
stebėdamas. Amerikoj suaktyvėjo, atsiliepdamas spaudoj 
įvairiais klausimais. Šiaip ne visuomeniško judrumo 
žmogus, koks buvo, sakysim, Mykolas Biržiška. Sis visur 
ėjo ir dalyvavo, o Gravrogkas laikėsi nuošaliau. Labiau

Religinio meno paroda, sutinkant
Pokalbio su parodos vykdytoju 

M. Ivanausku mintys

EDVARDAS ŠULAITIS

Čikagoje visu spartumu ruošiama
si lietuvių religinio meno parodai, ku
ri savo pobūdžiu, kiek žinoma, bus tik 
antroji S. Amerikos žemyne. Pirmo
ji buvo surengta 1957 m. irgi Čika
goje. Šią parodą rengia Amerikos Lie
tuvių R. Katalikų Federacija, o jos 
vykdytojai yra inž. dail. Mikalojus 
Ivanauskas. Parodos atidarymas ko
vo 7 d. Sv. Kryžiaus parapijos naujai 
įrengtoje meno galerijoje, 4557 So. 
Wood St., Čikagoje.

Norėdami sužinoti daugiau apie šią 
neeilinę parodą, aplankėme patį jos 
vykdytoją M. Ivanauską, gyvenantį Ci
cero liet, kolonijoje. Ta proga pavy
ko išgauti ir vieną paslaptį — apie 
jo individualinės parodos ruošimą Či
kagos liet, visuomenei dar šį rudenį. 
Šioje parodoje mūsų meno mėgėjai 
galės susipažinti su nauja dailės tech
nika — deginimu medyje bei stora
me popieriuje. Tokie darbai atkreipė 
ir amerikiečių dėmesį. M. Ivanausko 
kūryba neseniai plačiai buvo atžymė
ta “Chicago Tribune” dienraštyje.

— Kas paskatino rengti religi
nio meno parodą? — pradžioje 
paklausiau M. Ivanauską.

— Amerikos Liet. R. Katalikų 
Federacijos kongreso rengėjų ko
miteto pirm. Kazys Kleiva savo 
programoje buvo numatęs kong
reso metu pademonstruoti ką 
nors iš liet, kultūros laimėjimų, 
kaip ir per ateitininkų kongresą. 
Pirmą kartą atsisakiau talkinti, 
o šį kartą neatsispyriau pagundai 
ir pasiūliau “ant greitųjų” su
rengti liet, dailininkų, gyv. Čika
goje, religinio meno parodą; Ne
pasisekė — Čiurlionio galerijos 
patalpa skiriama parodoms buvo 
tuo laiku užimta. Dailininkai ir 
Federacija sutiko parodą organi
zuoti vėliau. Po “mėtymų ir vėty- 
mų” aptikau šv. Kryžiaus para
pijos salę, kuri yra naujai atre
montuota ir pritaikyta meno pa
rodoms rengti. Ten ir apsistojo
me. Federacijos kvietimu, tos pa
rapijos klebonas kun. Edvardas 
Abromaitis sutiko šią parodą glo
boti ir prisidėti prie jos pasise
kimo.

— Kokių principų buvo laiky
tasi šią parodą organizuojant?

— Su Federacija sutarėm, kad 
techniniam darbui palengvint rei
kia ribotis tik Čikagoj gyv. daili-

autorius ir sėkmingas pardavėjas žu
vavimo įrankių krautuvėje, šiaurinė
je Kalifornijoje ruošiant meškerioji
mo rungtynes, bendrovės vedėjas 
Hudson pasiunčia ten atstovauti įmo
nei. Labai atsitiktinėse aplinkybėse 
jis pagauna didžiausią žuvį, bet ir 
pats pagaliau pagaunamas konkurso 
rengėjų spaudos agentės.

Šalutinėse rolėse gabiai talkina Pau
la Prentiss, Maria Perschy ir ypač 
John McGiver, įmonės vedėjo vaidme- 
ny. Spalvota fotografija pateikia eilę 
San Francisco ir šiaurinės Kaliforni
jos vaizdų. Tikrai gyvas ir naujoviš
kas Henry Mancini muzikinis palydė
jimas.

Dėl eilės dviprasmiškumų dialoge 
bei situacijose filmas rezervuotinas 
suaugusiems.

Zenonas Kolba Kančia
Iš religinio meno parodos Čikagoj

Mozaika

ninkais, paliekant teisę dalyvau
ti ir dailininkams iš kitur. Kūri
nių atrinkimą parodai palikome 
dailininko individualiam spren
dimui. Debiutantams ir studen
tams buvo sudaryta vertintojų 
komisija.

— Koks buvo dailininkų atsi
liepimas?

— Teigiamas ir pozityvus. Vi
sų srovių, krypčių ir mokyklų 
dailininkai principe sutiko daly
vauti rengiamoj parodoj. Keletas 
i kvietimą neatsakė ir vienas at
sakė neigiamai.

— Kiek dailininkų dalyvauja 
šioje parodoje?

— Į katalogą įtraukta 28 daili
ninkai su 142 tapybos, skulptū
ros ir grafikos darbais. Pradžioje 
dailininkų skaičius sukosi apie 
40, bet 4 negalėjo dalyvauti dėl 
ligos, 4 dėl sutapusių individua
lių parodų ir pan.

— Kokie darbai buvo Jūsų at
likti kaip parodos vykdytojo?

— Gan paprasti. 1. Sukvieti
mas dailininkų dalyvauti šioje 
parodoje ir palaikymas nuolati
nio ryšio su sutikusiais joje da
lyvauti. 2. Nuolatinis ryšys su 
lietuv. spauda. 3. Suorganizavi
mas 15 paskaitėlių apie meną 
per Sophie Barčus radijo progra
mas. 4. Parodos katalogo medžia
gos surinkimas ir redagavimas. 
5. Parodos plakatų paruošimas ir 
jų išplatinimas visose Čikagos ka
talikų parapijose ir augšt. mo
kyklose (tam darbui talkino Ci
cero seselės kazimierietės). 6. 
1000 pakvietimų išsiuntimas, tal
kinant Valeikų šeimai ir J. Pabe-

dinskui. 7. Darbų iš dailininkų 
priėmimas ir parodos bendras 
sutvarkymas: kūrinių dispozicija 
salėje, bendradarbiaujant daili
ninkams. _

— Kurie darbai teko Federa
cijai ryšium su parodos organiza
vimu? !

— Federacijos dispozicijoj yra 
parodos finansavimas, salės parū- 
pinimas, garbės komiteto ir gar
bės narių kvietimas bei sudary
mas, parodos iškilmingas atidary
mas, ryšys su amerik. spauda, pa
rodoj dežūravimas, bendra paro
dos reprezentacija ir techninė 
talka salei paruošti.

— Kokios Jūsų pažiūros į re
liginį meną?

— Relig. meną skirstau Į dvi 
kategorijas: grynai bažnytinį me
ną ir civilini religijų meną, ku
ris priklauso pasauliečiams ir yra 
laisvas, tik neprieštaraująs išpa
žįstamai tikybai.

— Kokios meno srovės reiškia
si šioj parodoj?

— Visos. Pradedant klasika ir 
baigiant moderniuoju abstraktu, 
čia aptiksite realistus, natūralis
tus, simbolikus, mistikus, impre
sionistus, ekspresionistus, kraštu
tinius abstraktininkus ir nuosai
kius racionalistus, kurie jieško 
istorinės sintezės.

— Kokie Jūsų, kaip parodos 
organizatoriaus, ateities planai?

— Po šios parodos gerai pail
sėti ir kitą kartą lengvai nepasi
žadėti, — baigė savo mintis pa
rodos vykdytojas.

Beje, reikia pridėti, kad yra 
sudarytas platus parodos garbės

® kultūrinėje veikloje
J. KAKARIEKA, Čilės un to prof., 

lankydamasis Čikagoje, skaitė paskai
tą, kurioje vaizdžiai paryškino P. 
Amerikos dabartinę padėtį, socialines 
sąlygas, didėjantį skurdą, komunisti
nę infiltraciją masėse. Čilėje išprofe- 
savęs 13 metų prof. J. Kakarieka gal
voja, jog P. Amerikai gelbėti nuo ko
munizmo pirmoj eilėj reikią stiprin
ti kvietimą ir žadinti religinę sąmonę.

ALGIS ŽEMAITAITIS Waterbury, 
Conn, organizuoja teatrą. Waterburie- 
čiai seniau yra pastatę visą eilę vei
kalų ir važinėję po kitas kolonijas, 
bet jau eilė metų jie su scenos pasiro
dymais yra pradingę. Dėl tos tad prie
žasties A. Žemaitaičio pastangomis 
rodomas nemažas susidomėjimas. Pa
sisiūlė ir vaidintojai. Pradžioje jie 
suvaidins “Dvylika brolių juodvar
niais laksčiusių”.

TĖVAS V. GIDŽIŪNAS IR PROF. 
S. SUŽIEDĖLIS yra baigę ruošti Lie
tuvos Bažnyčios istoriją. Taipogi esąs 
baigiamas darbas — Amerikos lietu
vių veiklos istorija.

LITUANISTIKOS INSTITUTO SU
VAŽIAVIMAS šaukiamas Vašingto
ne gegužės 2 ir 3 d. Bus skaitomi re
feratai ir svarstomi instituto organi
zaciniai klausimai. Numatomos refe
ratų temos: dr. A. Salys — Mikalo
jaus Daukšos biografijos bruožai, dr. 
J. Gimbutas — Mažosios Lietuvos 
antkapiniai paminklai, dr. J. Jakštas 
— Pašuto darbai Lietuvos istorijos 
srityje ir kt.

“VIENYBĖ” sakosi pradėsianti grei
tai leisti angliškąjį priedą, kuris pra
džioje būsiąs leidžiamas tik kartą į 
mėnesį, o vėliau — gal ir dažniau. 
Tokį priedą leisti, esą, paskatinę ki
tataučiai, kurie, gėrėdamiesi “Vieny
be” ir jos ofsetine technika, apgai
lestavę, kad nemoką lietuviškai skai
tyti ir nesuprantą, kas laikraštyje pa
rašyta. Be to, Amerikoje gimęs jau
nimas taip pat esąs nepatenkintas, 
kad “Vienybė” neturinti angliškojo 
skyriaus. Pr. Al.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
ŠIMTASIS “ULIJONOS” SPEKTAK

LIS suvaidintas Kauno dramos teatre. 
Ta proga žiūrovai pagerbė šios dra
mos autorių J. Mackonį, rež. H. Van
cevičių ir visuose spektakliuose vaidi
nusius aktorius — A. Voščiką, A. Ur
bonaitę, A. Barčą, A. Tarasevičių.

NAUJAS “METŲ” LEIDINYS išleis
tas Maskvoje. Poemą į rusų kalbą iš
vertė poetas D. Brodskis. Įvade — E. 
Mieželaičio ir filologo L. Gineičio 
straipsniai apie K. Donelaitį jo reikš
mę lietuvių literatūrai. Knygoje taip 
pat yra 5 būrų dainiaus pasakėčios. 
150 psl. turintį leidinį iliustravo dai
lininkai V. ir L. Rostovcevai.

MIRĖ AKTORĖ JADVYGA OŠKI- 
NAITĖ - SUTKUVIENĖ. Žinomoji lie
tuviškos scenos veteranė teatrinę 
veiklą pradėjo 1912-14 m. dabartinia
me Kudirkos Naumiestyje, mėgėjų 
eilėse. Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, ji baigė J. Sutkaus suorgani
zuotą dramos studiją ir įstojo į Valst. 
Kauno dramos teatrą. Įsidėmėtinų 
vaidmenų yra sukūrusi Gogolio “Revi
zoriuje”, Ostrovskio “Pelningoje vie
toje”, Šilerio “Viliuje Telyje”, Gocio 
“Princesėje Turandot” ir kt. veika
luose. Pablogėjusi sveikata ją 1952 m. 
privertė nutraukti aktorės darbą. 
Sunkiai sirgusi eilę metų, mirė Kau
ne vasario 8 d.

VIRGILIJUS NOREIKA, kylanti 
Vilniaus operos žvaigždė, savo reper
tuarą praturtino hercogo role G. Ver
di operoje “Rigoletto”. Danininkas tu
ri stiprų, malonaus tembro tenorą. 
Kipro Petrausko vietą dabar yra už
ėmęs dramatinis tenoras Valentinas 
Adamkevičius, tačiau, kiek galima 
spręsti iš mus pasiekusių plokštelių, 
jo balsui trūksta gražesnės spalvos, 
jaučiamas forsavimas, netikrumas 
aukštajame registre. Karo metais pra
dėjęs studijas pas Būtėną, jis tada pa
sižymėjo sunkiai apvaldoma metali
nio atspalvio medžiaga. Atrodo, kad 
jį anksčiau ar vėliau turės pakeisti 
prieš kelerius metus baigęs konserva
toriją V. Noreika. Recenzentas Vyt. 
Mažeika, stebėjęs “Rigoletto”, nepa
gaili šiltų žodžių ne tik jo balsui, bet 
ir vaidybiniams duomenims.

VILNIAUS OPEROS ORKESTRAN
TAI — obojistas Aleksas Simutis ir 
valtornistas Leonas Vitkauskas at
šventė 60 m. amžiaus sukaktį. Pirma
sis teatro orkestre jra grojęs 30 m., 
o antrasis — 40 m. Obojistas Anta
nas Jagminas, smuikininkas Vaclovas 
Tamošiūnas atžymėjo 50 m. amžiaus 
sukaktį.

HALINA RADVILAITĖ, baigusi 
pianino studijas Maskvos P. Čaikovs
kio konservatorijoje, Vilniuje davė 
pirmąjį koncertą. I-ji dalis buvo skir
ta išimtinai J. S. Bachui, o II-ji — 
Skriabinui, Prokofjevui ir Rachmani- 
novui. Geriausiai nuskambėjo Rach- 
maninovo kūriniai, tačiau ir sunkiai 
“įkandamoje” Bacho kūryboje ji iš
vystė stilingus tempus, melodinių li
nijų pajutimą. Koncertui trukdė pras
tokas konservatorijos salės fortepi-

siai jam svetima sritis buvo politika. Kartą į ją įtrauk
tas, kaip matysim, greit vėl pasitraukė.

Gravrogkas priklauso galbūt prie to lietuviškojo “pa
syvo”, kuris aktyvinamas daugiau iš šalies, dėlto nubloš
kiamas nuo savo kelio. Tačiau tas “pasyvas”, pasirodo, 
pakankamai atsparus, o gal ištikimas savo individualy
bei. Galų gale jis išsivaduoja iš svetimų įtakų ir klyst
kelių, išsilygina ir grįžta į savo pirminį kelią.

Tarp Dievo tarnybos ir ateizmo

Gravrogkai buvo žemaičių bajorai — telšiškiai. Tel
šiuose gimė Julius ir jo brolis Antanas. Mokėsi Šiauliuo
se, nes tėvas tenai buvo gavęs akcizininko tarnybą. Ju
lius, jaunesnysis, buvo vienoj klasėj, netgi viename suo
le, su Vaclovu Biržiška.

Kas draugavo su Biržiškomis, kaip mena St. Šalkaus
kis, “užsikrėtė” kultūriniais - moksliniais interesais. Bet 
Julius tada turėjo kitą interesą — ketino būti kunigu 
ir jau baigęs keturias klases norėjo vykti į kunigų semi
nariją. Tėvas, nors ir geras katalikas, tada jo neleido. 
Girdi, esi perjaunas: palauk, kol baigsi gimnaziją. Julius 
laukė ir buvo tikras, jog tėvas pritars. Tačiau ne tik ne
pritarė, bet dar griežtai pasipriešino. Tėvo motyvas šį 
kartą buvo kitas: “Aš noriu turėt anūkų!” Kiti giminės, 
ypač viena turtinga teta, rėmė Juliaus norą. Žadėjo jam 
medžiaginę paramą ir ragino tėvo neklausyti. Julius ne
drįso eiti į kovą su tėvu ir išvyko Petrapilin studijuoti 
technologijos. Būdamas jau antrame studijų kurse, dar 
kartą darė žygių stoti į kunigų seminariją. Deja, ir šie 
žygiai nuėjo niekais.

— Dabar, kai stoviu prie savo amžiaus ribos ir pri
simenu, kad negalėjau eiti tuo keliu, kurį laikiau sau 
tinkamiausiu ir pilnai sutinkančiu su mano — kaip man 
atrodė — pašaukimu, darosi liūdna. Bet liūdesiu jau
nystės negrąžinsi.

Studijuodamas Petrapily gyveno ir bendravo su drau
gais socialdemokratais — Purenu, Didžiuliu, Čiurliu, 
Šulcu. Dėl draugystės jungėsi ir į lietuvių studentų drau
giją, “visuomenininkų” — kairiųjų grupę. Kita grupė 
buvo “tautininkai”, kuriai priklausė A. Smetona, Šake
nis, Kubilius, Žilys ir kiti. Šie buvo artimesni religijai, 
o tarp “visuomenininkų” buvo ir aiškių ateistų.

— Mano bičiulystė su jais nepaliko be įtakos. Tiesa, 
ji nebuvo tiek didelė, kad studentavimo metu būčiau 
įstojęs į socialdemokratų partiją ir juo labiau — tapęs

ateistu. Priešingai likau kataliku. Lankydavau šventa
dieniais Šv. Kotrynos bažnyčią, kur pamokslai buvo sa
komi lenkiškai, ir klausydavau tų pamokslų. Tačiau reli
giniu atžvilgiu, savo bičiulių įtakoje, suliberalėjau. Ta
pau taip vadinamu “nepraktikuojančiu kataliku”.

Praktinis lūžis turėjo ir teorinį pagrindą, tiksliau — 
teorinę įtaigą iš šalies. Tai jis prisimena, rašydamas apie 
savo studijų metą Rusijoje:

— Populiariausias ateistų, kaip ir apskritai to meto 
nusistatymo, argumentas buvo šis: visatos evoliucijos rai
da yra begalinė ir todėl visai nereikalinga pirminės 
priežasties — tokios, kuri būtų pati sau priežastis. Kaip 
daugelis, taip ir aš buvau šio taip įtikinančiai skamban
čio argumento paveiktas.

Į partiją ir iš partijos

Bičiulystė su socialdemokratais nenutrūko ir toliau. 
Priešingai, pagyvėjo visiems grįžus į Lietuvą ir įsijungus 
į valstybės atkūrimo darbą. Juliaus draugai darėsi akty
vūs politikoje. Rinkimams į seimą jie jieškojo žymesnių 
vardų. Taip jie 1922 m. kreipėsi į Julių Gravrogką, kad 
šis duotų savo vardą seimo narių - kandidatų sąrašui.

— Bičiulystės vedamas, daug negalvodamas, sutikau 
ir jau tuo pačiu tapau jų (socialdemokratų) partijos na
riu. Išstojau iš partijos 1927 m., pasipiktinęs socialde
mokratų nereagavimu į savo vienminčio Plečkaičio žygį 
— pabėgimą į Lenkiją su mintimi ten rasti paramos prieš 
Smetonos režimą. Išstojęs iš socialdemokratų, į jokią 
kitą partiją neįstojau ir jokiai pasaulėžiūrinei srovei ne
priklausiau. Tik Vokietijoje tapau ateitininku.

— Minėtas Plečkaičio žygis buvo tik tiesioginė prie
žastis išstoti iš partijos. Jau anksčiau jutau, kad pasau
lėžiūriniu atžvilgiu man nepakeliui su partija, kuri, jei 
laimėtų didžiumą balsų seime, sukurtų ateistinę Lietuvos 
valstybę. Konstitucijoje nebūtų minimas Dievas, valsty
bė viešai Dievo negarbintų ir mokyklose būtų uždrausta 
mokyti religijos.

Formalinis atsipalaidavimas nuo šios partijos, kaip 
matom, turėjo pirmoj eilėj moralinius motyvus, kurie 
rodė tebesantį gyvą religinį pajautimą Julius Gravrog
kas laipsniškai vadavosi iš jam svetimų įtakų.

— Dar anksčiau, būtent 1925 m., nusikračiau ir tos 
mano bičiulių įtakos, kuri reiškėsi mano, kaip kataliko, 
suliberalėjimu. Nuo tų metų tapau praktikuojančiu ka
taliku.

komitetas, į kurį įeina vysk. V. 
Brizgys, sen. P. Douglas, Illinois 
gubern. O. Kerner, Čikagos bur
mistras R. Daley, Lietuvos atsto
vas Vašingtone J. Rajeckas, Lie
tuvos gen. konsulas dr. P. Dauž- 
vardis ir kt.

SOL. LILIJA ŠUKYTĖ sėkmingai 
kyla dainavimo mene. Sausio 11 d. 
davė rečitalį lietuvių visuomenei, va
sario 5 d. — Toronto un-to muzikos 
fakultete. Abu praėjo su dideliu pasi
sekimu. Dabar ji ruošiasi dainuoti 
“Lady Billows” pagrindinį soprano 
vaidmenį Albert Herring operoje. Ši 
Benjamin Britten opera pirmą kartą 
statoma Kanadoje Me Millan teatro 
atidarymo proga. Operai diriguos E. 
Barbini, buvęs Metropolitan operos di
rigentas, režisuos W. Graf. Operos 
premjeroje kovo 4 d. dainuos soL L. 
Šukytė. Įėjimas tik su pakvietimais. 
Antras spektaklis — kovo 6 d. Bilie
tai jau irgi išparduoti. Kiti spektak
liai dar nepaaiškėjo. Geriausios sėk
mės šauniajai solistei!

Baigminiame Toronto Kiwanis klu
bo festivalyje solistė laimėjo augš- 
čiausią pripažinimą.

Tarnauja 
daugeliu būdų

RAUDONASIS KRYŽIUS

ŽIŪRI Į JUS
Raudonojo Kryžiaus artimo pagalbos darbų 
pasisekimas priklauso nuo jūsų duosnumo. Su
teikti jūsų doleriai įgalina tęsti būtiniausius 
Raudonojo Kryžiaus patarnavimus jūsų bend
ruomenėje.
Šiais metais pagalvokite, kaip įvairiais būdais 
Raudonasis Kryžius tarnauja jums ir jūsų kai
mynams — tada numatykite pagal savo išga
les, kiek galėsite paaukoti arba pasižadėti au
koti Raudonajam Kryžiui. Duosni auka labai 
padės daugeliui 1964 metais.

RAUDONASIS KRYŽIUS 
REIKALINGAS

JŪSŲ PARAMOS DABAR
- 27S-4J
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Mann & Martel
BEALT0B8

2320 Bloor St W. Tel. RO 2-8255
BABY POINT

$8JOO pilna kaina, 5 kamb. mūr. 
namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų. Įmokėti tik 
$1.100.
BLOOR — JANE — Bungalow

$5J00 Įmokėti, atskiras mūrinis 
7 kambarių namas, privatus Įvažia
vimas ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 
Moderniška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.
SWANSEA

$4.900 Įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
ST. CLAIR — OAKWOOD

$4.700 Įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai Įrengta vonia, vandeniu aly
va šildomas. Graži aplinkuma ir ar
ti susisiekimo.

BLOOR — JANE
$4.900 Įmokėti, 7 kamb. dviejų 

augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu Įvažiavimu. Mo
derniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 Įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. Į gara
žą lengva Įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
BLOOR — QUEBEC

$3.400 Įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, didelis kiemas. Vie
na skola balansui, už mėnesio gali
ma užimti. Platus Įvažiavimas ir ga
ražas
BLOOR — BERRY RD.

$10.000 Įmokėti, gražus rupių ply
tų apartamentinis pastatas — four- 
plex, tik 8 metų senumo su 4 ga
ražais ir privačiu Įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labai geras pirkinys.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Bb SPORTAS

Lietuvių studentų 
žinios

ORGANIZACINE VEIKLA aprimo. 
Visi smarkiai užgulė ant knygų, nes 
artėja egzaminai. Paskaitos baigsis ko
vo mėn. pabaigoj.

NAUJA “BEATLES” MADA susi- 
domėjo ir studentaL Didelė reklama 
kaikuriuos suviliojo. Net JAV prez. 
L. B. Johnson duktė Lucy. Ji prašė 
tėvą leidimo pasitikti grupę “Beatles” 
geležinkelio stotyje, bet tėvas neleido. 
Užtat jis sutiko leisti jai būti obelų 
žiedų festivalio karalaite balandžio 
mėn.

TORONTO STUDENTŲ ATEITI. 
NINKU susirinkimas įvyko pas kole
gą Tadą Gurevičių. Susirinkimo pa
grindinis punktas buvo kun. J. Staš
kevičiaus paskaita apie Šv. Raštą ir 
Tradiciją. Po paskaitos buvo gyvos 
diskusijos. Susirinkimo pabaigoj atvy
ko garbingas svečias prof. kun. St. 
Yla ir pasidalino mintimis apie stu
dentų veiklą. Susirinkimas baigėsi 
vaišėmis.

T. UN-TE šju. sausio mėn. buvo4re- 
gistruota 14 J12 studentų.

ONTARIO PROV. VALDŽIA suor
ganizavo departamentą universitetų 
reikalams.

BUS PRAPLEČIAMAS OTAVOS 
UN-TAS. Užpirkta nauji sklypai. Rek
torius kun. H. F. Legare pareiškė, kad 
dabar gali priimti tik 3.809 studentus. 
Pastačius naujus rūmus 1970 m. galės 
studijuoti 8.000 studentų.

Kunigų Vienybės suvažiavimas
Po neįprastai ilgos pertraukos 

— apie 2,5 metų — vasario 26 d. 
Kanados liet. kat. kunigai buvo 
suvažiavę į Hamiltoną aptarti 
pastoracinių reikalų. Pamaldas 
už mirusius kunigus atlaikė vysk. 
V. Brizgys. Suvažiavimą AV kle
bonijoj atidarė mons. dr. J. Ta- 
darauskas, KV pirm. Suvažiavi
mo pirmininku pakvietė T. Placi
dą Barių, OFM, sekr. — kun. J. 
Staškevičių. Po valdybos ir pa
rapijų vadovų pranešimų vysk. 
V. Brizgys kalbėjo apie sielova
dines liet, aktualijas, Šiluvos kop
lyčią Vašingtone, religinę šalpą 
ir kt. Ryšium su pranešimu buvo

iškelta daug klausimų, kuriuos 
paaiškino vysk. V. Brizgys. Dis
kutuota: pasaukimų, jaunimo pa
maldų, vaikų kongreso ir kt. 
klausimai. Nusistatyta ir šiemet 
tęsti vaiku kongresų tradiciją. 
Naujon valdybon išrinkti: mons. 
J. Tadarauskas, T. Rafaelis šaka
lys, OFM, kun. Br. Jurkšas. Su
važiavime dalyvavo 13 kunigų, be 
to, svečias iš JAV kun. prof. St. 
Yla, kuris savo pastabomis pri
sidėjo prie klausimų svarstymo. 
Vietos klebonas suvažiavimą rū
pestingai globojo; vakare suren
gė platų pobūvį parapijiečiams, 
kuriame kalbėjo vysk. V. Briz
gys. K.

Aukojo Tautos Fondui Toronte
Per Vasario 16 minėjimą Toronte 

aukojo Tautos Fondui: $30 — A. 
Kantvydas; $25 — dr. J. Songaila; $12 
— A. Diržys; po $10 — J. F. Augus- 
tinavičiai, J. N. Baltakys, A. Grizie- 
kas, I. S. Girdzijauskai, S. P. Januše- 
vičiai, L. Karbonas, Pr. Kodreikis, A. 
Masionis, P. Morkūnas, S. Pacevičius, 
B. Pauža, A. Saulis, S. Stonis, P. Ser
nas, S. Strazdas, E. L. Vaštokas, A. 
Užupienė; po $5 — V. Bačėnas, L. 
Balsys, J. Baltakis, L. Bilkštys, S. E. 
Bubeliai, A. M. Bumbulis, S. Čepas, 
K. Čepaitis, P. O. Dabkai, J. Dabrows
ki, K. Dalinda, A. Dragūnas, P. A. Eit- 
kus, A. Firavičius, kun. Pr. Gaida, K. 
Gludą, St. Kairys, J. Maziliauskas, P. 
A. Misevičius, V. Lukoševičius, A. Pi-

ragius, B. Pabedinskienė, J. Prisas, 
Tėvai pranciškonai, E. Smūgis, V. Si- 
butis, J. Stalioraitis, A. H. Stepaičiai, 
kun. J. Staškevičius, J. Sinkevičius, V. 
Sinkevičius, A. Sakevičius, V. Tamo
šauskas, V. Vaidotas, B. Vaidūa, P. 
VUutis, dr. Yčas, S. Žaldokas, J. Ži
lys, J. žičkus; po $4 — V. Gudaitis, J. 
Januševičius, J. Rugys ir E. Šlekys; 
po $3 — dr. M. Anysas, J. Bleizgys, 
K. Dulevičius, L. V. Kolyčius, A. S. 
Pundziai, J, Tamulionis, VI. Simana
vičius, J. Tonkūnas ir S. Treigys.

Po $2 aukojo 76 asmenys, po $1 — 
64. Iš viso aukojo 209 asmenys ir su
aukojo $706,45.

TF Toronto skyr. valdyba nuošir
džiai dėkoja visiems aukotojams.
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

Ateitininkų žinios
Rinkliavai pravesti TF susilaukė daug 
talkininkų, kuriems reiškiame gilią 
lietuvišką padėką: Kanados TF At-bės 
pirm. V. Vaidotui, KLB Toronto skyr.

AUŠROS ŽINIOS
šios savaitės rungtynės. — Antrad.

8.30 v.v., 23 Ferndale Ave. TLB ly
gos pusbaigmiuose Aušros mergaitės 
žais su Louis Roy; taip pat antradienį, 
7 v.v., mūsų salėje Aušros merg. J 
komanda žais draug. rungtynes su Ha
miltono Stefolco; penkt., 8 v.v., Lans
downe mokykloje Aušros merg. J ko
manda žais CYO lygos pusbaigmių 
rungtynes su St. Anselms; šeštai,
2.30 v. p.p. Oakwood Collegiate pa
talpose Aušros merg. M komanda žais 
su Corpus Christi.

Praėjusios savaitės rungtynių pa
sekmės. — B-C lygoje Aušros jau
niai pusbaigmių rungtynėse nugalėjo 
latvių Y 117:114 (59:54 ir 58:60); 
CYO lygos pusbaigmiuose Aušra M 
nugalėjo Corpus Christi 12:10 ir Auš
ra J nugalėjo St. Anselms 46:28. Auš
ra B (mergaitės), kaip nepralaimė
jusios nė vienų rungtynių, pateko tie
siog į baigmes, kurias žais sekančią 
savaitę.

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
Š. Amerikos liet. XIV tinklinio var

žybos — kovo 7-8 d.-Kanados lietuvių 
sporto klubams nepuoselėjant šios 
sporto šakos ir rytų sporto apygardos 
komandoms atsisakius varžybose daly
vauti, čia rungtyniaus tik vid. vaka
rų sporto apygardos tinklininkai ir 
tinklininkės. Varžybos vyks Gage Park 
sporto pastate, 5500 So. Western Ave.

Lietuvių krepšininkų išvyką Austra
lijon svarstė org. komitetas Čikagoje; 
posėdyje dalyvavo FASK pirm. J. Nas- 
vytis ir Kanados sporto apyg. įgalioti
nis. Su krepšininkais Australijon nu
mato vykti ir PLB pirm. J. Bačiūnas. 
Ruošiamas planas lėšoms telkti. Jo 
vykdytojai -J— K. Dranga ir Br. Nai
nys. Atikas siųsti: Z. Dailidka, 5921 
Fairfield, Chicago, Ill. 60629.

Lituanicos futbolo komanda prieš
paskutinėse salės futbolo rungtynėse 
prakišo ukrainiečių Wings vienetui 
0:2. Po šio pralaimėjimo, Lituanica 
įsitvirtino paskutinėje — X-je vieto
je ir joje, atrodo, pasiliks. Tokio pras

to pasirodymo Lituanica dar niekada 
nėra turėjusi nė salės nė lauko fut
bolo pirmenybėse.

Neries sporto klubą administruoti 
perėmė LB Marquette parko apylin
kės valdyba, kuri taip pat apsiėmė pa
rūpinti klubui reikalingas lėšas, šio 
anksčiau buvusio vieno pajėgiausių 
sporto klubų Š. Amerikoje veikla pas
kutiniu laiku yra gerokai sušlubavusi.

E. S.

Sportas Lietuvoje
Daug prietarų esama šioje ašarų 

-pakalnėje: perbėgus kelią juodai ka
tei, paprastai laukiama “nelaimingos” 
dienos, palietus kaminkrėtį — neišpa
sakytas pasisekimas ir t.t. Tuo tarpu 
Vilniaus Žalgirio futbolininkai yra įsi
tikinę, kad kiekviena moteris, važiuo
janti kartu su komanda yra tolygi... 
įvarčiui į savo vartus. Prietaras pasi
tvirtino, nes vilniečiai Kaune pralai
mėjo Inkarui 0:2, kadangi su jais kar
tu vyko ir dviejų žaidėjų žmonos. Dvi 
moterys — du įvarčiai!

Alytiškiai talkos keliu pasistatė sli
džių tramplyną. Jo atidaryme nuga
lėjo vilnietis Z. Kivertas, prieš savo 
miesto varžovus Zarembą ir A. Kiver- 
tą. Ketvirtą vietą užėmė Alytaus at
stovas H. Kebeikis. Visi jie nušoko 
po 18 m.

Moksleivių varžybose uždarose pa
talpose Panevėžyje septyniolikametis 
J. Daniūnas į augštį iššoko 1,90 m. 
Tuo tarpu Šilutėje šešiolikamečiai 
Barčas ir Vilimas iššoko po 1,78 m.

Lietuvos moksleivių krepšinio pir
menybėse jau paaiškėjo baigminių su
sitikimų komandos: mergaičių grupė
je žais Kaunas, Panevėžys, Vilnius, 
Šiauliai ir Marijampolė ir berniukų — 
Vilnius, Panevėžys, Klaipėda, Telšiai, 
Kaunas.

Sov. S-gos sporto žurnalas “Liogka- 
ja Atletika” ir vėl daug vietos skiria 
Lietuvos lengvaatlečiams. Paskuti
niam nr. minimi Aleksiejūnas, Vara- 
nauskas, Jaras, Baltušnikas ir kt. kaip 
rimti kandidatai į Tokijo olimpinius 
žaidimus. K. B.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖJ, kovo 
8 d., sekmadienį, Toronto ateitininkai: 
vyr. ir jaunesnieji moksleiviai — mer
gaitės ir berniukai, ir visi jaunučiai 
organizuotai su vėliavomis dalyvauja 
10 vai. Mišiose. Salėje renkasi 9.30 v. 
su uniformom, juostelėm bei ženkle
liais.

NUOTAIKINGAI IR LABAI ĮDO
MIAI praėjo jaunesniųjų moksL mer
gaičių I būrelio susirinkimas. Būreliui 
pasirinktas GINTARĖS vardas. Iš
rinkta būrelio vadovė Gražina Mačio- 
nytė ir jos pavaduotoja Irena Mali
nauskaitė. Vienbalsiai nuspręsta, kad 
reikia būreliui ir dvasinės globėjos;
pasirinkta šv. Bernadeta. Susirinkime 
plačiau paliesta tema — stropumas 
moksle, gimnazijų lygis ir galimybės 
į jas patekti. Gražina Mačionytė ir Ri
ta Kolyčiūtė pavaišino susirinkusias 
savo keptais skanumynais. Pagaliau 
buvo suplanuota meninės programos 
dalis sekančiam bendram abiejų bū
relių susirinkimui kovo 15 d. LV Na
muose. . - JLj

VYR. MOKSLEIVIŲ ATEITININ
KŲ SUSIRINKIME kovo 1 d. kalbėjo 
gail. sesuo Aldona Balkutė, baigusi 
mokslus .Kanadoje. Ji nagrinėjo tau
tiškumo temą. Sakė tapusi sąmoninga

Toronto ir apylinkių lietuviai!
Tik mėnuo laiko skiria mus nuo di

delio sportinio įvykio — XIV Š. Ame
rikos lietuvių krepšinio žaidynių, 
įvykstančių balandžio 4-5 d. Toronte. 
Mūsų sporto demonstracija tom die
nom ne tik stovės sportiniame ženk
le, bet taip pat ir mūsų tautinės gar
bės, kadangi į žaidynes suplauks šim
tai gražiausio lietuviško atžalyno, ku
ris kovos už lietuviškas spalvas, Lie
tuvos vardo garsinimą tolimoj Austra
lijos žemėj.

Malonu, kad Toronto žaidynėms ten
ka garbė išrinkti geriausius S. Ameri
kos lietuvių krepšininkus — repre
zentantus, kurie galės garsinti nepri
klausomybės laikų mūsų augštą krep
šinio lygį, priminti pasauliui, o ypač 
tolimai Australijai, gintaro krašto 
meisterio vardą Europos pirmenybėse, 
priminti televizijos žiūrovams, milijo
nams spaudos skaitytojų, įtakingiems 
politikos vairuotojams įvairiuose pri
ėmimuose mūsų tautai ir valstybei pa
darytą skriaudą.

Mes tikime, kad Š. Amerikos krep
šinio rinktinės nariai, savo pareigas 
atliks kaip tikri šio kontinento lietu
vių tautos reprezentantai.

Tad iš anksto prašome Toronto ir 
apylinkių lietuvių ne tik paremti jų 
žygį į Australiją, bet taip pat vispu
siškai paremti ir mūsų pradėtąjį žai
dynių organizavimo darbą, nes visai 
teisingai sakoma — kur du stos, vi
sados daugiau padarys!

Garsi savo vaišingumu Toronto lie
tuvių kolonija, tad ir laukiame, kad 
gražių, lietuviškų tradicijų ji neatsisa
kys ir balandžio 4-5 d. priimdama į 
savo svetingas pastoges jaunius krep
šininkus, paremdama sportinėm tau
rėm laimėtojus, gausiu atsilankymu 
stebėdama rungtynes ir tuo teikdama 
moralinės ir materialinės paramos pa
čioms komandoms ir žaidynių organi
zatoriams.

Iš anksto visiems tariame sportišką 
ačiū! XIV S. Amerikos žaidynių 

organizacinis ir varžybinis k-tas

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų. žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
BLOOR — JANE. $10.000 Įmokėti, mūro, atskiras, po 6 kambarius, tikras 

dupleksas, 2 garažai, privatus šoninis įvažiavimas.
SWANSEA ARTI BLOOR. $3.000 įmokėti, atskiras, mūro, gražioj vietoj, 

šoninis įvažiavimas, garažas. Kaina $14.900. Liks viena skola balansui 
10 metų, atvira. __

RONCESV ALLES — HEWITT. $5.000 Įmokėti, mūro, atskiras, pirmame 
augšte 4 kambariai, viso 10 kambarių, 3 prausyklos 3 vienetų, šoninis 
įvažiavimas. Kaina $23.000.

BLOOR — KEELE. $6.000 įmokėti, atskiras, mūro, 6 kambarių, tikras 
dupleksas, privatus įvažiavimas, 4 garažai. Pardavimo kaina $24.200.

HAVELOCK — COLLEGE. $8.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 17 kambarių 
3-pleksas, privatus įvažiavimas. Kaina $24.900.

BLOOR — RtJNNYMEDE. $10.000 Įmokėti, atskiras, 15 metų senumo, 
gražios plytos, vand. alyva apšildomas, 2 augštų po 4 didelius kamba
rius, rūsys išbaigtas, pirmos rūšies namas, privatus, 10 pėdų šoninis 
įvažiavimas, garažas. Kaina $32.000.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai.
J. KUDABA tifonas R r 3-21*5

Kreipkitės vtafs reikahk. Mt rimt* 1* patartina.

lietuvaite ne tiek per šeštad. m-lą, 
kiek per bendravimą su lietuviais or
ganizacijose ir stovyklose. Susirinkime 
dalyvavo ir svečias T. J. Bacevičius, 
OFM, iš Kennebunkport. Jis rekomen
davo daugiau skaityti lietuviškai.

VYR. MOKSLEIVIŲ ATEITININ- 
KIŲ SEKANTIS SUSIRINKIMAS — 
kovo 15 d. Bus nagrinėjama tema 
“Kas yra moralė. Jos įtaka gyveni
mui ir pasiruošimas šeimai”. Disku
sijos “trijų asmenų apvalaus stalo” 
būdu. Dalyvauti gali visi Toronto 
moksleiviai.

valdybai, skaučių tuntininkei M. Vasi
liauskienei, Jūros Skautijos tėvų rė
mėjų komiteto pirm. dr. M. Anysui, 
“Vandenės” laivo jūrų skaučių vado
vei R. Kuprevičienei, skautėms: J. Ba- 
tūraitei, R. Bilkytei, D. Jurkšaitytei, 
I. Kairytei, A. Kuolaitei, D. Mockutei, 
R. Narušytei, M. Simanavičiūtei, 
L. Motiekonytei, V. Tamulaitytei, D. 
Tamulionytei; jūrų skautams-ėms: V. 
Daulenskytei, A. Janušauskui, Kr. 
Kruminaitei, D. Pepsevičiūtei, R. Pu- 
niškaitei, L. Teišerskytei, B. Varnec- 
kaitei, A. Žymantui.

Bendras, darbas ir auka stiprina mū
sų viltis ateičiai.

TF Toronto skyr. valdyba

Lietuvių skautų veikla
KAZIUKO MUGĖ pereitą sekmadie

nį puikiai pasisekė. Po 10 vai. Mišių 
įvyko atidarymas. Tunt. s. K. Batūra 
atraportavo mugės sąstatą Kanados ra
jono skaučių-tų vadeivoms ir Prisikė
limo par. klebonui T. PI. Bariui, OFM.
Klebonas tarė atidarymo žodį ir per
kirpo kaspiną. Dalyvavo ir svečias, 
Stanley Park distrikto tunt. C. Cook. 
Jis žavėjosi mūsų skautų-čių gražių 
tradicijų išlaikymu. Visi skautų vie-

IŠPARDAVIMAS! IŠPARDAVIMAS!L

Ruošdami vietą besiplečiančiam verslui, skelbiame ši didžiulį siun
tinių išpardavimą. Numušė me visas kainas ir savo lietuviams klijentams 
duodame DIDŽIULĘ NUOLAIDĄ, kokia tik begali būti.

Pažvelkite tik į kainas — tikras išpardavimas, nepasikartojanti pro
ga, jokių varžybų nežinančios kainos, proga pasinaudoti, proga, tikra 
proga! Į kainas įskaitoma muitas ir kitokie mokesčiai.
IŠPARDAVIMO SIUNTINYS NR. 1
4 jardai eksportinės rūšies rajono 1 moteriškam kostiumui ar suknelei 

su švarkučiu, puikiais gėlėtais pagražinimais tamsiai mėlyname, žals
vame ar rusvame dugne

3 jardai dvigubo pločio pamušalo, juodo, tamsiai mėlyno, rado ar pilko
1 didelė šilkinė skarelė
1 pora vyriškų ar moteriškų kojinių.

Šio siuntinio kaina turėtų būti $69.00, kanadiškais $74.50, £24.10.0. 
YPATINGO IŠPARDAVIMO KAINA, iškaitant visus mokesčius, yra 
tiktai $25.00, kanadiškais $27.00, £8.17?0.

DVIGUBAS SIUNTINYS NR. 1 (du siuntiniai viename) tiktai $39.00, 
kanadiškais $42.25, £13.16.0.
IŠPARDAVIMO SIUNTINYS NR. 2
3Va jardų gabardino ar seržo 1 vyriškam ar moteriškam kostiumui, tam

siai mėlyno, pilko ar rado
4 jardai eksportinės rūšies rajono 1 moteriškam kostiumui ar suknelei 

su švarkučiu, puikiais gėlėtais pagražinimais tamsiai mėlyname, žals
vame ar rusvame dugne

3 jardai dvigubo pločio pamušalo, juodo, tamsiai mėlyno, rudo ar pilko
3 jardai poplino

šio siuntinio kaina turėtų būti $120.00, kanadiškais $129.60, £42.10.0. 
YPATINGO IŠPARDAVIMO KAINA, įskaitant visus mokesčius, yra 
$39.50, kanadiškais $42.65, £13.16.6.

DVIGUBAS SIUNTINYS NR. 2 (du siuntiniai viename) tiktai $67.00, 
kanadiškais $72.35, £23.15.0.

Visi siuntiniai yra pilnai apdrausti.
Pareikalavus ORO PAŠTU pasiunčiame medžiagų pavyzdžius.
Priimame $1 ar £1.0.0 užstato, kas nori bent 8 savaitėms užsitik

rinti siuntinį. Pasinaudokite šia nepasikartojančia proga ir tuojau siųskite 
užsakymus.

Lithuanian Trading Company
341, LADBROKE GROVE, LONDON, W. 10, ENGLAND

GRAMERCY SHIPPING COMPANY
Įsteigta 1945. Turinti USSR Maskvos Vnešposyltorg leidimą.
Turinti Dept, of Banking and Insurance (USA) leidimą ir draudimą.

Be muito
dovanos Į Sov. Sąjungą: 

automobiliai, siuvamos mašinos, 
dviračiai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos ir daug kitą-dalyką.

Gardaus maisto 
siuntiniai
GREETINGS “R”, viso $36.75

1 sv. degintos kavos, 1 sv. ka
kavos, 1 sv. šokolado, 2 sv. vi
rimui alyvos, 2 sv. cukraus, 2 
sv. ryžiu, 1 sv. sūrio, 2 sv. rū
kyto bekono, 2 sv. rūkyto kum
pio, 2 sv. džiovintu vaisią.

AUGSTOS KOKYBES TEKSTI
LĖS. Reikalaukite mūsą pilno są
rašo.

Pinigai į
Sov. Sąjunga

PILNAI GARANTUOTAS 
PRISTATYMAS PER DVI 
SAVAITES. PILNAI IŠMOKA
MA — JOKIŲ ATSKAITYMŲ.
Gavėjo pasirašytas kvitas.
Kursas: 9 rubliai už $10. UŽ 
patarnavimą iki $35.00 — $3.50. 
Virš $35.00 — 10%.

Siuntiniai ir pinigai siunčiami 
Į Vakarą ir Rytą Vokietijas, 
Lenkiją, Rumuniją, Vengriją, 
Čekoslovakiją ir Lt.
————» i1

GRAMERCY, N.Y.
118 East 28th Street, #906, New York 16, N.Y. • Tel. MU 9-0598

netai labai gražiai pasirodė savo me
nu: rankdarbiais, drožiniais, švyturiu 
ir jūros dugno turtais. Be to, kiekvie
nas vienetas buvo jų mamyčių apdo
vanotas įvairiais skanėstais. Buvo net 
lietuviškos giros. Lankytojai domėjosi 
išstatytais architektūriniais projektais 
ir sk. vyčių spaudos paroda. Tėvų rė
mėjų komitetas visus pavaišino ska
niais lietuviškais valgiais. O svečių 
buvo apie 2000, jų tarpe ir kun. prof. 
St Yla.

VASARIO 22 D. Liet. Namuose bu
vo susirinkę estų, latvių ir lietuvių 
skautės ~ir vadovės susimąstymo die
nos proga. Šią dieną viso pasaulio 
skautės šventė prisimindamos savo 
įkūrėją, skautybės tikslus ir uždavi
nius. Sueigą pravedė vyr.sk. G. Rin- 
kūnaitė. šventei skirtą pokalbį prave
dė ps. I. Miklejohn. Po to sekė at
skiri esčių, latvių ir lietuvaičių pasi
rodymai ir dainos.

VYR. SKAUTININKĖS ĮSAKYMU 
paskirta nauja Šatrijos skaučių tunto 
tuntininkė ps. Birutė Petrušaitienė, 
83 Brookside Ave., tel. RO 6-6676.

VILKIUKŲ I-JI DR-VĖ turėjo iš
kylą į Port Credit, kur dauguma jų 
laikė egzaminus iš čiuožėjo specialy
bės.

“SKAUTŲ AIDO” VAJAUS REI
KALU. — Nors konkurso komisijos 
skelbtasis “SA” vajus — konkursas 
pasibaigė 1964 m. kovo 1 d., bet mie
liesiems vajaus vykdytojams ir skai
tytojams pranešama, kad pilnai atsi
skaityti ir užsakymus su pinigais ad
ministracijai nusiųsti galima iki kovo 
15 d. Tatai numato konkurso sąlygų 
I paragrafas. “Sk. Aido” administra
cija norėtų pridėti, kad “SA” užsisa
kyti niekad nevėlu.

V.S. KUN. PROF. ST. YLA lankė
si Toronte ir matėsi su kaikuriais 
skautų vadovais.

VYRIAUSIAS KATALIKŲ SKAU- 
TŲ BROLIJOS DV. VADOVAS v^. 
Tėvas J. Vaišnys, SJ, lankėsi Toronte 
ir turėjo pasitarimus su skautų vado
vais dėl ateities planų ir veiklos.

RAMBYNO TUNTO JŪROS SKAU
TŲ VEIKLA sustiprinama ir išplečia- 
ma. Į vadovų tarpą Įsijungia j. sk.

Skubiai reikalingi 
namai pardavimui
RONCESV ALLES — BLOOR 

$2.000 įmokėti, 8 kambarių 
atskiras mūr. namas, karšto 
vandens šild., kvadratinis 
planas, garažas su privačiu 
įvažiavimu. Pilna kaina tik 
$14.500.

SWANSEA
$3.000 įmokėti, puikus vie
nos šeimos atskiras mūrinis 
namas, kvadratinis 
alyvos šildymas, 
įvažiavimas.

ISLINGTON — BLOOR
$3.000 ar mažiau 
gražus 5 kambarių būngalas, 
moderni virtuvė, didelis re
creation kambarys, vandens 
alyvos šildymas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, viena 
atvira skola balansui, ne- 
augšta kaina.

BABY POINT
$4-5.000 įmokėti, visai nau
jas 6 kambarių atskiras mū
rinis namas, kvadratinis pla
nas, dvi vonios, balkonas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu.

SWANSEA — BLOOR
t Pilna kaina $16.900, atskiras 

mūrinis 5 kambarių bunga- 
las, vandens alyvos šildymas, 
2 kambariai rūsyje, garažas 
su privačiu įvažiavimu, ne
toli Bloor.

DURIE — BLOOR
$5.000 įmokėti, 8 kambarių 
per du augštus, atskiras mū
rinis namas, 2 vonios, 2 vir
tuvės, naujas šildymas, gara
žas su šoniniu įvažiavimu, 
viena skola balansui.

INDIAN ROAD
$6.000 įmokėti, 10 kambarių, 
atskiras mūr. namas, kvad
ratinis planas, vandens aly
vos šildymas, dvigubas gara
žas, puikus nuomavimui.

WINDERMERE — BLOOR
$6.000 įmokėti, 7 kambarių, 
atskiras mūrinis namas, nau
jas šildymas, geras kamba
rių išdėstymas, recreation 
kambarys, garažas, didelis 
kiemas, namas be skolų.

HIGH PARK — RONCESVALLES 
$10.000 įmokėti, didžiulis 15 
kambarių atskiras mūrinis 
namas, kaip 4 butai, naujas 
vandens alyvos šildymas, 
gauna virš $480 mėn. nuo
mos, garažai su privačiu įva
žiavimu, viena atvira skola 
balansui.

iJlDKl

planas, 
privatus

Įmokėti,

VAKARŲ TORONTE,
$12.000 Įmokėti, 2 metų senumo, 12 

butų apartamentinis pasta
tas. $13.500 metinių pajamų. 
Labai arti krautuvių ir tram
vajaus. Gražiausias pastatas 
tame rajone. Prašoma kaina 
$87.000.

ŠIAURĖS VAKARUOSE,
$15.000 Įmokėti, 6 metų senumo, 11 

butų pastatas. Labai gerame 
stovyje. Garažai, balkonai ir 
kiti modernūs įrengimai. 
$13.000 metinių pajamų. Sa
vininkas išvyksta ir tun būti 
skubiai parduotas. Kaina nu
žeminta iki $78.000.

S. KINGSWAY RAJONE,

Garažai, balkonai ir Lt Me
tinių pajamų $18200. žemos 
nuomos. 5% % pirmas morgi
čius. Prašo $128.000.

LABAI RETA PROGA, 
$15-20.000 Įmokėti, naujas 23 bu

tų ultra modernus pastatas. 
Visi butai išnuomoti ir turi 
1-2 metų nuomos sutartis. 
Balkonai, inter-com., puikus 
vestibiulis, FM visuose bu
tuose ir kiti modernūs Įren
gimai. Vienintelis pastatas 
apylinkėje, todėl nėra jokioa 
konkurencijos. Prašo $175 
tūkstančius.

VAKARINĖJ MIESTO DALYJE 
$20-25.000 Įmokėti, ultra liuksusinis

18 butų pastatas. Balkonai, 
keltuvas, inter-com. Dideli ir 
puikūs butai. Prie pat parko. 
NHA morgičius. Nepraleiski
te progos!

YONGE — EGLINTON,
$35.000 Įmokėti, 39 butų tik 7 mė

nesių senumo, apartamenti
nis pastatas. Visi patys nau
jausi ir moderniausi Įrengi-

riausiam nuomoti rajone.
Virš $70.000 metinių pajamų.
Viskas pilnai išnuomota.

RYTŲ TORONTE,
$40.000 Įmokėti, 2 metų senumo, 55 

būtų apartamentinis pasta- 
, tas. Labai gražūs ir moder

nūs butai. Pilnai išnuomotas. 
$17.500 metinių pajamų. La
bai augštas nuošimtis už in
vestuotą kapitalą. Prašo 
$495.000.

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą Įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 24404 

Namų telefonas LE. 6-9165
PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo pagrindinis tikslas - 
patarnavimas savo nariams.
Už indėlius mokama 4I/2%; asmeninės paskolos — 7%; morgičių 
paskolos — 6Mi%. Nariam duodama nemokama gyvybės apdrau- 
da iki $2000. Asmeninės paskolos taip pat apdraustos. Pilnas 
čekių patarnavimas.
Visais finansiniais reikalais kreipkitės Į Prisikėlimo parapijos bankelį: 
999 College St., Toronto 4, Ont. Tel. 532-3400. Darbo valandos: pirmadie
niais 10-1 vai,; penktadieniais 5-8 vai.'; šeštadieniais 9-12 vai. ir sek
madieniais 920-1 vai.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. tel. LE 6-5363 Res. tel. RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

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

vadovas V. Petrušaitis ir kiti. Gero 
vėjo vadovavime ir lietuvybės auklė
jime.

Ps. B. MAŽEIKIENĖ yra paskirta 
visu lietuviu jūros skautu skyr. vedė
ja seserijos vadijoje. Ji intensyviai 
organizuoja savo bendradarbes, per
žiūri jūros skaučių programas ir nu
stato artimiausius darbo planus. Jos 
iniciatyva gegužės 3 d. organizuoja
mas didelio masto maskaradas ne tik 
ūdrytėms, bet ir bebrams, vilkiu
kams ir paukštytėms.

SKAUTŲ STOVYKLOS FONDO va- 
jus š.m. intensyviai varomas kovo, 
balandžio ir gegužės mėn. Jau dabar 
prašomi lietuviai-vės paremti ši va
ją, kad galėtume išmokėti visas sko- 
las ir įvykdyti šiems metams numaty- 
tus pagerinimo darbus. Aukas prašo
me siąsti stov. fondo ižd. ps. V. Sen- 
džikui, 277 Durie St.

STOVYKLAVIETĖS FONDUI AU- 
KOJO: $10 Toronto šauliu “Pūtvio” 
kuopa; p. Jakimavičius; $5 p. Palys. 
Iš Čikagos: $6 Lithuanica sk. tuntas, 
$3 V. Tallat-Kelpša; $2 V. Rukuiža, 
V. Kasniūnas. Visiems aukotojams' 
nuoširdus skautiškas ačiū.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

$29.500 pilna kaina, 4 šeimų apar
tamentas. 21 kamb., mūrinis, at
skiras, S380 mėn. pajamų, nuo
mininkai apsimoka šildymo išlai
das. $5.000 įmokėti, geras inves
tavimas.

$2.500 įmokėti, Bloor—Dundas. 6 
kamtk, mūrinis namas, 2 pilnai 
įrengtos vonios, garažas, 1 skola 
balansui. Prašo $14.500.

$19.900 pilna kaina, Bloor—Jane. 
6 dideli, alyviniais dažais dažyti 
kamb., privatus Įvažiavimas, šil
to vandens šildymas, parduoda
mas pirmą sykį, anglai savinin
kai, turi būti parduotas.

$2.400 įmokėti, Dundas ■ High Park. 
6 kamb. mūrinis namas, kamba
riai alyviniais dažais dažyti, nau
jai ištinkuota, koridorinė siste
ma, 2 modernios virtuvės, nauja 
šild. krosnis, garažas, tik keli 
žingsniai iki Dundas.

$4.000 Įmokėti, Swansea. Mūrinis, 
atskiras namas, šilto vandens šil
dymas, moderni virtuvė, garažas, - 
1 skola balansui.

$12.900 pilna kaina, krautuvė ir 
dirbtuvė, mūrinė, 18’xl00’ plius
6 kamb. su atskiru įėjimu, reika
linga remonto, palikiminis par- 
davimas.

Turime krautuvių, tarną, vasarvlečią, kotelių, motelių Įvairiose vietose ir 
įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolą • morgičtą.
Vyt. Morkas J. Kaškelis A. Bliudžius
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Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

71 BEATY AVE. • 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, šliūbinius žiedus ir kt

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE ■ ■ f

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

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

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA
Gyvybės • Automobilių • Namų • Hipotekų • Vasarviečių • Baldų 
Nelaimingų atsitikimų • Vagysčių • Verslo • Ligos • Bondai 
Gydytojų vizitai • Operacijos • Mėnesinės pajamos ir pan.

Balys Maskeliūnas, Member LUA
2493 LAKE SHORE BLVD. WEST, ROOM 101 

Toronto 14, Ont. Telefonas 2514864

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI
_ Sav. Bill Bartha ir Frank Petit
Taiso visų modelių mašinas: automatinės transmisijos, ratų balansavi
mas, motorų remontas, tepimas ir kt. Sykį pabandę, grįšite pas mus atgal.

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 BROCK AVE. (tarp Dundas ir College). Telefonas 531-1305

PLUMBING and HEATING 1
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

Taupyk ir skolinkis

Parduodami augštos rūšies British American Oil 
Co. Ltd. produktai: filtruotas benzinas, alyva ir 
kit. Baterijos ir padangos garantuojamos 3 metams. 
Įvairūs mašinų pataisymai: tepimas, didelių ir mažų 
dalių pakeitimai. Darbas garantuotas ir atliekamas 
patyrusių, valdžios pripažintų mechanikų. Puiki 
proga pasinaudoti B/A Credit Card privilegijomis.

• Parduodama namų šildymo alyva • Mašinos paruošiamos žiemai •
• Darbų įkainavimai nemokami •

Teikiama vad. “Road Service” 24 vai., klausti Adam RO 6-8503.

PARKDALE B/A SERVICE STATION
1181 Queen St. West (prie Gladstone) 

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ

Toronto Lietuviu
Kredito Kooperatyve PARAMA

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

Už sutaupąs moka nuo 4Vz% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6%%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

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

Savininkas STAN MŪRAS
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

MOHAWK Furniture Ltd.
2448 Danforth Ave. • Tel. OX 9-4444

137 Roncesvalles Ave. • Tel. 537-1442
Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

PAGALIAU 
automatinė televizija 
yra tapusi tikrove.

PHILIPS MONITRON 500
— didžiulis laimėjimas geriausių moksli
ninkų, dariusių tyrimus ilgą metų eilę. 
Pašalinta daug nereikalingų rankinių kont
rolių, kurios pakeistos naujais patobulini
mais. Pasirodė, jos buvo net nereikalingos. 
Tik PHILIPS duoda ekraninių lempų ga
rantiją 2 metams.
PHILIPS skyrė dideles sumas ir pašventė 
daug laiko, kad pagamintų geriausia!
Pirkite PHILIPS, pirkite geriausią!

VANCOUVER, B.C.
ĮSPŪDINGAI PAMINĖTA VASA

RIO 16. — š.m. Vankuverio lietuvių 
kolonija paminėjo Vasario 16 šventę 
labai pakilia nuotaika ir pasiruošimu. 
Tiek į lietuviškas pamaldas, tiek į 
patį -minėjimą atsilankė nelauktai di
desnis tautiečių skaičius. Iškilmės pra
sidėjo pamaldomis RK bažnyčioje, 
prie Little Mountain parko — Cambie 
ir 33 Avė. Šv. Mišias atnašavo kun. 
dr. P. Celiešius. Pamaldų metu var
gonavo, p. Radzevičienė; buvo gieda
mos lietuviškos giesmės. Prieš altorių 
stovėjo garbės sargyba prie mūsų tau
tinės vėliavos: viduryje — savanoris 
kūrėjas P. Stalionis, o iš šalių taut, 
drabužiais pasipuošusios — Kaulytė ir 
Vilenčikaitė. Kun. P. Celiešius pasa
kė labai patrijotišką, tai dienai pri
taikintą, pamokslą, ragindamas visus 
nepamesti pradėtos kovos už mūsų tė
vynės laisvę. Pamaldos užbaigtos Tau
tos himnu.

Po pamaldų visi lietuviai nuvažiavo 
į minėjimo salę 75 E. 43 Avė. Minėji
mą atidarė KL B-nės Vankuverio apyl. 
pirm. inž. K. Vanagas. Pagrindinę kal
bą pasakė teis. Fel. Valys. Apžvelgęs 
tarpt, politiką, jis palietė nutautėjimo 
pavojų. Nutautėjimas naikinąs tautas 
nemažiau, kaip tautžudystė, tik skir
tingais metodais, todėl kiekvienas iš
eivijoje esantis lietuvis turi budėti, 
kad ne tik jis pats, bet ir jo vaikai 
nedingtų mūsų tautai nutautėjimo jū
roje. Kaipo pavyzdį jis nurodė ir Van
kuverio lietuvių likimą. Jo surinkto
mis žiniomis, lietuviai į Vankuverį at
sikėlė jau apie 1895 m. Apie 1940 m. 
čia turėta jau apie 150-200 lietuvių. 
Iki šiai dienai čia turėtų būti apie 
200-300 lietuviško jaunimo, bet kur 
jis yra dabar? Jis suskaitomas ant 
pirštų. Visi kiti, kaip ir jų tėvai, pa
keitę pavardes, nuplaukė su nutautė
jimo srove. Jie žuvo mums ir mūsų 
tautai savo laisva valia. Baigdamas 
ragino vankuveriečius lietuvius tamp
riau glaustis į savo bendruomenės ei
les, įsigyti Lietuvių Namus — savo 
tautinį židinį, savo lietuvišką parapi
ją, savo mokyklą. Tik per juos jie ga
lės išsaugoti savo būsimą kartą mūsų 
kraštui ir tautai.

Po to sekė meninė dalis, kurioje 
buvo išpildytas F. Valio montažas apie 
Lietuvą. Buvo sudainuotos lietuviškos 
dainos, paskambinta pianinu ir paskai
tyti eilėraščiai. Meninėje dalyje da
lyvavo: F. Valys, K. Vanagas, B. Ra
dzevičius; ponios: Kaulienė, Vilenči- 
kienė ir Gumbelienė; p-lė Katiliūtė, 
p. Baronas, Šmitaitė, Vileitaitė ir kt. 
Sveikino estų ir latvių bendruomenių 
atstovai. Po meninės dalies buvo vai
šės - kavutė, kurios metu buvo pasa
kytos jautrios kalbos savo tautinių

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

Dėmesio!•
TAISO: šaldytuvus, skalbi
mo mašinas, siurblius—vac
uum cleaners, elektrines 
plytas ir kitus namų ruošai 
pritaikytus elektrinius reik
menis.

VI. Slėnys - 
RO. 9-6047

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Telefonas LE. 2-5461
Mokome su sty'dartlnėmis, au
tomatinėmis traaorisijomis ir 
Volkswagenato.
1 vai. važiavimo fr pa
mokos nemokamai. 

namų įsigijimo tema. Minėjime daly
vavo apie 120-150 dalyvių.

V. korespondentas

ATSAKYMAS KLAUSIANTIEMS.— 
Gaunu labai daug užklausimų iš mū
sų tautiečių iš visos Kanados kampų 
apie įsikūrimo sąlygas bei klimatą 
Vankuveryje ir Britų Kolumbijoje; 
neturiu laiko ir galimybės visiems at
sakyti, atsiliepiu per spaudą.

Įsikūrimo sąlygos nesunkios tiek 
paprastiems darbininkams, tiek ūki
ninkams. Specialistams darbo iki va
liai. Klimatas nebegali būti jau švel
nesnis ir malonesnis niekur. Jau da
bar čia temperatūra siekia +55° ir 
pradeda žydėti gėlės. Gamtos grožis 
užtikrintas, žuvavimo, medžioklės ir 
vandens sporto galimybės plačios. Pa
plūdimiais naudotis galima 6 mėn. į 
metus. Ypatingai gera vieta pensinin
kams — užbaigti čia-amželį. Lietuvių 
yra apie 300; jų skaičius vis didėja. 
Labai pageidautinas muzikas ar var
goninkas arba nors mokąs akordeonu

SUDBURY, Ont.
REKOLEKCIJOS LIETUVIAMS šie

met bus kovo 6, 7, 8 dienomis Kris
taus Karaliaus parapijos didžiojoj sa
lėj. Pradžia penktadienį 7.30 v. vak. 
Rekolekcijas ves kun. Lionginas Ke
mėšis. Visi .Sudburio ir apylinkės lie
tuviai maloniai kviečiami atlikti savo 
velykinę pareigą.

Kun. Ant. Sabas, liet, kapelionas
RIMAS KAZIMIERAS, jam sutikus, 

paskirtas Sudburio LB apyl. Tautos 
Fondo atstovu. TF ir solidarumo mo- 
kesčiai-aukos bus pradėti rinkti arti
miausiu laiku. Aukas, kaip tautinę’pa
reigą, prašome perduoti apsilankiu
siam TF atstovui ar LB v-bos nariams. 
Aukos bus priimamos kiekvieną sek
madienį po lietuviškų pamaldų Christ 
the King bažnyčios d. salėje.
^Nedelskite; tuo palengvinsite rin

kėjų sunkią pareigų naštą ir patys 
greičiau atliksite tautinę pareigą. Iš 
anksto dėkojame. Sudburio LB v-ba

TORONTO LIET. KREDITO KO
OPERATYVO “PARAMA” 1963 m. 
apyvarta pasiekė jau $2.240.181,95, o 
metinis pelnas $41.366,11 ir pasilieka 
ne svetimtaučių, bet lietuvių nuosavy
bėje. Dauguma Sudburio lietuvių sa
vo santaupas laikydami kredito ko
operatyve “Parama” įsitikino, kad tai 
geriausias, saugiausias ir pelningiau-

OILS LTD.
Atstoves

H. ROžAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams. 
Telefonai LE. 3-4908.

W. A. LENCKI,
B.A., L.L.B.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS • NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Rot&a 107 

Telefonas EM. 64182 
Toronte

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815 

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. 1-1432

A. ČIŽIKAS
ALFA RADIO & TV

PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 
TAISOM ŠALDYTUVUS. KROSNIS, SKALBIMO MASINAS

Tel LE. 1-6165 • 672 LwttdowBe Ave.

groti asmuo. Jam įsikurti bus pagelbs- 
tima. Smulkesnių informacijų teirau
tis šiuo adresu: Mr. T. Valys, 195 W. 
18 Ave., Suite 3, Vancouver 10, B.C.

IŠLEISTAS BIULETENIS. — Susi
organizavo kultūros būrelis, kuris ap
siėmė rūpintis kultūriniais parengi
mais ir leisti perijodinį liakraštėlį — 
biuletenį vardu “Britų Kolumbijos 
Lietuvis”. Jo laikinuoju redaktorium 
paskirtas F. Valys, o administratorium 
L. Vilenčikienė.

Pirmas jo nr jau pasirodė prieš 
Vasario 16 d minėjimą ir kiek girdė
ti vietinių ir tolimesnių vietovių lietu
viai juo yra patenkinti.

LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS. — KL 
B-nės apyl. valdyba numato šaukti 
greitu laiku visuotinį narių susirinki
mą naujiems organams išrinkti. Jau 
iš anksto visi lietuviai prašomi į tą 
būsimą susirinkimą atsilankyti. Datą 
sužinosite vėliau. Per tą susirinkimą 
bus išrinkta ir busimoji v-ba Lietuvių 
Tautiniams Namams įsigyti. Kor.

sias būdas pinigams investuoti, taip 
pat gauti mažais procentais pasko
loms, naudojantis nemokama gyvybės 
apdrauda.

LB VALDYBOS ĮSTEIGTA jauni
mo tautinių šokių grupė — 9 poros — 
įtemptai mokosi šokių. Jaunimas gry
nai lietuviškame vienete pagilina lie
tuvių k. žinias, pasilinksmina, savai
me įsijungia į liet, kultūrinį gyveni
mą. Pamokoms vadovauja Audronė 
Albrechtienė, o taut, šokių muzikai — 
Ant. Gatautis. Greitu laiku darbo vai
sius parodys lietuviškai visuomenei.

KOMUNISTINIS LAIKRAŠTIS “Tė
vynės Balsas”, išeinantis Vilniuje, 
prieš keletą mėnesių buvo paskelbęs 
konkursą — skaitytojas turėjo atpa
žinti 8 vaizdų nuotraukas. Premijuo
tųjų tarpe ir gavusių dovanas komu
nistinėmis knygomis tarpe yra ir Juo
zas Staskus, gyv. Sudbury, Ont.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, SIBIRĄ 
IR KITUS KRAŠTUS, PASIŲSTI 

NIEKAD NEVĖLU!
Lietuviškų firmų Anglijoje atstovas 

A. Kusinskis suteiks visiems sąžinin
gą ir garantuotą patarnavimą, užsa
kant vilnones medžiagas, nailonus, 
avalynę ir kt. tiesiai iš Europos san
dėlių. Visos medžiagos pasirenkamos 
iš pavyzdžių. Įvairūs maisto siuntiniai 
iki 44 svarų. Pačių klientų sudaryti 
siuntiniai iki 44 svarų. Dovanos be 
muito: automobiliai, šaldytuvai, dvi
račiai, siuvamos mašinos ir kita tie
siai iš Sovietų S-gos sandėlių. Dėl kai
nų ir kitų informacijų skambinkite: 
674-1605. Sklb.

Pajieškojimai
Pajieškomas Romas Civinskas; žinan
tieji prašomi rašyti šiuo adresu: St 
Bubulis, 217 Linden Ave., Scarbor
ough, Ont.

George BEN, BJK.
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, had 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: noro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbai.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

St. Catharines, Ont.
METINES REKOLEKCIJOS St. Ca

tharines ir Niagara Falls, Ont., lietu
viams bus pravestos kovo 13, 14 ir 15 
d. Pradžia 730 vai. vakare penktadie
nį ir šeštadienį, o sekmadienį 10 vaL 
ryto. Pamokslus sakys kun. Jonas Jan- 
čius, vienuolis marijonas.

Niagara pusiasalis
SKAUTŲ RĖMĖJŲ ORGANIZACI

JOS VEIKLA. — Jau keletas metų 
čia gražiai dirba skautų rėmėjų orga
nizacija, gelbėdama “Žalgirio” skau
tams finansiškai arba įvairiais patarna
vimais. Per šį laiką šios organizacijos 
valdybose pakaitomis dirbo nemažas 
skaičius asmenų. Iš skautų ir jų tėvų 
pusės ypatinga padėka priklauso ke
letą metų iš eilės išbuvusiam šios or
ganizacijos pirm. Jonui Dainorai ir ki
tiems valdybos nariams: A. Visockui, 
Panumiui, K. Stankevičiui. Jie daug 
yra paaukoję savo laisvalaikio.

Dabartinė valdyba yra šios sudėties: 
pirm. A. Zubrickas, viep. V. Gudaitie
nė, sekr. J; Žemaitis, ižd. V. Biliūnas 
ir nariai — A. Gverzdys ir A. Stanke
vičius.

Naujoji valdyba jau turėjo du posė
džius. Iš didesniųjų darbų — užsimo
ta artimiausioje ateityje sutelkti pini
gų pastatyti skautams barakėlį “Ro
muvos” stovyklavietėje.

Čia tenka pasidžiaugti, kad, be
svarstant šį opų skautams klausimą, 
nuolatinis skautų rėmėjas “Žalgirio” 
vietininkijos dv. vadovas Tėvas B. Mi
kalauskas, pasižadėjo vienas padengti 
ąjitrojo barakėlio išlaidas. Skautų rė- 
inėjį organizacija ir skautai nuošir
džiai dėkoja T. B. Mikalauskui už to
kią didelę auką.

Ateityje “Žalgirio” vietininkija tu
rės “Romuvos” stovyklavietėje du ba
rakėlius, tai bus didelis patogumas 
mūsų skautukams.

Dar viena įdomi naujiena mūsų pu
siasaliui — tuoj po Velykų, balandžio 
4 d., 6 v.v., bus skautų rėmėjų vaka
ras. Vieta — St. Catharines slovakų 
salė. Bus labai įdomi meninė prog
rama. Gros puikus orkestras. Veiks 
loterija ir bufetas su valgiais ir įvai
riais gėrimais. Kviečiami netik vieti
niai, bet ir tolimesnių apylinkių tau
tiečiai. Tad iki malonaus pasimatymo 
St. Catharinėje balandžio 4 d. Kor.

Ar ilgai iš santaupų gyventumėte 
tapę nedarbingais?
Dėl algų 
draudimo 
skambinkite
RO 6-0811
arba RO 6-0832

Commissioner for Taking Affidavits

DR. E. ZUBRIENE
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Ave. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
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).

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.0 
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.

VALAU FOTELIUS 
nt įvairius kilimus.

Automatinis eiezira valymas. Sutai
sau iširusius gams ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO,
BONDS IR PAN.

24 VAL. PATARNAVIMAS

DRAUDIMO ĮSTAIGA RO. 94612
AL DŪDA DARBO VALANDOMIS

RO. 94131
ATSTOVAUJAMOS Zl DRAUDIMO BEND- 
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. !•« NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ » VIENOS 
KOMPANIJOS.

NAMŲ j
RO. 6-7132 1

■ E

..ŠYPSENOS..
Politikos humoras

Prancūzijos parlamente opozi
cija pakėlė triukšmą prieš prem
jerą Aristidą Briand. Jean Jaurės, 
opozicijos vadas, pavadino jį gar
bėtroška, siekiančiu cezario vaid
mens, ir kvietė balsų dauguma 
nušluoti jį į šiukšlyną. Opozicijos 
šalininkai šaukė: “Išdavikas, dik
tatorius!“ Laikraštininkai apsupo 
premjerą, kuris šypsojosi ir tarė: 
“Jei man reikia vaidinti-diktato
rių, pirmiausia turiu išmokti joti. 
Rytoj pasirūpinsiu gauti arklį!”

Sekančią dieną Briandas gavo 
daugumos pasitikėjimą 388 bal
sus prieš 94.

 Moterų amžius
Mėgstąs filosofuoti aiškina:
— Moterys priklauso trims ka- 

tegarijoms: moterys, kurios yra 
jaunos, moterys, kurios atrodo' 
jaunos, ir moterys, kurios vis dar 
galvoja, kad jaunos.

Visi su trūkumais
Kai I D. karo metu buvo mo

bilizuojami čekai, tarp šaukiamų
jų atėjo ir Šveikas. Prieš jį eilėje 
stovėjo sudžiūvęs vaikinas. Gydy
tojas komisijoje jį paklausė:

— Kuo skundžiatės?
— Esu džiovininkas.
— Niekis! Aš taip pat džiovi

ninkas. Visi mes džiovininkai. 
Tinkamas! Sekantis.

Į klausimą, kas jam yra, Švei
kas atsakė:

— Aš esu idijotas.
— Niekis. Aš taip pat idijotas, 

—atsakė gydytojas. — Tinkamas! 
Sekantis...

Karininko atsakymas
Napoleonas tarė vienam savo 

karininkų:
— Perdaug jau malšinate savo 

troškulį tais lašais!
— Tiesa, Sire, bet aš visada ge

riu į Jūsų Didybės sveikatą!

P. BARAUSKO 
AGENTU RA

49 CAMEO CRES., TORONTO 9

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

Kabineto telefonas LE. 44451
D R. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St)

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Telet WA. 1-3924
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SV. JONO KR. PAR. ŽINIOS
— Sį sekmadieni švęsime Lietuvos 

Globėją šv. Kazimierą.
— Sv. Augustino kun. seminarijos 

statybos fondo rinkliava vykdoma ši 
sekmadieni visų pamaldų metu; bus 
tik viena rinkliava, būtent, tik semina
rijos statybai. Auką ir sekmadienį iš- 
dalintai specialias seminarijas rink- 
liavai atkarpas įdėti į parapinius sek
madienio vokelius.

— Už a^L dr. A. Trimako, VLIKo 
pirmininko vėlę iškilmingos pamaldos 
atlaikytos pirmadienio vakare.

— Gavėnios metu kiekvieną penkta
dienį 7.30 vai. vakare laikomos šv. 
Mišios, o kiekvieną sekmadienio va- 
karą 7 vaL giedami Graudūs verks
mai. Sis penktdienis — mėnesio pir
masis; po lytinių, pamaldų lankomi 
ligoniai namuose.

— Šią savaitę parapijos kunigai 
lanko Swansea rajone gyvenančius lie
tuvius prieš tai susitarę telefonu.

— Kun. B. Pacevičiaus įkurtuvi- 
niam pobūviui, kuriuo norima padėt 
jam įkurti parapiją Londone, pakvie
timai gaunami par. knygyne po pa
maldų.

— Parapijos metinės rekolekcijos 
prasidės už dviejų savaičių: nuo Kan
čios iki Verbų sekmadienio. Rekolek- 
cijos prasidės kovo 15 d., sekmadie
nį, rytinėmis pamaldomis.

— Šv. Jono lietuvių kapinėse šeš
tadienį palaidota a.a. Ona Gudinskie- 
nė iš Hamiltono. Velionės namiškiams 
nuoširdi užuojauta.

DRABUŽIŲ VAJUS. — KLK Mo
terų Dr-jos šv. Jono par. skyrius kvie
čia visus geros valios tautiečius pa
aukoti vartotų drabužių ir atvežti į 
šv. Jono Kr. par. salę šį savaitgalį. 
Skyriaus narės budės salėje penkta
dienio vakare 6.30-8 vai. Drabužiai 
bus supakuoti ir išsiųsti Suvalkų tri
kampio lietuviams. Pageidaujama dra
bužius pristatyti sudėtus kart, dėžėse.

“BUHALTERIJOS KLAIDĄ” — V. 
Alanto 3 v. komediją vas. 29 d. Prisi
kėlimo salėje suvaidino Ročesterio 
scenos mėgėjų būrelis, vad. p. Saba- 
lienės ir pakviestas Toronto Caritas, 
žiūrovų buvo nemažai, nors dideliu 
gausumu nepasižymėjo. Aktoriai, kaip 
mėgėjai, vaidino pasigėrėtinai, nors 
ne be trukumų. Komedijos mintis ge
ra, tiktai vietomis perdaug grįsta dia
logais, monologais. Žiūrovai buvo ne 
tik patenkinti vaidinimu, bet ir dė
kingi.

TORONTO. LIETUVIŲ CARITAS, 
atkvietęs iš Ročesterio “Buhalterijos
klaidą”, nepadarė pelno, tačiau džiau
giasi galėjęs duoti visuomenei kultū
rinį parengimą, šia proga Caritas su 
dėkingumu prisimena simpatinguosius 
Ročesterio aktorius su jų vadove rež. 
p. Sabalienę, visus talkininkus ir va
karo dalyvius. Ypatinga Caritas padė
ka lietuviškajai baldų krautuvei “Mo
hawk” vadovybei, kuri nemokamai pa
skolino scenai reikiamus baldus ir pa
rūpino transporto priemones. Caritas 
tikisi artimoje ateityje vėl prisistaty
ti su kita kultūrine programa. A.

PRISIKĖLIMO PAR. ŽINIOS
— Sį šeštad., 9.30 vx. — gedulo 

Mišios už pr. savaitę staiga mirusį 
VLIKo pirm. a.a. dr. A. Trimaką. Vi
suomenę kviečiame gausiai dalyvauti. 
Velionies našlę, sūnus ir šeimos arti
muosius giliai užjaučiame.

— Mirus jų motinoms, nuoširdžiai 
užjaučiame T. Rafaelį, A. Lemežytę ir 
J. Dovidaitienę. Be to, giliai užjaučia
me netikėtame liūdesy J. ir B. Aukš
taičius.

— Sį šeštad., 7.30 var. — dukters 
J. Dovidaitienės užprašytos Mišios už 
neseniai mirusią a.a. Oną Gudinskie- 
nę; 8 v.r.» dukters A. Kuolienės už
prašytos Mišios už a.a. M. Kiaupienę- 
Slaninienę; 8.45 vx, velionies žmo
nos ir dukters užprašytos Mišios už 
a.a. dr. Adolfą Šapoką, šeimos arti
muosius kviečiame dalyvauti

— Šį sekm., 11 v.r., laikomos velio
nies našlės užprašytos Mišios už a.a. 
Kazimierą Juodviršį. Artimieji kvie
čiami dalyvauti.

— Sį sekm. per visas Mišias daro
ma antra speciali rinkliava arkivysku
pijos kunigų seminarijai. Vietinėse 
parapijose ši rinkliava daroma atsi
lankant į namus. Mūsų parapijoje, vi
si, tikime, bus duosnūs ir be minėto 
vajaus. Iš anksto nuoširdžiai dėkoja
me.

— Šv. Kazimiero šventės iškilmės iš 
šio trečiadienio nukeliamos į šį sek
madienį. Po pietų bus viešas minėji
mas salėje. Per 10 v. Mišias bažnyčio
je organizuotai ir su vėliavomis daly
vauja šie ateitininkai berniukai ir 
mergaitės: jaunučiai, jaunesnieji ir 
moksleiviai.

— Pr. sekm., šv. Kazimiero mugės 
proga, pamaldose organizuotai daly
vavo Toronto Šatrijos ir Rambyno tun
tų skautai, o po Mišių par. salėje kleb. 
T. Placidas iškilmingai atidarė puikiai 
paruoštą Kaziuko mugę, sutraukusią 
labai daug žmonių.

— Pr. sekm. per 10 ir 11 vai. Mišias 
pamokslus sakė kun. prof. St. Yla. 
Profesoriui nuoširdžiai dėkojame už 
parinktą nuoširdų žodį. Taip pat giliai 
vertiname jo pasigėrėjimą mūsų para
pijos veikla.

— Pr. savaitgali Prisikėlimo vie
nuolyne viešėjo T. Juozapas Bacevi
čius, OFM, pašaukimų reikalais lan
kąs lietuviškas parapijas; pr. sekm. 
laikė 10 v. Mišias bei padėjo klausyk
loje. Ačiū! Taip pat T. Juozapas at
vyks pagelbėti pastoracijoje par. me
tinių rekolekcijų metu.

— Šis penktad. — mėnesio pirma
sis, Mišios, išpažintys ir Komunija — 
7, 7.30 ir 8 v.r. ir, be to, 8 v.v. Ligo
niai namuose ir ligoninėse sakramen
tais aprūpinami iš anksto susitarus.

— Šį sekm. vėlyvosios Mišios salė
je 11.30 v. ryto vėl bus laikomos 
įprasta tvarka.

— Pirm. Komunijos ir katechetinės 
pamokos vaikučiams bei religijos pa
mokos gimnazistams šį sekmad. bus

A-A. DR A. 6APOKOS mirties me
tinės — kovo 9 d. Pagarbiam velio
nies atminimai bus laikomos pamal
dos kovo 7 d., ŠEŠTADIENĮ, 8.45 vaL 
ryto Prisikėlimo bažnyčioje.

KUN. B. PACEVICIAUS ĮKURTU- 
VINĖS IŠKILMĖS įvyksta kovo 15 d^ 
sekmadienį: 5 v. vak. pamaldos šv. Jo
no Kr. bažnyčioje ir po to parapijos 
salėje iškilmingas pobūvis. Pakvieti
mai į iškilmes gaunami abiejų parapi
jų knygynuose ir “Dainos” krautuvė
je. Pakvietimų kaina $2 asmeniui Po
būvis yra viešas ir visi maloniai kvie
čiami jame dalyvauti. Iškilmes ruošia 
šv. Jono Kr. par. komitetas.

ŠV. JONO PAŠALPINĖ DRAUGI
JA kviečia savo narių susirinkimą šį 
sekmadienį, kovo 8 d., 3 v. p.p. salėje 
virš “T. Žiburių” redakcijos.

236 SLA KUOPA kviečia savo na
rius į susirinkimą kovo 8 d., 1 v. p.p. 
Liet. Namuose. Bus rinkimai į papil
domą valdybą, todėl prašome narius 
gausiai dalyvauti. Visi bus vaišinami 
kavute ir pyragaičiais.

Kovo 14 d. toje pačioje salėje mū
sų kuopa ruošia bazarą nuo 12 v. die
nos. Veiks bufetas su užkandžiais ir 
gėrimais. Vakare bus pobūvis Juo
zams ir Juozėms pagerbti, tad malo
niai prašome narius ir prijaučiančius 
gausiai atsilankyti. 236 kp. v-ba

TORONTO LIET. MEDŽIOTOJŲ IR 
ŽŪKLAUTOJŲ KLUBO NARIAI, no
rintieji treniruotis Trap — lėkštelių 
šaudyme, prašomi registruotis iki ko
vo 21 d. pas Z. Zaleski 286 Garden 
Ave., Toronto 3, tel. LE 6-7424. Z.

DAIL. DAGYS dalyvauja Ontario 
Society of Arts parodoje Toronto Art 
Gallery. Išstatyta bronzinė statula. Jo 
kūrinys taip pat išstatytas meno paro
doj Hamiltone.

KANADOS TAPYTOJŲ IR GRAFI- 
KŲ METINĖJE PARODOJE dalyvau
ja ir mūsų dailininkai: Vikt. Bričkus, 
J. K. Račkus ir Teles. Valius. Paro
da rengiama North York Public Lib
rary 5126 Yonge St., Willowdale, ko
vo 6-31 d.

SOV. S-GOS GRAFIKŲ PARODA 
atidaryta Toronto Art Gallery. Joje 
yra keletas ir lietuvių sukurtų darbų 
— Jurkūno, Makūnaitės, Demkutės. 
Paroda atidaryta iki kovo 30 d.

KLK KULTŪROS DR-JOS METI
NIS SUSIRINKIMAS buvo gana gau
sus. Aptarė svarbesnius “TŽ” leidi
mo klausimus ir išrinko valdybą, kuri 
pasiskirstė pareigomis: pirm. Vyt. 
Krikščiūnas, I vicep. kun. P. Ažubalis, 
II vicep. T. PI. Barius, OFM, sekr. V. 
Sonda, ižd. J. Andrulis, parengimų 
tvarkytojas Vyt. Aušrotas, narys A. 
Bumbulis. Revizijos komisija: Ger. 
Balčiūnas, J. Gustainis, Ji Mažeika.

SV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS

bus šį sekm., kovo 8 d., 5 v. p.p. 
Prisikėlimo salėje. Minėjimas 
bus trumpas, bet įdomus, ir visa 
Programa bus išpildyta jaunimo.

askaitą skaitys stud. Audronė 
Kuolaitė. Meninėje dalyje pasiro
dys skautų Šatrijos ir Rambyno 
tuntai. Didelis Prisikėlimo par. 
jaunimo choras, vad. kun. B. 
Jurkšo, pastatys originalų mu
zikinį montažą iš šv. Kazimiero 
gyvenimo ir padainuos naujai 
paruoštas ir specialiai jaunimo 
chorui pritaikytas dainas.

Visi, ypač jaunimas ir jų tėvai 
bei artimieji, maloniai kviečiami 
atsilankyti. Prie įėjimo laisvos 
aukos Federacijos darbams.

Kat. Fed., Tor. sk.
A.A. DR. TRIMAKUI, VLIKo pirm., 

pagerbti yra sudarytas visuomenės at
stovų komitetas: dr. J. Songaila, J. 
Matulionis dr J. Preikšaitis. Jau su
planuota pagerbtuvių akademija kovo 
15 d., sekmadienį, 3 v. p.p. Prisikėli
mo salėje. Meninę dalį išpildys pia
nistas A. Kuprevičius iš Klevelando. 
Kalbėtojas bus paskelbtas vėliau.

GEN. KONS. DR. J. ŽMUIDZINAS 
SU PONIA, kaip kviesti svečiai, daly
vavo naujojo aerodromo atidaryme, 
kur kalbą pasakė premjeras L. B. 
Pearsonas.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS BAN
KELIS, didėjant finansinėm operaci
jom ir narių skaičiui, prailgino darbo 
valandas. Nuo kovo 9 d. bankelis bus 
atidarytas 29 vai. savaitėje: pirm. 10 
- L30 ir vakare 4.30-7; antr. 10-1.30; 
trečiad. uždarytas; ketvirtad. 10-1.30, 
vakare 4.30-7; penkt. 10-1.30, vakare 
4.30-8; šešt. 9-12; sekm. 930-1.

Bankelio tel. LE 2-3400. Narių skai
čius jau pasiekė 900. Narių įneštas 
kapitalas pasiekė % milijono. Laukia
me pirmojo milijono! Valdyba

NAUJŲJŲ KANADIEČIŲ TEAT
RAS, suorganizuotas estų režisoriaus 
Rein Andre, ruošiasi naujam spektak
liui “The Witch Will Return”. Veika
lo autorius yra suomis Mika Waltari, 
pagal kurio veikalą “Egyptian” buvo 
pagamintas filmas. Prie naujojo te
atro veikia ir studija naujiems akto
riams paruošti. Norintieji pasikviesti 
šį teatrą vaidinti gali kreiptis: Rein 
Andre, 45 Domino Avė., Toronto 12. 
Toronte jis vaidins Central Library 
Theatre balandžio 22-26 d.

TORONTO APYLINKĖS TARYBOS 
POSĖDIS. — KLB Toronto apylinkės 
valdyba šju. kovo 6 <L, penktadienį, 
8 v.v., Sv. Jono Kr. par. salėje šaukia 
Toronto apylinkės tarybos bei organi
zacijų atstovų posėdį. Darbotvarkėje: 
atidarymas, prezidiumo sudarymas, 
pranešimai (valdybos pinm, iždininko, 
revizijos komisijos), valdybos ir revi
zijos komisijos rinkimai, klausimai ir 
sumanymai.

Primename organizacijų atstovams 
atsinešti raštu savo organizacijų įga
liojimus.

Kviečiame‘tarybos narius bei orga
nizacijų atstovus šiame svarbiame po
sėdyje gausiai dalyvauti. Valdyba

į VOKIETIJOS STUDENTŲ ATEI
TININKŲ kreipimąsi parūpinti liet, 
spaudos atsiliepė 7 geradariai ir ap
mokėjo jų prenumeratas už “T. Žibu
rius”. Dar trūksta 5 geradarių. Duos- 
naus mosto laukiama ypač iš ateitinin
kų sendraugių. “TŽ” administracija 
laukia jų atsiliepiant.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Nutarta pradiniam apmokymui 

įsigyti mažesnę burinę jolę.
— Bandymas pravesti jungtinę beb- 

riukų ir ūdryčių sueigą praėjo su pa
sisekimu.

— Jūrų skautės gintarės turėjo su
sikaupimo dieną. Susirinkusios ginta
rės ir keletas naujų sesių kandidačių 
rimtoje aplinkoje prisiminė skautiš
kas pareigas.

— Gauta iš jūrų skautų skyriaus 
įvairių ženkliukų, t.y. jūrų skautams, 
budriams ir bebriukams. Norintieji 
įsigyti kreipiasi pas l.e.p. tunto ižd. 
v.v. R. Namiką.

v— Primenama vienetų vadams, kad 
nedelsiant reikia tuntui sumokėti na
rio mokestį.

VL. PŪTVIO ŠAULIŲ KUOPA pr. 
sekmadienį turėjo gausų susirinkimą 
šv. Jono Kr. salėje, kur išsirinko nau
ją valdybą.

LENKŲ TAUT. ŠOKIŲ ANSAMB
LIS “MAZOWSZE” iš Lenkijos pr. 
sekmadienį gastroliavo Maple Leaf 
Gardens ir sutraukė 10.000 žiūrovų.

CITY
Driving School

“Turinti Leidimą”
Jauniams vairuotojams — Ontario 
Safety League. Jau galima važiuoti 
pirmą pamoką. Bandykite be įsipa
reigojimų. Nemokami nurodymai 
jūsų namuose ar mūsų klasėje tu
rintiems laikinus leidimus.
572 BLOOR ST. W. (at Bathurst) 

Tel. LE 2-3656

Padidėjo Toronto lietuvių 
šeštadieninės mokyklos išlaidos
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DRAUGIJOS centro valdyba Kanadoje 
ruošia dr. Vydūno literatūrinės pre
mijos $1000 įteikimą dr. Martynui 
Anysui kartu su Kristijono Donelai
čio 250-tųjų gimimo metinėm kovo 
21 d., šeštadienį, 8 v.v. Montrealyje, 
AV par. salėje, 1465 Rue de Seve.

Dr. M. Anysas skaitys ištrauką iš 
premijuotos studijos “Senprūsių gimi
nių kovos su vokiečių ordinu nuo 1230 
ligi 1283 m.”, o dr. H. Nagys apie 
Kristijoną Donelaitį kaip poetą ir 
žmogų. Donelaičio “Metų” ištraukas 
deklamuos A. Lymantas ir V. Piečai- 
tis. Meninėj dalyj dalyvaus solistė Gi
na Capkauskienė ir kiti.

MLBD centro valdyba

AUŠROS VARTŲ PAR. ŽINIOS
— Dar kartą primename, kad Pir

majai Komunijai reikia užregistruoti 
vaikus pas seseles arba klebonijoje 
pas T. J. Vaišnį.

— Šį sekmadienį po Sumos bus šv. 
Onos Dr-jos susirinkimas.

— Šį sekmadienį, kovo 8 d., bus 
pianisto A. Kuprevičiaus koncertas 
YWCA salėje, 1355 W. Dorchester St., 
3.30 vai. p.p. Kviečiame dalyvauti.

— Gyvojo Rožinio Dr-jos susirinki
mas įvyko pr. sekmadienį po Sumos 
posėdžių salėje.

— Vasario 24 d. buvo palaidota Elz
bieta Valančiūnienė - Labanauskaitė, 
sulaukusi 84 m. amžiaus. Velionė ilgai 
sirgo savo namuose, kantriai ir pamal
džiai nešdama ligos kryžių. Giminėms 
ir artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą.

— Vasario 26 d. mirė Kazimieras 
Likas. Jis gimė 1899 m. Panevėžio ap
skrityje. Palaidotas vasario 29 d. iš 
AV bažnyčios, dalyvaujant daugeliui 
pažįstamų. Laidotuvių Mišias laikė 
kun. J. Bobinas, asistuojant AV para
pijos klebonui ir T. Vaišniui. Gimi
nėms reiškiame gilią užuojautą.

— Už dviejų savaičių prasideda pa
rapijos bazaras. Prie jo pasisekimo 
jau daugelis prisideda įvairiais būdais. 
Kas dar gali kuo nors prisidėti vai
šėms, būsime visiems dėkingi. Nuošir
di padėka p. V. Biliūnienei, išplatinu
siai net 10 knygučių. Šakneles grąži
no ir Tėv. J. Kubilius, AV parapijos 
steigėjas. Dar aukojo bazaro loteri
jai: B. A. Jauniai, B. Motejūnienė 
($10), Delphi Cote ($10), O. Motuzie
nė, O. Augūnai, A. Laurinaitienė, I. 
Gurčinai, A. Zubienė, P. Keturkienė.

— Bažnyčios fondui aukojo: $100 — 
E. Vaupšienė; $50 — P. Vaupšas, P. 
V. Zubas, O. Ūsas; $20 — J. N. Jako-

A. Mockus, P. Razanas, A. Rimkus, M. 
Juodviršis, J. Lukoševičius; $9 — J. 
P. Ivanauskai; $7 — P. Bagužis; $6 — 
J. Mickus; $5 — W. Mackevičius, V. 
Filipavičius.

— Užpraėjusio sekmadienio rinklia
va — $322,50.

KLB KULTŪROS FONDO INFOR
MACIJA. — Vasario 19 d. įvyko KLB 
Kultūros Fondo valdybos posėdis, ku
riame buvo svarstoma: a. Wellando 
kolonijos mokyklų problemos ir b. Mo
kytojų Dienų reikalai. Buvo patvirtin
ta kultūrinė anketa, kuri neužilgo bus 
išsiuntinėta visiems KF įgaliotiniams.

Praėjusių Mokytojų Dienų paskaitų 
santraukų buvo nutarta nespausdinti; 
mokytojai, kurie interesuojasi tų pa
skaitų temomis, yra kviečiami kreip
tis į A. Kuolą Toronte. Jis turi užra
šęs visus Mokytojų Dienų įvykius į 
magnetofono juostą.

A. B. Pusarauskas, KF inf. atst.

STUDENTAI ATEITININKAI VO
KIETIJOJ laukia paramos lietuviška 
spauda. Toronte jau atsiliepė 7 gera
dariai ir užmokėjo metines “T. Žibu
rių” prenumeratas. Dar reikia 5 gera
darių. Ar montrealiečiai negalėtų pri
sidėti? Prašome atsiliepti “TŽ” admi
nistracijoj.

P. VAUPŠO ir J. BERNOTO, nota
ro, šeimos įstojo į “Litą”. Tokių šei
mų yra nemaža ir galėtų būti dar dau
giau. Tik šitokiu būdu jaunimas įpran
ta taupyti iš mažens.

NAUJAIS “LITO” NARIAIS PRI
IMTI: E. Dalmontas, M. W. J. Miller, 
V. Rupšys, K. Milašius, S. Šukys, V. 
Puchteris, Pr. Girdžius, M. Miller, V. 
Ambrozaitis, L. Miller, Vallee Bleue 
Ski Centre, J. Žurkevičius, V. Stirbys, 
Alliance Realties Inc., G. Kušleika, šv. 
Kazimiero par. Jaunimo Klubas, A. 
Macelis, R. Rafael Gentemann, V. Gri- 
kietis, Br. Malaiška, L. Žitkus, Fr. 
Vaupšas, P. Vaupšas, M. Vaupšas, L. 
Vaupšas, R. Ethier, M. Tucker, B. Pe- 
leckas, D. Mozūraitis, KLB Montrea- 
lio stovyklos valdyba, A. Pažėra. St. 
Remeikis, L. Kaušpėdas, R. Bernotas 
ir Chr. Bernotas.

Malonu konstatuoti, kad vis daugiau 
senosios kartos lietuvių įsijungia į “Li
tą”. Pirmąjį milijoną užtruko sukelti 
10 metų. Tikėkimės, kad antrajam ne
reikės nė penkių metų, jeigu tik pa
rodysime daugiau vienybės ir pasiti
kėjimo. Pr. R.

MONTREALIO UOSTAS dar atda- 
ras ir turbut šią žiemą jau nebeužsi-

įprasta tvarka — prieš ir po 10 v. 
Mišių LV Namuose ir par. salės akto
rių kambariuose. Nuo kt. savaitės 
Pirm. Komunijos pamokos sudažnina- 
mos: be sekmad., jos dar bus antrad. 
ir ketvirtad., 7 v.v.

— Par. choro repeticijos, abi ben
dros—ši antrad. ir kevirtad., 7.30 v.v.

— Par. jaunimo choro repeticija 
bus šį penktad., 6.30 v.v. Repeticija 
yra labai svarbi, nes paskutinė prieš 
viešą pasirodymą scenoje per šv. Ka
zimierą šį sekmadienį.

— Kt. savaitę par. kunigai lankys: 
____ _ ___ _ ____ ________ _ College St., Coolmine Rd., Dewson 
ga aukų Lietuvos kariams invalidams St., Dovercourt Rd., Dundas St. W., 
į Vokietiją. Dabar gauta keletas laiš- Hepbourne St., Heydon Pk. Rd., St. 
kų, kuriuose kariai - invalidai dėkoja 
Toronto savanoriams ir visumenei už 
paramą. Keletas ištraukų bus paskelb
ta vėliau.

L. K. KŪRĖJŲ - S A V A N OR I Ų 
S-GOS TORONTO SKYRIAUS VAL
DYBA iš turimų savo kuklių pinigi
nių išteklių ir surinktų aukų prie baž
nyčių — Prisikėlimo, šv. Jono Kr. ir 
eveangelikų “Vilties” parapijos pa
siuntė pr. metų Kalėdų švenčių pro-

PABALTIJO MOTERŲ TARYBA 
Kanadoje sausio 29 d. buvo susirin
kusi pas pirm. S. Butkevičienę 100-jo 
posėdžio. S. Butkevičienė padarė išsa
mią praeitų metų veiklos apyskaitą.

Pabaltijo M. Taryba savo veikla kal
nų nenuverčia, bet visos trys tautos 
sutaria, kad tarpusavio bendradarbia-. 
vimas ir bendras atstovavimas yra rei
kalingi. Kalėdoms gauti Kanados min. 
pirm. L. B. Pearsono ir kitų parei
gūnų sveikinimai. Tarybos atstovės 
yra kviečiamos į įvairias konferenci
jas, kur svarstomi krašto ir provinci
jos aktualūs socialiniai ar kultūriniai 
klausimai.

Pabaltijo Moterų Taryba, kaip įpras
ta, iš anksto -persitvarkė sekantiems 
metams, kad naujoji jos valdyba galė
tų būti pristatyta bendram Pabaltijo 
Federacijos, posėdyje. Tarybos pirm, 
išrinkta estė — J. Herma, vicepirm. ir 
tuo pačiu tatit. grupių pirmininkėmis: 
estų — S. Luitsalu, latvių—L. Krasts, 
lietuvių — A. Sungailienė, sekr. — 
L. Aruvalt, estė, ižd. — A. Poškus, 
latvė, ir narė I. Kairienė. G.

Anne’s Rd.

BROLIŲ MEKŲ FILMAS “Hallilu- 
yah The Hills” rodomas Toronte 
“New Yorker” kino teatre. Seansai—
2.30, 4.20, 6.10, 8.00, 9.50. Adresas— 
653 Yonge St.

“MOTERIS” — 1964 m. sausio-vasa
rio nr. jau atspaustas. Žurnalas atro
do labai puošniai, gausiai iliustruotas. 
Šiame nr. rašo: dr. Pr. Skardžius, P. 
Orintaitė, E. Gimbutienė, G. Krivic- 
kienė, dr. M. Anysas, J. Augustaitytė- 
Vaičiūnienė, V. Ramunė ir kt.

ST. JOKŪBAITIS yra nominuotas į 
SLA centrinės vykd. tarybos vicepre
zidentus. Dabar ištisą mėnesį kuopose 
vykdomi rinkimai į vykd. tarybą. Vie
nintelis kandidatas iš Kanados yra St. 
Jokūbaitis, daug dirbąs SLA eilėse. 
Be to, jis reiškiasi L. Bendruomenė
je ir visoj eilėj organizacijų. Jo rėmė
jai Kanadoj ir JAV kviečia SLA na
rius už jį balsuoti.

JURGIS ŠERGALIS iš Britanijos 
persikėlė gyventi į Torontą ir apsisto
jo pas p. Jonikus Aro Custom Wood
working Co. Ltd. savininkus. Gavo 
darbą savo specialybėje. Vėliau at
vyks ir jo šeima iš Bradfordo,

SOL. LILIJA ŠUKYTĖ tapo Kiwa- 
nis klubo rengto muzikos festivalio 
laimėtoja iš 3000 dalyvių. Ji laimėjo 
festivalio dovaną — trofėją ir stipen
diją. šį ketvirtadieni, 7 v.v., Massey 
Hall jos koncertas ir dovanų įteiki
mas festivalio laimėtojams. Lietuvių 
visuomenė džiaugiasi jos laimėjimu ir 
linki kilti meno pasaulyje ir toliau.

Toronto angliškoji spauda labai ge
rai Įvertino sol. šukytės talentą. Vie
nas iš vertintojų komisijos R. Irwin 
pareiškė: “Lilian Sukis, of Toronto, 
winner of the Senior Rose Bowl, per
formed with ... the tremendous sweep 
of the operatic heroine.” Vyrų grupė
je tokio pat lygio pasiekė tenoras J. 
Bonhomme.

PADĖKA
Mažosios Lietuvos Moterų Ratelis 

džiaugiasi, kad ir šiais metais jų su
ruoštas “Šiupinys” — Donelaičio mi
nėjimas praėjo su pasisekimu ir nuo
širdžiai dėkoja didžiai gerb. konsului 
dr. J. žmuidzinui už gražią kalbą, 
gerb. parapijų klebonams, poniai H. 
Žmuidzinienei ir visiems kitiems mie
liems svečiams už atsilankymą.

Dėkojame Iz. Matusevičiūtei už tu
riningą paskaitą, Ritai Merkelytei už 
jausmingą- paskaitymą iš Donelaičio 
“Metų”, Silvijai Šarkutei ir Robertui 
Jotautui už deklamaciją.

Gili padėka solistei J. Sriubiškienei 
ir akompaniatorei D. Skrinskaitei.

Ačiū visiems fantų loterijai auko
jusiems: H. žmuidzinienei (paveiks
las), dail. J. Dagiui (paveikslas), 
Margis Drug Store (kosmetika), Old 
Country Store (indai), p.p. Punkrio 
ir Krasausko krautuvei (dešra), Mar
tin Blauhut (indai), European Meat 
Market ir p. Beržinskui.

Dėkojame klebonui kun. P. Ažuba
liui už salę, “T. Žiburiams” ir p. J./ 
R. Simanavičiui už skelbimus ir vi
siems kitiems vienu ar kitu būdu pri- 
sidėjusiems prie “šiupinio” parengi
mo ar pravedimo, ypač p. Basalykie
nei, p. Lasui, B. Buntinui ir A. Kun- 
kiui.

Iš gauto pelno paskyrėme po $25 
Vasario 16 gimnazijai ir laikraščiui 
“Lietuvos Pajūris”. Likusis pelnas 
bus sunaudojamas labdarybės tiks
lams. M. Liet. Moterų Būrelis

Gerbiamieji,

Kreipiamės į Jus, kviesdami mate
rialiai paremti Toronto Lietuvių Mai
ronio šeštadieninę mokyklą, šiais 
mokslo metais mokyklos išlaidos yra 
vėl gerokai padidėjusios. Jos prašoks 
$8.000.

Svarstydami tą faktą, aiškiai mato
me, kad nei tėvų tautinis susiprati
mas, nei mokytojų pasišventimas, nei 
pagaliau parapijų ir paskirų organiza
cijų iki šiol teikiama materialinė pa
galba mūsų mokyklos egzistencijos ne
begali užtikrinti. Mūsų šeštadieninė 
mokykla, kurioje šjn. mokosi beveik 
600 vaikų, yra tapusi visos kolonijos 
rūpesčiu.

Vedami tos minties, mes kreipiamės 
į visas Toronto lietuvių organizacijas, 
prašydami jau šiais mokslo metais re
alaus padėties supratimo ir aukos. Dar 
daugiau, prašome Jus, kiekvienais me
tais sudarant metinę sąmatą, nepa
miršti mokyklos reikalų.

Aukos dydi paliekame spręsti Jums.

Jei Jūsų organizacija turi specialius 
tikslus aukų rinkime ir jų panaudoji
me, net ir kukliausia solidarumo var
dan įteikta auka bus priimta su dė
kingumu.

Jei auka siunčiama čekiu, prašom jį 
vardinti: Toronto Liet. Maironio šeš
tadieninė mokykla, o aukas malonėki
te siųsti mokyklos komiteto iždinin
kei — Mrs. J. Kulikauskienė, 32 Stat
ler Ave., Islington, Ont.

Tikėdamiesi šiame gražiame tauti
nės sąmonės išlaikymo darbe Jūsų or
ganizacijos realaus pritarimo,

Su gilia pagarba —
Mokyklos Taryba:

Tėv. Placidas Barius, OFM, 
pirm, ir Prisikėlimo par. kleb.

Kun. P. Ažubalis,
Šv. Jono Kr. par. kleb.

J. Andrulis, mokyklos vedėjas
Dr. J. Matulionytė,

KLB Toronto apyl. v-bos pirm.
L. šeškus, tėvų komiteto pirm.

Vakarai padeda sovietams
(Atkelta is l psl.) 

gio, 1 m. skersmens ir sveria 
pusketvirtos tonos. Jais pakrau
tas traukinio sąstatas nusitęsia 
gerą kilometrą.

Pirmas toks transportas paju
dėjo dar 1961 m. rugpjūtyje. 
Nuo to laiko iki šios vasaros bus 
išpildyta sutartis: sovietai bus ga
vę 135.000 tonų plieno, o švedų 
brolių Hedlundų akc. bendrovė 
— 12*0 mil. kronų. Iš to, žinoma, 
gyventi turi ir 200 fabriko darbi
ninkų.

Sovietai tvirtina, kad švedų 
plieno vamzdžių jiems reikia dv 
džiuliam naftotiekio ir dujotiekio 
tinklui nutiesti. Tas tinklas ap- 
imsiąs visą europinę Rusijos da

li iki Pabaltijo, R. Vokietijos ir 
Čekoslovakijos.

Grįžtant atgal prie mūsų bran
giosios Baltijos, galima pripažin
ti, kad joje šiuo metu nesiaučia 
jokios audros, tačiau jos pavir
šius ramus ir blizgantis tik todėl, 
kad jį dengia sovietinių tanklai
vių gabenamos naftos sluogsnis...

Red. pastaba. — Toronto dien
raščiai paskelbė žinią iš Maskvos, 
kad Danijos premjeras J. O. Krag 
priėmė iš sovietų piniginį atlygi
nimą už Danijos nuosavybes teri
torijose, užimtose Sov. Sąjungos 
II D. karo metu. Tai liečia Lietu
vą, Latviją ir Estiją, kurių oku
pavimo dauguma Vakarų valsty
bių nepripažino.

niai, A. Vilimas, P. Markauskas, J. 
Gurčinai; $15 — J. Burba; $14 — P. 
Kerevičius; $10 — V. Biliūnas, B. Rin
kevičius, L. černysovas, A. Urbonas,

darys. Laivai atplaukia ir išplaukia 
be didesnių sunkumų. Tai nepaprastai 
šilto oro dėka, kokio niekas dar ne
atsimena.

AFRIKA - PRIEŠ KOLONISTUS 
IR SAVUOSIUS

A L G ARBENS
REAL ESTATE 

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
HARDWARE VERSLAS Bloor gatvėj. Kaina $4-000.
WILLARD — BLOOR, 7 kambariai, atskiras namas, 2 vonios, alyva šildo

mas, garažas. Viso $17.500. įmokėti $3.000.
QUEBEC — BLOOR, 7 kambariai plius atskiras didelis sklypas, vandeniu 

alyva šildomas, be garažo. $17.500. Įmokėti $3.000.
ARMADALE — BLOOR, 7 kambariai, atskiras, 2 virtuvės, 2 vonios, van

deniu apšildomas, garažas. $20.900. Įmokėti $5.000.
SWANSEA, 6 kambariai, atskiras, apie 12 metų senumo, privatus įvažia

vimas, modemiškas. $17.500. Įmokėti $5.000.
GLENLAKE — QUEBEC, 10 kambarių, atskiras, 2 vonios, 2 virtuvės, 2 

garažai, vandeniu apšildomas. $21.500. Įmokėti $4.000.
KINGSWAY, BUNGALOW, 6 kambariai, 2 vonios, dvigubas garažas, ak
mens priekis, 4 metų senumo. $22.000. Įmokėti $10.000.
ARMADALE — BLOOR, 7 dideli kambariai, liuksus atskiras namas, 2 vir

tuvės, 2 vonios, žaidimo kambarys, garažas. $22.900. Įmokėti $8.000.
RONCESV  ALLES — GARDEN, 11 kambarių, atskiras DUPLEX AS, van
dens apšildymas, 2 vonios, 3 virtuvės. Viso $23.500. Įmokėti $7.000.
GLENLAKE — RUNNYMEDE, 8 kambariai per 2 augštus, 2 virtuvės, 2 

vonios, 2 garažai, vandens apšildymas. $23.900. Įmokėti $10.000.
Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

REIKALINGAS DAILIDĖ (karpen- 
teris) su šoferio leidimu. Skambinti 
534-2897.

IŠNUOMOJAMAS ELEKTRINIS GA- 
RINTUVAS. Lengvai nuima senus sie
nų popierius — užtenka tik Įjungti. 
Nepalieka nei garu nei dūmų. Skam
binti — A. Morkis LE 4-8459

Lietuviška baldu
4.

dirbtuvė
Daromi nauji minkšti baldai fr ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. 
1-9537.

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę f 
Montreal!, Londoną, Windsora. Hamil
toną, North Bav, Sndburi fr kitur.

30 DEWSON ST., TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

A. t A.

aktoriui PETRUI KUBERTAVIČIUI Lietuvoje mirus, 
dukrą DALIĄ KUBERTAVIČIŪTĘ - MAURUKIENĘ

ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

A. ir P. Ščepavičiai 
D. ir L. Garbaliauskai 
S. ir B. Sakalai

Po antro pasaulinio karo Afri
ka pradėjo sąjūdį už laisvę nuo 
baltųjų kolonistų, ir kova už lais
vę ėjo* sėkmingai: 33 kraštai ta
po nepriklausomomis respubliko
mis. Būdinga, kad tose pat šaly
se prasidėjo sąjūdžiai ir sukilimai 
už diktatūrą, už vienos partijos 
ir vienos genties dominavimą. Al- 
žeriečiai dar nespėjo susitvarky
ti nepriklausomoj Alžerijoj, o 
jau suskubo sukurti vieno as
mens (Ben Bella) bei jo grupės 
diktatūrą, kuriai nepritarė kubi
lų gentis.

Afrikiečiams sunku demokra
tiškai tvarkytis dėl švietimo sto
kos (absoliutinė dauguma analfa
betai), dėl skurdo ir dėl genčių 
nesantaikos. Monolitinių tautų 
Afrikoje kaip ir nėra, o neapy^ 
kantos, nesantaikos genčių tarpe 
— labai daug. Štai pvz. Ženevos 
tarptautinis Raud. Kryžius turi 
žinių, kad centrinėj Afrikoj gen
čių kare žuvo apie 10.000 negrų. 
Tai įvyko buvusioj belgu koloni
joj Ruanda-Urundi, kai watutsi 
genties žmonės ėmė grįžti iš kai
myninės Burundi šalies.

Afrika yra didesnė už šiaurės 
Ameriką ir turi apie 250 mil. gy
ventojų, Nuo 1946 m. JAV yra 
paskolinusios ar dovanojusios 
Afrikos valstybėms daug pinigų.

John's Flooring
SENOS GRINDYS ATNAUJINA

MOS IR IŠLYGINAMOS.
SKAMBINTI EM 8-6575

118M> Robinson St., Toronto 3, Ont.

District Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMt, PASKOLOS

A. GRAŽYS 739-9328 
P. JASUTIS — LA 2-7879 
M. ROTH — RE 7-9353

10 METŲ PATIRTIS

Be to, turi stambias sumas inves
tavusios kaikuriose Afrikos vals
tybėse. Pvz. Klevelando “Repub
lic Steel” firma eksploatuoja ge
ležies rūdą Liberijoje, pirmojoj 
Afrikos respublikoj. Ten gyvena 
JAV negrų, kurie sudaro inteli- 
gentinę, valdančią, angliškai kal
bančią negrų klasę, o seni to kraš
to gyventojai negrai iki XX š. vi
durio buvo primityvūs, miškiniai 
žmonės. Tik po II pasaul. karo 
Liberijos vyriausybė ėmė rūpin
tis jų švietimu. Liberija visą laiką 
buvo* neoficialiu JAV protektora
tu; amerikiečiai neleido europie
čiams padaryti Liberiją savo ko
lonija. “Bethleham Steel” b-vė 
eksploatuoja Gabono manganą, 
kitos amerikinės firmos gauna 
vario iš Kongo, aliumijaus iš Gvi
nėjos, gumos iš Liberijos, dei
mantų iš P. Afrikos. Visi JAV in
teresai Afrikoje atsiduria pavoju
je, jei tame kontinente bus nera
mu.

Amerikiečiams sudaro nema
lonumą raud. Kinijos premjero 
Čuenlai vizitas Afrikos valsty
bėms: iki šiol jis užmezgė komer
cinius ryšius su Kenija, Alžerija, 
Sudanu, Zanzibaru ir Egiptu. Ko
merciniai Kinijos ryšiai su Afri
ka amerikiečiams nėra labai svar
būs, bet jie būkštauja, kad kinie
čiai susiras daug simpatikų Afri
koje ir kad Afrikos valstybės ga
li JT nubalsuoti komunistų val
domos Kinijos priėmimą į JT.

J. Gobis

ROYAL-LONDON 
& LANCASHIRE

APDRAUDOS BENDROVĖS 
yra atstovaujamos:

Adamonis Insurance 
Agency Inc.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd.
Tel.: 722-2472

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
— NELAIMINGI ATSITIKIMAI —

Tikslus ir greitas patarnavimas 
Sąskaitos “Lite” Nr. D-752

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito 
Kooperatyve

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui doleriu. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turima draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrus — 4,5%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve — sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.; vakarais — 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. 3907 Rosemont Blvd. (tel. 
722-2472) trečiad. 7-9 v.v. ir penktadieniais 1-6 vai. ir nuo 7-9 vai. vak.

"LITAS"




