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Pažangos iliuzija
Pažanga šiandien nebėra tas magiškas žodis kaip kitados, kai 

mūsų tautos jauni vyrai, išėję iš kaimo, žvalgėsi plačiame pasau- 
lyje. Anais laikais visur tik skambėjo, skardėjo šūkiai: “progre
sas”, “pirmyneiga”, “civilizacija”! Tais šūkiais buvo užrėktas bet- 
koks “atsilikimas”, “konservatyvizmas”, “tamsuolių tikėjimas”.

IŠ tikrųjų, tie šūkiai jau tada nereiškė pačios pažangos. Grei
čiau jie reiškė tam tikrus revoliucinius vėjus ir skersvėjus, ku
riems buvo ruošiamos masės. Nevisos revoliucijos nešė ir neša 
pažangą. Sakysim, bolševikinė, kuri bene labiausiai skambino 
“pažangos” varpais, sustingo, užkietėjo savo pažiūrose ir socia
linėse formose. Ši revoliucija pakirto sparnus veržliesiems savo 
policiniu sekimu, kontrole, suvaržymais ir užgniaužė betkuri tik
rai pažangų galvojimą.

★ ★ ★

Šūkiai kartais sukuria sau patiem iliuziją, jog esame pažan
gūs. Ta iliuzija kartais sąmoningai kuriama, kad pridengtų ap
gailėtiną atsilikimą. Pažangos šūkiai lygiai vartojami kaip užtva
ra, kad būtų atsiribota nuo tikrosios pažangos. Argi ne para
doksas, kad “bolševikinė” revoliucija tiesiog bijo naujų pažan
gių idėjų, formų, bandymų, kad visa tai neišsprogdintų is vidaus 
pačios sistemos?

Pasaulinis komunizmas, kaip sąjūdis, jau yra sustingęs dva
siškai. Tai kas kad atskirų kraštų partiečiai varomi kurstyti ma
ses, organizuoti streikus. Tai tik tariamoji mechaniška dinami
ka, anaiptol ne spontaniška, ne išvidinė. Komunistai net laisva
jame pasaulyje yra savotiški kaliniai, sukaustyti baimės, grės
mės, teroro. Jiem nevalia bendrauti su kuo jie norėtų; nevalia 
kitaip galvoti, kalbėti. Ar tokioj padėty j|e gali daryt kokią dva
sinę, kultūrinę pažangą? Jie yra pasmerkti sustingti, kaip mašinos 
ratukai tam tikro mechanizmo rėmuose. Jie gali turėti tik vieną 
viltį, būtent, kad ir visas pasaulis su laiku atsidurs panašioj 
stagnacijoj, tokiame pat kalėjime, jei komunistinė revoliucija, 
kaip ji žada, laimės pasaulinę pergalę.

★ * *

Žmogus tam ir yra žmogumi, kad vis eitų pirmyn, žmogus 
nori būti geresnis, išmintingesnis, tobulesnis, negu nūnai yra. 
Dėlto jis nori būt atviras tiesai, atviru žvilgsniu žvelgti Į kitą 
žmogų, iš jo mokytis ir jam padėti, dalintis tuo, ką pats atranda 
nauja ir gera. Pažanga yra kaip jaunatvės entuziazmas kaupti 
savyje naujas žinias, turėti naujų dvasinių pergyvenimų ir patir
čių, bendrauti su naujais, Įdomiais, šviesesniais ir tobulesniais 
žmonėmis.

Kai yra tokie nusiteikimai, kai jie vis labiau išbunda žmo
nėse, tada ir prasideda naujas savotiškas perversmas, kokio liu
dininkais esame ir mes šiais laikais. Juk toks jėzuitas vienuolis, 
kaip Teilhard de Chardain, pasidarė labiausiai skaitomas laisvojo 

, pasaulio liberalų, socialistų ir panašių. Jonas XXIII — tas senu
kas “bažnytininkas”, koks tik gali būti popiežius, — iškilo pasau
lio akyse kaip tikros pažangos vadas ir Įkvėpėjas.

Šiandien nebėra tokių neperžengiamų atsiribojimų tarp kla
sių, rasių ir pasaulėžiūrų bent ta prasme, kad paralyžuotų dvasinį 
atvirumą gerai minčiai, sveikai idėjai ar tikrai pažangiam planui. 
Nesvarbu, kas vadovauja, kad tik būtų tikra ir nemeluota pa
žanga — tiek minties, tiek artimo meilės kelyje.

Verta, labai verta ir mum kiekvienam, gal ir mūsų sąjū
džiam, pergalvoti savo “statusą”, kiek mes iš tikro esame pažan
gūs — ne iliuzoriškai, ne šūkiškai, bet tikroviškai. Stebėdami 
savo aplinkoje vadinamus “pažangiuosius”, konstatuojame, kad 
jie ir dabar tebegyvena 19 šimtmečio idėjomis, jas nuolat kartoja 
ir toliau savo Markso-Lenino-Stalino nesiekia. Visa tai jie vadi
na “pažangumu”, nors tikrovėje tai atžangumas, kurio nebepa- 
stebi užsikirtę savo teorijose. Tik šviesesnieji jų asmenys sugeba 
žvelgti plačiau ir išeiti iš pasenusio savo kiauto. Dauguma jų yra 
sustoję savo galvojime, gyvena iliuzijomis ir nebemato tikrovės. 
Dėlto su jais ir sunki kalba. Tai pavojus, kuris gali ištikti visus 
sąjūdžius, užsidarančius tik savo rėžiuose. Todėl mums reikia 
gyventi ne pažangumo iliuzija, o tikruoju idealu, formuojančiu

Savaitės įvykiai

Kanados gyventojų skaičius 
peršoko 19 mil. ribą? Gyvento
jų didėjimas, palyginus su ki
tais kraštais, yra mažas.

Ontario Viešosios Gerovės Ta
ryba organizuoja konferenciją, 
kurioje bus nagrinėjama tema: 
“Kanados vienybė ar įvairybė”. 
Joje dėstys savo pažiūras anglų, 
prancūzų ir etninių grupių at
stovai. Konferencija Įvyks* lie
pos 12-17 d. Port Elgin, Ont., 
United Automobile Workers 
Education Centre.

Socialinio gyvenimo konfe
rencija, organizuojama katalikų 
vadų, šiemet įvyks St. Cath
arines. Ont., Denis Morris High 
School Auditorium, gegužės 23 - 
24 d. Paskaitas skaitys vysku
pai, darbo min. A. MacEachen, 
Metropolinio Toronto pirm. W. 
Allen ir kt. Konferencijos daly
viai registruojami jau dabar.

Kultūros ir meno reikalams 
Kanadoje yra sudaryta taryba— 
Canada Council. Valstybės iž
das kasmet jai skyrė iki $50 mil. 
Iš tos sumos būdavo skiriamos 
pašalpos Įvairiems teatrams, 
simfoniniams orkestrams ir ki
tiems kultūriniams reikalams, 
šiais metais tikimasi tą sumą 
padidinti iki $80 mil.

Karalienės atvaizdas ant paš
to ženklų ir kanadiškos valiutos 
turėtų būti pakeistas kokiais 
nors kanadiškais ženklais ar pa

Kas naujo Kanadoje?
veikslais — tokią rezoliuciją pa
siuntė vyriausybei Atlanto pro
vincijų studentų sąjunga, kurią 
sudaro 17 universitetų.

Kas daryti su Kanados svies
tu? Toks klausimas kamuoja 

vyriausybę. Valdiškuose sandė
liuose laikoma 136 mil. svarų 
sviesto ir 66 mil. sv. sviesto aly
vos. Vyriausybė numušė sviesto 
kainas, bet kad ūkininkai negau
tų mažiau ir sandėlių išlaiky
mas būtų apmokėtas, vienam sv. 
sviesto primoka 14,5 et. Sviestas 
atpigo krautuvėse, tačiau skirtu
mą reikia sumokėti kitų mokes
čių pavidale.

Kolumbijos upės projektas, 
nors ir pasirašytas taip JAV ir 
Kanados, tačiau susilaukia prie
kaištų ir ginčų iš kaikurių Ka
nados politikų*. Tai milžiniškas 
projektas, kuris bus vykdomas 
9 metus. Kanada dalinasi išlai
domis su JAV. Bus pagaminama 
penktadalis visoje Kanadoje 
gaunamos elektros jėgos ir labai 
pigia kaina. Prie projekto dirbs 
apie 1500 kanadiečių 9 metų lai
kotarpyje.

Pašto tarifai nuo balandžio 1 
d. vėl bus pakelti. Laiškai tame 
pačiame mieste vietoje 4 et. kai
nuos 5 et. /

Pragyvenimo išlaidos Kanado
je vis dar kyla. 1949 m. kainas 
vertinant 100 tašku dabartinis 
kainų indeksas yra 134.2 taškai.

Šiame dangoraižių mieste Niujorke šiemet prasideda pasaulinė paroda, kurios metu įvyks ir Lie
tuvių Diena. M. Pranevičius

Amerika traukiasi iš Europos?
Sušvelnėjusi JAV politika pas

taraisiais metais atsiliepia ir į 
karinius planus. J. F. Dulles lai
kais aplink Sov. Sąjunga buvo su
organizuotas karinių bazių lau
kas, kuris laikė sovietus gerokai 
izoliuotus ir apsuptus. Sovietai 
tai gerai matė ir stengėsi tą ap
supimą pralaužti politinėmis 
priemonėmis ir, kur galima, ban
dė supti, pačias JAV savo karinė
mis bazėmis, kaip pvz. Kuboj. Iš
kilus Sov. Sąjungos-Kinijos ide
ologiniam susikirtimui, sovietų 
laikysena amerikiečių atžvilgiu 
gerokai sušvelnėjo, ir amerikie
čiai, laikydami tai tikru pinigu, 
taip pat atleido vadžias ne tik 
politikoje, bet ir karinėje srityje. 
Antai, jų garsiosios karinės ba
zės Europoj, kurios buvo Įreng
tos su didelėm išlaidom, jau lik
viduojamos. Karinė vadovybė 
skelbia, kad tai esą daroma ry
šium su Įvedimu modernesnių 
ginklų raketinių bombų. Iki šiol 
jau atšaukta iš Europos 1000 
B-47 bombonešių. B-52 ir B-58 
tipo bombonešių gamyba visai 
sustapdyta. Vidurinių distancijų 
raketos taip pat išgabentos. Lai
vynui numatytas tiktai antraeilis 
vaidmuo gynybos sistemoje. Di
džiausia reikšmė teikiama strate
ginėm raketom, bet ir čia įveda
ma daug pakeitimų. “Atlas” ir 
“Titan” raketos numatomos pa-

Propaganda prieš prabangias 
laidotuves vis didėja, tačiau 

laidotuvių direktoriai irgi nenu
sileidžia. Peterborough, Ont., 
mieste vienas laidotuvių direk
torius Įvedė paprastas laidotu
ves už $250. Kitį laidotuvių di
rektoriai Įvairiomis priemonė
mis ji iš to verslo išstūmė.

Vyriausybės planas primokė
ti kiekvienai darbovietei $75 i 
mėn., jei samdys darbininką 
virš 45 m. amžiaus, nelabai sėk
mingas. Tokių darbininkų buvo 
priimta tik 468 visoje Kanado
je. Vien propagandai vyriausy
bė išleido $200.000 arba $426 
kiekvienam priimtam darbinin
kui.

Aukso ištekliai Kanadoje ma
žėja ir Įvairios kasyklos jieško 
aukso Kanados Šiaurėje. Tokių 
kasyklų tikimasi atrasti North 
west teritorijoje.

Kanadiškiem žurnalam padė
ti vyriausybė vėl žada pakelti 
mokesčius tom b-vėm, kurios 
skelbiasi amerikietiškuose leidi
niuose. Išimtys būtų padarytos 
tik “Reader’s Digest” ir 
“Time”, kurie turi savo spaus
tuves Montrealyje. Ar tuo žygiu 
bus kanadiškiem leidiniam pa
dėta, abejojama. Tuo nubau
džiamos tik tos firmos, kurios 
skelbiasi užsienyje, ir užsienio 
žurnalai. Niekas negarantuoja, 
kad minimi skelbimai pateks į 
kanadiškus žurnalus, kurių tira
žas yra ypatingai mažas. 

likti antraeilės reikšmės linijo
se. Pirmaujanti reikšmė bus tei
kiama “Minuteman” ir “Polaris” 
raketom, kurių pagrindinė ga
mybos bazė - pačios JAV.'

Tie radikalūs pakeitimai jau 
vykdomi. Pastaraisiais mėnesiais 
iš Vokietijos buvo atitraukta 
30.000 JAV karių. Tas procesas 
tęsiamas toliau. Britanijoj JAV 
aviacija a tsisakė,.. dviejų. bazių. 
Ryšium su tuo bus atitraukta iš 
Britanijos 2.600 aviacinio perso
nalo. Keturios “Thor” raketų es
kadrilės iš Britanijos jau išgaben
tos. Taip pat amerikiečiai trau
kiasi ir iš Prancūzijos. Netrukus 
trys transporto eskadrilės bus 
grąžintos i JAV; 1.750 aviacinio 
personalo ir 5.400 armijos karių 
išsikels iš Prancūzijos. Ispanijoj 
ruošiamasi uždaryti vieną karinę 
amerikiečių bazę, kurios Įrengi
mas atsėjo 50 mil. 500 amerikie
čių karių grįš į JAV. Maroke jau 
uždaryta milžiniška amerikiečių 
aviacijos bazė, kuri atsėjo $500 
mil. Iš Turkijos išgabentos visos 
Jupiterio raketos. Japonijoj, P. 
Korėjoj ir P. Vietname amerikie
čių karinės pajėgos sumažintos. 
Tik paskiausiu laiku vėl norima 
sustiprinti pajėgas P. Vietname.

JAV sąjungininkai Europoj Į 
tuos amerikiečių ėjimus žiūri su
sirūpinę. Juose kilo Įtarimas, kad 
JAV traukiasi palengva iš Euro
pos ir nori ją palikti vieną, juo
ba, kad labai ta linkme smarkau
ja prez. De Gaulle. Be to, reikia 
pasakyti, kad ta atsitraukimo po
litika lengvina sovietų apsupimo 
lanką, palikdama laisvesnes ran
kas Maskvai kovoje su kiniečiais.

Tokia JAV politika, dengiama 
kariniais sumetimais, yra kriti
kuojama pačių amerikiečių vado
vaujančių karių. Jų nuomone, 
naujoji gynybos samprata, pa
remta raketiniais ginklais, ne
santi visai patikima ar saugi. De
mokratų atstovas JAV kongrese 
pareiškė, kad tarpkontinentinės 
raketos sudarančios Maginot li
niją, kuri Hitlerio kariuomenės 
buvo lengvai apeita. Pasak jo, 
amerikiečių kariuomenė turinti

Kino artistė i Lietuva,
Garsėjanti Rūta Kilmonytė— 

Lee kaip kino filmų artistė per 8 
metus stengėsi gauti vizą i Lie
tuvą, bet vis nesėkmingai.'Ji no
rėjo pati ten nuvykti ir parsiga
benti Į JAV savo senelę Liudvi
ką Kamandulienę, gyy. Dauguo
se. šiomis dienomis ji gavo tele
gramą iš Lietuvos, pranešančią, 
kad jos senelė, 84 m. amžiaus, 
miršta. Kovo 13 d. artistė telefo
nu kreipėsi į Kremlių pas pati N. 
Chruščiovą. Atsiliepė visdėlto ne 
jis pats, bet jo vertėjas, gerai mo
kąs angliškai. Pasak R. Kilmony- 
tės, tas kalbėjęs angliškai kaip 
Harvardo un-to profesorius. Jis 
rekomendaves kreiptis į Sov. Są
jungos ambasadą Vašingtone, 
nors R. Kilmonytė aiškino, kad

būti judri ir remtis Įvairiais gy
nybos ginklais. Kiti kritikai pri
mena, esą remtis vien raketom 
pavojinga, nes jei rusai išrastų 
ginklą, naikinantį raketas, viskas 
būtų perniek. Be to, sovietai sa
vo super bombomis gali sunai
kinti požeminius amerikiečių ra
ketų sandėlius. Aviacijos šefo 
nuomone, toks gynybos pertvar
kymas einąs pertoli, nes yra vie
našališkas. '' Esą nesaugu pasi
kliauti tik vienos rūšies ginklais.

Kaltininkai teisia nekaltuosius
Pastaruoju metu bolševikai 

Lietuvoje vėl sustiprino persekio
jimą. Į Kauno kunigų seminari
ją leista priimti tik po*vieną kan
didatą nuo vyskupijos. Taigi, ga
lės būti tik 6 kandidatai kasmet. 
Seniau buvo leista priimti iki 60. 
Komisaro Rugieniaus ranka, diri
guojama iš Maskvos, darosi kie
tesnė. Ji siekia net tuos, kurie 
yra atsidūrę užsieniuose. Negalė
damas nieko kito padaryti, pa
skelbė juos “karo nusikaltėliais”. 
Tą vardą prisegė jie ne tik visai 
eilei kunigų, bet ir vysk. V. Briz
giu!. Naujausi bolševikų išradi
mai — kun. A. Kocėnas ir kun. 
L. Jankus. Pirmąjį tampo spau
dos puslapiuose, antrąjį — teis
minėj byloj. Nei vienas kaltina
mųjų neturi nieko bendro su ka
ro nusikaltimais, išskyrus bolše
vikus, kurie juos kaltina. Mat, 
bolševikai, dengdami savo nusi
kaltimus, visą laiką puola nacius, 
kurių seniai nebėra.

Kun. L. Jankų kaltina už daly
vavimą 1200 ašmenų žudynėse 
Skuode. Byloje Įvelti dar kiti 6 
asmenys. K. L. Jankus 1944 m. 
Skuode kiek galėdamas gelbėjo 
žydus, kaip R. Kryžiaus atstovas 
parūpindamas maisto ir drabužių. 
Žydai buvo vokiečių surankioti 
ir pasmerkti sunaikinimui.

Kun. L. Jankus, matyt, parink
tas dėlto, kad yra žymus veikė
jas — BALFo reik, vedėjas, pa
rūpinęs “Sibiro maldaknygę” ke

tai nekartą padariusi. Visdėlto ji 
kreipėsi ambasadon dar kartą ir 
tuoj pat gavo vizą sau ir savo tė
vams. Kovo 16 d. visi trys išskri
do “British European Airways” 
lėktuvu i Londoną ir dar tą pačią 
dieną —■* Į Maskvą ir Vilnių, Lie
tuvos sostinę (taip pažymi* savo 
informacijoj AP spaudos agen
tūra). Vilnius esąs 200 mylių nuo 
Daugų, kur serga ,R. Kilmonytės 
senelė*. Nors jai telefoninis pasi
kalbėjimas su Maskva atsiėjo 
$200, bet vizą gauti pavyko. Ta 
proga apie ją parašė didžioji 
amerikiečių spauda ir įdėjo nuo
traukas. R.* Kilmonytė yra gimu
si Kanadoj ir tik vėliau persikė
lusi į Hollywoodą. kur gana sėk
mingai prasiveržė į filmų artis
tes.

KARO GRĖSMĖ DĖL ĮTAMPOS KIPRE ATSLŪGO, KAI 
TIK ATVYKO PIRMIEJI JT KARIUOMENĖS DAUNIAI. Tie 
pirmieji buvo kanadiečiai, atskridę lėktuvu. Jie buvo maloniai 
gyventojų sutikti ir yra vilties, kad netrukus atslūgs Kipro 
graikų ir turkų įkarštis. Kanada, matydama kylančią karo 
grėsmę, paspaudė JT pasiūlydama 1.500 karių batalijoną. 
Prie Kanados prisidėjo Airija ir Švedija, kurios sustiprins 
jau ten esančius 7000 anglų karių. JT dalinių siuntimą paspar
tino Turkijos ultimatumas Kipro prez. arkiv. Makarios, reika
laująs tuojau sustabdyti užpuldinėjimus turkų bendruomenės. 
Be to, Ankaros studentai savo demonstracijose įkaitino nuo
taiką pakardami prez. Makarios iškamšą. Taipgi buvo pasi
ruošusi kariniams veiksmams ir Graikija. Karo įtampa paspar
tino ir eilę valstybių skubiai sutelkti lėšas JT kariuomenės 
Kipre bent 3 mėn. — $6 mil.®'----------------------------------------
Raud. Kinijos sostinėj Pekinge 
vyko labai svarbios derybos ko

munistiniam pasauliui, nes dera
si Rumunijos delegacija su Kini
jos delegacija. Abi buvo sustip
rintos sudėties. Iniciatyvos ėmėsi 
Kinijos komunistai, pakviesdami 
rumunus atvykti pas juos. Mano
ma, kad rumunai važiavo Į Pe- 
kingą su rusų žinia. Rumunai, 
Hong Kongo žiniomis, stengėsi 
dabartinius rusų kiniečių ginčus 
baigti arba bent prislopinti, nes 
tai kenkia visam komunizmui. Ki
niečiai neatrodo, kad būtų ėję į 
didelius kompromisus ir būtų da
rę kokias nors nuolaidas Krem
liui. Kiniečiai siekia savarankiš
kumo kiekvienai komunistinei 
partijai, kad kiekviena jų galė
tų siekti savų tikslų nepriklauso
mai nuo Maskvos. Atrodo, kad 
derybos baigėsi be didesnio pa
sisekimo.

Meksikoj lankosi Prancūzijos 
prez. De Gaulle. Sakoma, kad 

Meksika pasiryžusi priimti De 
Gaulle geriau nei a.a. Kennedy. 
Visur sutinkamas labai iškilmin
gai. Jo išskridimo riš Paryžiaus 
vos nesukliudė du-grasinimai iš

liom kalbom ir telkiąs pagalbą' 
daugeliui tautiečių ‘ Įvairiuose 
kraštuose.

Ta byla susidomėjo ir ameri
kiečių spauda. Brooklyn©' laik
raštis* “The Tablet” paskelbė pla
čią informaciją apie kun. L. Jan
kų*. Be kitko pastarasis pareiškė, 
esą 1944 m. jo vyskupas V. Bori
se vičius sakęs: jei tu pasiliksi Lie
tuvoj, bolševikai tave pirmą nu
des, nes esi jaunas, o jeigu iš
bėgsi, galėsi ir toliau darbuotis; 
jeigu gi aš tave išsiųsiu Į užsienį, 
tai bolševikai mane pirmą nuga
labys. Kaip vyskupas sakė, taip ir 
Įvyko: kun. L. Jankus ir šiandien 
daug dirba savo tautiečiams, o 
vysk. V. Borisevičius nužudytas 
1946 m. Būdami kalti, bolševi
kai kaltina nekaltuosius.

LIETUVIAI IR 
LENKAI

Londono “Dziennik Polski” ra
šė apie Londone Įsteigtą A. Mic
kevičiaus lenkų-lietuvių dr-ją ir 
vasario 22 d. bendromis pastan
gomis suorganizuotą 1863 m. su
kilimo minėjimą. “Dz. Polski” nr. 
45 paskelbtas skaitytojos S. Niek- 
rašienės laiškas — ji dr-jai linki 
sėkmės. Minėtame vakare iš len
kų pusės kalbėjo K. Okulicz (g. 
1890 m. Panevėžio apskr. buvo 
Želigovskio bendradarbiu ir nuo 
1926 m. Vilniuje pilsudskininkų 
dienraščio “Kurjer Wilenski” re- 
dakt.), iš lietuvių rašyt. F. Ne- 
veravičius ir iš gudų — kun. L. 
Horosko. Pirmasis tik lietuvių ir 
lenkų pastangomis surengtas va
karas Įvyko 1960 m. Londone — 
iškilmingai paminėta Žalgirio su
kaktis. E.

Nebebus “draugu”?
Tradicinis sovietų “tovarišč” 

bandomas pakeisti nauju termi
nu iš caro laikų. Ta tema paskel
bė “Izvestijų” priede “Nedelja” 
pasiūlymą grąžinti senoviškąjį 
“sudar” ir “sudarinja”, kurie ati
tinka poną ir ponią. Esą tie žo
džiai primena caristinius laikus, 
tačiau dabar komunistai turi jiem 
duoti naują sovietine reikšmę. 
Kol kas tai tik pasiūlymas, bet 
jis padarytas laikraštyje, kuri re
daguoja Adžubejus. N. Chruščio
vo žentas. Tai verčia manyti, kad 
pasiūlymui gali būti duota ir ofi
ciali eiga.

sprogdinti lėktuvą. Policija tai 
laiko ligūstų asmenų darbu, bet 
pasirūpino stipria apsauga. Pre
zidentas pakeliui sustojo Prancū
zijos saloj Gvadalupėj Karibų jū
roj. Jo vizito tikslas — sustiprin
ti politinius ir kultūrinius ryšius.

Rusai ir vėl numušė JAV lėk
tuvą ryt. Vokietijoj. Trys lakū

nai, buvę lėktuve, laimingai nusi
leido parašiutais. Sovietai nepri
leidžia JAV atstovų nei prie su
dužusio lėktuvo, nei prie lakūnų, 
kuriuos kaltina šnipinėjimu.

Kombodijos valstybėj įvyko 
stiprios demonstracijos prieš 

Ameriką ir Angliją. Apgadinti 
abiejų ambasadų rūmai. Nuosto
lius prez. Sihanouk pasižadėjo at
lyginti.

Garsusis Zan^baro “maršalas” 
ištremtas. Tai mūrininkas John 

Okelo, vykdęs revoliuciją prieš 
Zanzibar© sultoną yra kilęs iš 
Ugandos, kur dabar ir grįžo. Pats 
sakosi, kad ji ištrėmė revoliucinė 
salos vyriausybė.

Pagarsėjęs nrofe^nių sąjungų 
vadas Hofia gavo 8 metus kalė- 

jimo ir S10.000;pabaudos. Jis, ži
noma, už užstatą ligi apeliacijos 
yra paleistas. Su juo jau iš seno 
kovojo dabartinis teisingumo mi- 
nisteris Robert Kennedy. Hoffa 
yra transporto darbininkų unijos 
vadas, turis 1.700.000 nariu.

JAV valstybės departamentas 
praneša, kad besilankant Pran

cūzijos prez. De Gaulle Ameriko
je prez. Kennedy laidotuvių pro
ga buvę rengti keli pasikėsini
mai prieš jo gyvybę.

JAV - Panamos ginčui spręsti 
tarpininkauja penkių valstybių 
komisija. Dabar abi besiginčijan
čios valstybės pasirašė formulę 
dėl normalių santykių atnaujini
mo, paskui seks derybos dėl su
tarties pakeitimų.

Ruby - Rubinstein Dalias teis
mo pagaliau nuteistas mirties 
bausme. Advokatų stengimasis 

paversti ji nesveiku ir laikiniu 
bepročiu nepasisekė. Jo advoka
tas pareiškė, pirma išniekinęs pa
ti teismą, kreipsiąsis į apeliacinį 
teismą.

Indijos premjeras Nehru į sa
vo pareigas negrįš; mano pasi

traukti rugpjūčio mėn. Jo sveika
ta tiek sumenko, kad didesnės 
naštos nepajėgia imti.

Zanzibaro vyriausybė, prieš du 
mėnesius Įvykdžiusi perversmą, 
suvalstybino visą žemės ūkį. Ma
noma suvalstybinti visą užsienio 
prekybą ir anglams priklausan
čius du bankus.

Ankstyvuose JAV rinkimuose
New Hampshire daugiausia 

balsii surinko respublikonų par
tijos žmogus, dabartinis ambasa
dorius Vietname Cabot Lodge, vi
sai nedalyvavęs rinkiminiame va
juje ir nesakęs jokių kalbų. Ant
roj vietoj eina sen. Goldw'ateris, 
trečioj — gubern. Rockefelleris, 
ketvirtoj —> buvęs viceprez. Nik- 
sonas. Iš demokratų partijos pir
moj vietoj stovi dabartinis prez. 
Johnson ir antroj — Kennedy.

Bręsta rimtas konfliktas ry
šium su naująja Malezijos vals
tybe. Indonezija yra užsimoju

si ją likviduoti; jau yra nutrau
kusi diplomatinius ir prekybinius 
santykius. Malezijos min. kabi
netas nutarė visus vyrus tarp 21 
ir 29 metų šaukti Į kariuomenės 
eiles. Šiuo metu jos kariuomenė 
turi vos 15.000 vyrų. Indonezija 
su 100.000.000 gyventojų turi 
350.000 vyrų kariuomenę.* Nau
jos valstybės nerimsta: arba jų 
viduje eina civiliniai karai, arba 
jos puola kaimynines silpnesnes 
valstybes.
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LIETUVIŲ PROGRAMA 
PASAULINĖJE PARODOJE

MIELI JAV IR KANADOS 
LIETUVIAI IR LIETUVĖS,

Šiais ir sekančiais —1965 metais di
džiajame Niujorke vyks didinga, pa
saulinio masto paroda, kurią, tikima
si, aplankys per 70 milijonų žiūrovų 
iš JAV-bių ir kitų net labai tolimų 
kraštų.

Toje pasaulinėje parodoje yra duo
ta galimybė organizuotai dalyvauti ir 
mums lietuviams, reprezentuojant tau
tinę kultūrą, dailę, meną, gražias lie
tuvių dainas, tautinius šokius, sportą 
ir kitką.

Gerai paruoštas lietuvių pasirody
mas parodoje, kur bursis milijonai 
lankytojų, yra ypatingai svarbus, nes 
tokia galimybė pademonstruoti mūsų 
kultūrines vertybes, priminti pasauliui 
žiauraus okupanto mūsų tautai daro
mas skriaudas, ir pareikšti lietuvių 
tvirtą ryžtą atgauti Lietuvai laisvę, 
yra labai reta.

JAV Lietuvių B-nės iniciatyva su
darytasis lietuvių komitetas pasaulinei 
parodai, pirmininkaujamas prof. J. 
Stuko, susidedąs iš LB ir kitų lietu
vių organizacijų atstovų, daro visus 
reikalingus žygius, kad parodoje lie
tuvių kultūriniai pasirodymai būtų 
vertingi, patrauklūs ir kuo daugiausia 
patarnautų tautos reikalams.

Paruošiamieji komiteto darbai gy
vai vyksta. LIETUVIŲ DIENA paro
doje yra sutarta: ji įvyks šun. rugpjū
čio 23 <L Tos dienos lietuvių progra
moje dalyvaus 38 lietuvių chorai su 
1300 dainininkų, tautinių šokių 20 gru
pių su 400 šokėjų; daromi žygiai su
organizuoti dailės meno parodą; mūsų 
sportininkai turės savo programą, ku
riai ryžtingai ruošiasi. Jau yra paruoš
tas specialus vertingas leidinys, vaiz
duojantis okupuotos Lietuvos dabarti
nę padėtį, ruošiamas spausdinti atski-

Naujosios vaIstybės

Nepriklausomybė pusei milijono gyventojų
Per paskutinius mėnesius lyg' 

pats nelabasis Įsimetė į Afriką. 
Gruodžio mėn. kairieji* nuvertė 
sultoną Zanzibare. Ši valstybė 
tik ką buvo atgavusi nepriklauso
mybę. Tuoj po to kareiviai maiš
tavo Tanganikoje, Kenijoje ir 
Ugandoje. Ruandijoje buvo iš
žudyta tūkstančiai vyrų, moterų 
ir vaikų. Ir štai vasario 20-tą 
prancūzai pastojo kelią sukilimui 
mažiausioje iš savo 18 buvusių 
kolonijų Afrikoje vos pusę mili
jono gyventojų teturinčiame — 
Gabone.

Gabonas, kaip ir kitos suminė
tos valstybės yra netoli pusiaujo. 
Šiaurėje jo kaimynas yra Kame
rūnas, pietuose ir rytuose buvęs 
prancūzų Kongas, o vakaruose 
Atlanto vandenynas. Sostinė yra 
Panevėžio dydžio Liberville. 
Valstybės plotas — 100.000 kv. 
myliu. (Ontario provincija — 
362.000 kv. m.)

Maištauja prieš svetimšalius 
Sukilimas Gabone prasidėjoUUlUlUliao uavuut ov viou jia na vcixxixcia,

panašiai kaip Tanganikoje. Kori-1 kuriu šioje kontinento dalyje • w 1 • •• I_ j* ¥ y • _ • _ • _ • • •ninkai ir policija suėmė savo 
prancūzus vadus — pulk. lt. K. 
Heleną ir maj. Rojeri. Sostinės 
gyventojai, pabudę vasario 18-tą, 
rado prezidentūrą, paštą ir radijo 
stotį kareivių apsuptus.

Sukilėliams vadovavo augš- 
čiausio teismo pirm. D. Obemis, 
ilgametis prezidento L. M’Bos 
oponentas, “Gabono demokrati
nės ir socialinės sąjungos” galva. 
Po iš karto pavykusio perversmo 
Obemis aiškino, kad prezidentas 
buvęs priverstas atsistatydinti, 
kad būtų išvengta didesnio krau- 

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.

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

BOLTOH ALBION 
TORS

HWY

JUOZAS STALIORAITIS G. McCALLEN
Namą tel. RO 2-2407 Tel. Bolton 857-1030

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

Taip pat parduodami naudoti aūtomobiliai ir priimami kaip trade-in.
Atstovybė yra prie 50 plento, į pietus nuo Bolton miestelio, ir turi didelį 
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:

ras leidinys, apimantis lietuvių pastan
gas bei pasireiškimą parodoje. Pačia
me parodos centre, geroje aplinkoje, 
bus pastatytas specialistų meniškai su
kurtas lietuviškasis kryžius, kuris pa
rodos parke pasiliks visam tolimes
niam laikui. Visiems paruošiamie
siems darbams įvykdyti, ir taupiai 
skaičiuojant, neišvengiamai bus rei
kalinga iki 30.000 dolerių, kuriuos su
rinkti tikime pavyks iš lietuviškosios 
mūsų visuomenės, aukų būdu.

Visiems yra aišku, kad tinkamas lie
tuvių pasirodymas parodoje labai pri
klausys nuo mūsų visų — JAV-bių ir 
Kanados lietuvių — tampraus ir nuo
širdaus bendradarbiavimo ir duosnios 
aukos.

Tad mieli lietuviai ir lietuvės, — 
sudedame viltį į jus visus ir prašome 
jūsų aukos, kuri lietuvių komitetą 
pasaulinei parodai įgalintų visus jo 
užplanuotus darbus sėkmingai atlikti. 
Bendras darnus mūsų dalyvavimas pa
rodoje yra drauge ir mūsų tautos lais
vės bei garbės reikalas. Siam svar
biam lietuviškam tikslui aukokime 
visi.

Skiriamą auką prašome siųsti Lie
tuvių K-to iždininkui sekančiu adresu: 
Antanas šetikas, 84—11 101st Street, 
Richmond Hill 18, N.Y. Čekius ir Mo
ney orderius rašyti: Lithuanian Com
mittee for World’s Fair.

Visiems aukojusiems būsime labai 
dėkingi:

Jonas Budrys, 
Lietuvos general, konsulas. 
Prelatas Jonas Balkūnas, 
Finansų sekc. globėjas. 
Prof. J. Stukas, 
Liet. K-to P. P. pirmininkas. 
Adv. Jonas Šlepetys, 
Finansų sekc. pirm. 
Adv. Albertas Ošlapas, 
Sekretorius.

jo praliejimo per būsimus rinki
mus į parlamentą, į kiniuos tik 
M’Bos “Demokratins blokas” bu
vo išstatęs 47 kandidatus. Ta
čiau prancūzai, kurie palaiko ar
timus ūkinius ir politinius ryšius 
su savo buvusiom kolonijom, tu
rėjo mėnesį laiko pasimokyti iš 
anglų Tanganikoje, Kenijoje ir 
Ugandoje, kaip tokius sukilimus 
malšinti. Jų parašiutininkai per 
dvi dienas apsupo sukilusius ka
reivius keliose vietose ir priver
tė pasiduoti.

Į valdžią buvo grąžintas M’Ba, 
kuris neva pažadėjęs prancū
zams leisti rinkimuose laisvai 
dalyvauti opozicijos partijoms ir 
nebausti sąmokslininkų. Tačiau, 
vos spėjęs grįžti į prezidentūrą, 
M’Ba pranešė per radiją, kad su
kilėliai bus “totališkai nubausti”.

Nobelio laureatas 
Schweitzeris

Šioje šalyje gyvena pigmėjų ir 
bantu negrų gentys. Maždaug pu
sė visų gyventojų yra katalikai, 

yra tirščiausia prancūzų misijo- 
nierių dėka. Garsiausias balta
sis yra Nobelio premijos laure
atas humanitaras dr. A. Schweit- 
zeris, kuris prie Lambareno vie
tovės vadovauja savo ligoninei.

Gaboniečių gyvenimo lygis yra 
augštesnis negu aplinkinėse vals
tybėse. Jie varo pelningą preky
bą manganu, kuris naudojamas 
plieno, stiklo, dažų ir trąšų ga
myboje, uždirba nemažai už oku- 
mės medį, labai tinkamą fanerai, 
o taip pat eksportuoja ir naftą, 
kurios yra po vandenyno dugnu

Politiniai išeiviai supami dau
gelio pavojų. Jie turi prisitaikyti 
gyvenamo krašto veikiantiems 
įstatymams ir santvarkai. Vyres
niajai kartai retėjant, jaunoji 
karta jau ima įsijausti naujose 
sąlygose. Ji ima skirtingai galvo
ti, nes apie savo tėvynę tik per 
tarpininkus tesusidaro vaizdą. 
Naujame krašte subrendimas ir 
pritapimas pamažu keičia trauk
os centrą. Mūsieji jaunuoliai ne
išsižada lietuvybės ir lietuvių 
tautos, bet ima tolti nuo jos. Sve
timosios kultūros įtaka pareika
lauja savo duoklės.

Ne tik pavergtoji tauta, bet ir 
išeivija turi pergyventi bandy
mus. .Retais atvejais mes į save 
atidžiai žvelgiame, dar rečiau 
jieškome tikrojo kelio, ypač or
ganizuotoje veikloje. Bendruo
meniškame gi bare lemia ne tik 
idėjos, bet ir organizacija. Idėjos 
gali likti nekintamomis, bet or
ganizacija, kaip priemonė savo 
tarpsnio idėjoms įgyvendinti, tu
ri būti pritaikyta kintančioms są
lygoms.

Bendrinės organizacijos, sie
kiančios didžiųjų tikslų: lietuvių 
tautos laisvinimo ir lietuvybės 
ugdymo, jau sustingo. Kaikurios 
tenkinasi įsibėgėjimu. Pakitusio
se sąlygose jos naudoja atgyven
tus veiklos būdus ir daro toli sie
kiančias išvadas iš svetimtaučių 
mandagių pareiškimų. Kaikurios 
organizacijos atkreipia visuome
nės dėmesį ne esmine veikla, bet 
triukšmu dėl vidinio persitvarky
mo, jėgų telkimo ir išsitelkimo. 
šie nesklandumai turi savo prie
žastis. Mūsosios organizacijos 
praeityje rėmėsi kaikuriomis ne
pagrįstomis prielaidomis ir net 
nūnai vengia pripažinti buvusias 
klaidas.

Taisytinos klaidos
Pirmoji ir didžiausia lietuvių 

tautos laisvinimo organizacijų 
klaida — remtis tik kaikuriomis 
organizacijomis ar partijomis, 
nors jos terodo menkus gyvybės 
ženklus, o ne visais lietuviais. 
Pavergtosios lietuvių tautos lais
vinimas yra visų išeivių šventas 
reikalas ir pareiga, šios kovos 
tarpsnyje partijos ar panašūs su- 
sigrupavimai, turintieji visai ki-

V. ZALATORIUS 

netoli kranto.
Dirba žemės ūkyje

Kaip ir visoje Afrikoje, Gabo
ne dauguma gyventojų verčiasi 
žemės ūkiu, augindami* bananus, 
žemės riešutus, ryžius, kaučuk- 
medį ir vaisines palmes. Gabonas 
išsidėstęs aplink to pat vardo 
įlanką, į kurią įteka Ogovės upė. 
Toliau nuo jūros augštumos pa
kyla iki 4.000 pėdų. Klimatas yra 
pakenčiamas. Ištisus metus tem
peratūra maždaug 80 laipsnių F. 
Deja, siaučia malarija, drugys ir 
miego liga.

Iki nepriklausomybės 1960 m. 
Gabonas buvo prancūzų pusiaujo 
Afrikos dalis kartu *su Čadu, 
Centrine Afrikos respublika ir 
Kongo respublika. Libervillę 
prancūzai įsteigė 1849 m.

Politika ir futbolas
Gavusi nepriklausomybę, nau

joji valstybė pasiliko Prancūzijos 
bendruomenėje ir, nežiūrint sa
vo mažumo, yra viena iš vadovau
jančių valstybių “Afrikos ir Ma
lagasies sąjungoje”, vienintelė
je dar gyvuojančioje regionalinė
je Afrikos valstybių organizaci
joje. M’Ba yra šios organizacijos 
pirmininkas. Gabonas taip pat tu
ri draugystės ir savitarpio pagal
bos sutartį su Izraeliu.

Netaip jau gerai gaboniečiai 
sugyvena su savo Kongo kaimy
nais, kurių 1962 m. keliolika nu- 
linčiavo, kai Libervillėj buvo pa
sklidęs gandas, kad kongiečiai 
primušė gaboniečių futbolo žai
dėjus. Vienu metu net karas dėl 
to grėsė. Prezidentas De Gaulle 
vos sutaikė abi šalis.

tus uždavinius, jau nepajėgia pa
kelti naštos. Jos jieško platesnės 
atsparos, tačiau iki šio meto ven
gia pasirinkti visuotinio atstova
vimo ir visuotinės veiklos būdus.

Antroji iki šio meto nepašalin
toji centrinių organizacijų klai
da — tenkinimasis daline, kar- 

vaisiu veikimu, nesudarymas 
veiklos plano, kuris visiems lie
tuviams būtų žinomas ir visus 
įpareigotų.

Trecioji klaida — nepasiskirs- 
tymas uždaviniais. Kartais orga
nizacijos užsimoja atlikti kaiku- 
riuos uždavinius, mažai teturėda- 
mos nuovokos apie jų praktinį 
vykdymą ir pasigarsinusios juos 
pamiršta.

Ketvirtoji klaida — nesuteiki
mas įvairių sričių šaltinių apie 
gyvenimo raidą Lietuvoje bei jų 
nepanaudojimas išsamioms studi
joms ir išvadoms, šiuo metu jau 
nebegalime tenkintis atskirų as
menų daromu lietuvių tautos gy
venimo stebėjimu ir įvairių sri
čių paviršutiniškais apibendrini
mais.

Neturėjimas veiklos plano ve
da mus į penktąją klaidą — pad
riką lėšų telkimą ir net nerody
mą noro sutarti Šuo reikalu. Kai- 
kurios organizacijos, nepasižy
minčios jokia svaresne veikla, įsi
bėgėjimo keliu tapo lėšų teikė
ju ir gana įnoringu paskirstyto
ju. Finansinis padrikumas kar
tais nukreipia dėmesį į šalutinius 
reikalus ir palieka nuošaliai pa
čius esmingiausius.

Pagaliau jau metas liautis da
ryti nutarimus, kurie lieka ne
įvykdyti. šie nutarimai, paskubo
mis paruošti, paprastai būna tik

PIETŲ AFRIKOS BALTIEJI 
NESIRENGIA KAPITULIUOTI

Pietų Afrikos respublika, val
doma baltųjų rasistų, yra Jungti
nių Tautų* pasmerkta, ją boiko
tuoja Afrikos valstybės už baltųjų 
vyravimą, už vad. “apartheido” 
politiką, tačiau P. Afrikos vyriau
sybė, Verwoerdo vadovaujama vi
sai nesirengia nusileisti ir juoda
jai rasei suteikti lygias teises: 
valdančioji rasė (daugiausia olan
dų ir anglų kilmės) ignoruoja 
“swart gevaar” (“juodąjį pavojų”) 
ir tvarkosi, kuriasi taip* lyg joks 
pavojus baltiesiems rasistams ne
grėstų. ■

Kai* JT nutarė rekomenduoti 
neparduoti ginklų ir karo me
džiagų P. Afrikai, tai ši ėmė gink
lus gaminti trimis pamainomis; 
ji turi nemaža įvairių žaliavų pra
monei, turi daug aukso (% pa
saulio aukso), deimantų ir urani-

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 miešimu, ši degtinė skirta jums. Ji yra rūpestingai atskiesta su

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...ir prieinamą kainą, už kurią galite 

nusipirkti Gold Stripe.

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

organizacijų, bet ir jų vadovų ap- 
samanojimas bei įgeidis sėdėti 
nors ir neaugštame Olimpe, ku
rio tvirtybė ir silpnybės visiems 
žinomos, prisidengimas skam
biais šūkiais, nevisuomet suderi
namais su veikla, sudaro sunkiai
pasalinamas painiavas

Šalintinas slogutis — senosios 
ir naujosios išeivijos tautinio nu
sistatymo išeivijos nesurikiavi- 
mas. Mes praleidome progą su
daryti bendrai lietuviškai srovei. 
Naujosios politinės išeivijos veik
los būdai tik retais atvejais tepa
traukė senuosius ateivius. Skir
tingų tarpsnių ir nusiteikimų iš
eivius daug kas jungia, tačiau 
daug kas ir skiria, būtent, ne tik 
skirtingos pažiūros į lietuvišką 
kultūrą, bet ir Lietuvą.

Šiame kovos tarpsnyje reikia 
įvairių tarpsnių išeivijai rasti ne 
tik bendrą kalbą, bet ir glaudžiau 
surikiuoti gretas sutartinei veik
lai.

Neužtenka buvimo
Bendrosios organizacijos turė

jo nelengvas veiklos sąlygas. Jų 
vadovybės dažnai darė nuolaidų 
bendrajai išorinei vienybei išsau
goti. Šiuo metu jau negana išori
nės vienybės; negalime tenkintis 
vien organizacijų buvimu, nes 
laukiame iš jų stipresnio dvelki
mo nuoseklios kovos prieš mūsų 
tautos pavergėją ir savų pozicijų 
įtvirtinimo svetimuose kraštuose.

Mes galime suprasti mūsų or
ganizacijų sustingimą, tačiau ne
galime jo pateisinti, nes mūsų 
tikslai yra svarbesni už priėmė 
nes.

jaus,- už kuriuos nesunku gauti 
tokių medžiagų, kurių tam kraš
tui trūksta.

Įdomu, kad europiečiai nebijo 
“juodojo pavojaus” ir emigruoja 
į P. Afriką: jie galvoja taip — 
bemaž visame pasaulyje esama 
rasinio antagonizmo, kurs P. Af
rikoje skirtingas tik tuo, kad jos 
vyriausybė aiškiai pabrėžia balto
sios rasės vyravimą; kitur to pa- 
brėžyno nėra oficialiai, bet prak
tiškos tobulos rasių lygybės nė
ra. Per pastaruosius* trejus metus 
į P. Afriką daugiau baltųjų imi
gravo, negu jų iš ten emigravo, 
grįžo į savo senąsias tėvynes.

Paskutiniaisiais statistikos duo
menimis, P. Afrikoje gyvena 
3.250.000 baltosios rasės žmonių 
ir 13.815.000 spalvotų — negrų 
ir azijatų. Verwoerdo vyriausybė

JANINĄ IR STASĮ PAKETURUS, 
mirus Amerikoje jos mamytei, 

nuoširdžiai užjaučiame —

s JANINAI PAKETURIENEI ir jos vyrui STASIUI, 
mielai Mamytei mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame —
J. T. Rastapkevičiai 
V. A. čerškai 
V. I. Ignaičiai

JUZEFAI KLUMBIENEI mirus, 

dukrą ELEONORĄ ir žentą ALGĮ DŪDĄ 
nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi —

ELEONOROS DUDIENĖS BRANGIAI MAMYTEI MIRUS, 
jai ir jos vyrui Algiui Dūdai 

skausmo ir liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi —

Julius Miliušas

žūt būt, nori pakeisti baltųjų ir 
spalvotųjų gyventojų proporciją 
ir telkia Vak. Europoje, kiek ga
limai daugiau, gabių amatininkų 
ir profesijonalų, kurių P. Afrikai 
trūksta. Europos miestuose deda
mi į laikraščius apmokami skel
bimai, girią gyvenimą ir darbo są
lygas P. Afrikoje. Kas gauną imi
gracinę vizą, tas iš P. Afrikos ver
bavimo įstaigų gauna $168, lygiai

A. ir O. Kudirkos 
J. ir K. Stankai

V. V. Ručiai
E. B. Mackevičiai

vyras, moteris ar vaikas. Kas tu
ri kietą ir baltą odą, tam P. Afri
ka, tas garsus “apartheizmo” 
kraštas, yra neribotų galimybių: 
gyvenimo lygis augštas, darbų 
netrūksta, o specialistų reikia 
įvairioms gyvenimo sritims.

Praėjusiais metais bemaž pusė 
baltųjų imigrantų — 11.000 bu
vo iš Anglijos, o kiti iš Olandijos, 
V. Vokietijos, Italijos, Portugali
jos, Graikijos ir Skandinavijos. 
Be to, į P. Afriką persikelia gy
venti iš buvusių europiečių kolo
nijų Afrikoje, tie, kuriems nejau
ku gyventi nepriklausomose neg
rų valstybėse, o senose jų tėvy
nėse Europoje jie nenumato sau 
šviesios ateities. Praėjusiais me
tais į P. Afriką imigravo per 26. 
000 asmenų, o tai sudaro rekordi
nį imigrantų skaičių Pietų Afri
kos istorijoje, bet norint žymiai 
ir greit pakeisti baltųjų ir spal
votųjų žmonių santykį bei pro
porciją, tai nėra daug, bet šiuo 
metu baltieji žmonės sudaro ket
virtą P. Afrikos gyventojų dalį, 
o 1954 m. — tesudarė penktadalį. 
Reikia manyti, kad imigrantai ir 
jų vaikai padidino baltųjų pro
porciją P. Afrikoje.

Apartheido politiką pradėjo po 
II D. karo olandų kilmės politikai; 
anglai nenoromis remia aparthei- 
dą, o olandų ir anglų kilmės ka
talikai yra aiškūs apartheido prie
šai, nes apartheidas laiko negrus 
lyg kokiais požmogiais. Seniausi 
europiečiai kolonistai P. Afrikoje 
yra olandai, kurie vadinasi afrika- 
nais. Jie yra įsikūrę ir išgyvenę 
tame krašte per 300 metų ir ne
nori netekti P. Afrikos, kaip sa
vo tėvynės, ir prarasti savo pra
kaitu įsigytą turtą. Anglai kolo
nistai tik nuo 1820 m. ėmė ten 
kurtis, ir santykiai tarp olandų 
ir anglų nebuvo geri. Olandai lai
kė anglus okupantais. J. Gobis

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per keletą minučių sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagreiti
na uždegimo pažeistų audinių gijimą.

Visais tyrimų atvejais, švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Ga
rantuota — arba grąžinami pinigai.



Lietuvių krepšininkų žygis Australijon ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULATITS

Lietuvių krepšinio rinktinė tur i 
atvykti Australijon, Sidnejun, šjn. 
liepos 9 d. Numatytų rungtynių prog
rama užims 5 savaites. Iš viso yra su
tarta 15 rungtynių Australijos did
miesčiuose, iš kurių 3 bus su vietinė-

ralijos valstijų ir Australijos olimpi-

masi įvairiuose miestuose keletą kar>

ATGARSIAI IŠ AUSTRALIJOS
Š. Amerikos lietuvių krepšininkų iš

vyka Australijon yra jau susilaukusi 
nepaprasto atgarsio. Kelios ištraukos 
iš gausaus susirašinėjimo bei tele
gramų:

“....niekad mūsų sporto švenčių 
istorijoje nebuvo tokio entuziazmo 
jaunimo tarpe kaip šiemet. Priežastis 
— Jūsų atvykimas..

“... sunku aprašyti mūsų visų 
džiaugsmą Adelaidėje, gavus Jūsų te
legramą su pranešimu, kad krepšinio 
rinktinė atvyks. Jūsų telegramos teks
tas praneštas visoms LB apylinkėms, 
visiems sporto klubams, Australijos 
ir lietuvių spaudai. Viskas yra paruoš
ta plačiai propagandai, kai tik bus 
gauta daugiau smulkesnių žinių...

' “...Jūsų atvykimo reikšmė turės 
neįkainuojamos vertės, stengiantis 
priauginti jaunimą, patraukti į lietu
vių sporto klubus ir aplamai įtraukti 
lietuviškon veiklon. Be abejo, ir Lie
tuvos reikalams bei lietuvių vardo iš
kėlimui šiame žemyne bus padaryta 
milžiniška paslauga. Dabartinėse Aust
ralijos mokyklų geografijos knygose 
nieko apie Lietuvą nerandama, tačiau 
Jūsų gastrolės įgalintų mus po visą 
Australiją paskelbti australų spaudo
je daug žinių apie mūsų tėvynę, kurių 
jie kitaip iš niekur negautų..

“.... Nekalbant jau apie australų 
norą, kad Jūsų gastrolės įvyktų, vie

Visi gėrėjosi jaunimo programa
Šv. Kazimiero akademiją, pager

biant Lietuvos ir ypatingai lietuviško 
jaunimo globėją, suruošė Katalikų Fe
deracijos Toronto skyrius, kuriam šjn. 
vadovauja Prisikėlimo parapijos kleb. 
T. Placidas Barius, OFM. Akademija 
punktualiai pradėta T. Kornelijaus 
Bučmio, OFM, invokacija. Visą prog
ramą išpildė Toronto lietuviškasis jau
nimas. Ateitininkė studentė Audronė 
Kuosaitė trumpoje paskaitoje atpa
sakojo šv. Kazimiero vaidmenį tuo
metinėje Lietuvoje ir dabarties sąly
gose bei jo, kaip šventojo, sektinumą 
mūsų kasdieniškame gyvenime. Kun. 
Br. Jurkšo vadovaujamas Prisikėlimo 
par. jaunimo choras pradžioje darniai 
ir Įspūdingai išpildė penkių _ gięsmių 
religinės muzikos montažą. Ypač pa
traukliai nuskambėjo Andriaus Chve- 
dūko solo ir Virginijos Zenkevičiūtės 
melodeklamacija. Į programos išpildy
mą Įsijungė ir Toronto Šatrijos ir 
Rambyno tuntai, pailiustruodami lie
tuvišką grožini žodi ir nemirštamas 
tautines melodijas. Padeklamavus V. 
Mačernio ir F. Kiršos kūrybos (J. Ba- 
tūraitė ir K. Dilkus), oktetas padaina
vo porą liaudies dainų, o Algis Dims- 
kis akordeonu pagrojo dvejetą kūrinė
lių. Ypač patraukliai pasirodė Pri
sikėlimo par. jaunimo choras su lie
tuviškomis dainomis ir inscenizacijo
mis. Kun. Br. Jurkšas, kantriai ir pa
tvariai tam paruošė 126 jaunučių dis-

HOME OWNERS CENTRE

STATYBINiy MEDŽIAGŲ 
PREKYBA

kambariams.

• Įvairios medžiagos namų remontams 
bei priestatams.

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

Sav. B. Saulėnas
Tel.: biznio 769-5171 

vakarais 762-9759
2 MULOCK AVĖ., TORONTO 
(prie Dundas - Keele)

tos lietuviams Jūsų atvykimas bus

PAPILDOMA IŠVYKOS 
PROGRAMA
Be rungtynių, kurias Australijos 

spauda, radijas bei televizija trans
liuos ar aprašys, mūsų rinktinė tu
rės dar platesnių galimybių kontak
tams su viešąją opiniją informuojan
čiais ar formuojančiais veiksniais. Be 
to, vietovėse, kur mūsų rinktinė Jan- 
kysis, yra numatyti priėmimai pas 
burmistrus, JAV bei Kanados konsu
lus ir, žinoma, vietos lietuvius. Ka
dangi australai į mūsų rinktinės gast
roles žiūri kaip į gerą egzaminą jų 
pačių krepšinio lygiui ir savo olimpi
nės rinktinės pajėgumui patikrinti, 
lietuvių krepšininkų apsilankymu 
Australijoje yra užtikrinta reklama, 
kurios pvz. JAV iki šiol dar jokiomis 
pastangomis ir jokiais atvejais nepa
vyko pasiekti.

RINKTINĖS SUDARYMAS
IR PARUOŠIMAS
Pirmoji atranka š. Amerikos lietu

vių rinktinei sudaryti bus padaryta 
š.m. balandžio 4-5 d.d. Toronte įvyk
siančių Š. Amerikos lietuvių krepši
nio žaidynių metu, šios atrankos pa
jėgumas bus patikrintas š.m. gegužės 
9-10 d.d. Klevelande prieš pajėgias 
latvių bei estų rinktines. Dvi savaites 
prieš išvykimą Australijon, galutinai 
atrinktas sąstatas susirinks Tabor Far- 
moję, kur bus pravestas labai intensy
vus treniravimasis ir atliktas reikia
mas apmokymas.

IŠVYKOS IŠLAIDOS
šios išvykos išlaidos yra didelės. 

Atsižvelgiant į reikalingus nugalėti 
atstumus, jos ir negali būti mažos. 
Bendra sąmata sudaryta $17.000.

IŠVYKOS REIKŠMĖ
Lietuvių krepšinio rinktinės kelionė 

ciplinnotą grupę. Dainas pianinu pa
lydėjo p. D. Rautinš. Tik 70 min. tru
kusią programą baigus Tautos himnu, 
susirinkusieji pakilioje nuotaikoje 
skirstėsi, nors nebūtų prailgusi ir il
gesnė panaši programa. Panašaus po
būdžio minėjimai nevisad sutraukia 
mases, bet ši kartą erdvi salė buvo 
pilnutėlė. Gausiai dalyvavo ir pats lie
tuviškasis jaunimas, kuris sklandžios 
programos metu nespėjo nuobodžiau- 
tL Peršasi išvada, kad tik su kruopš
čiai ir nuoširdžiai paruoštomis prog
ramomis pajėgsime sudominti ir išlai
kyti lietuviškąjį jaunimą savose salė
se ir savuose parengmuose. K. B.

Niujorkas. — Radio Corp, of 
America praneša, kad jos kanad. 
skyrius Prescott, Ont. pradės ga
minti televizijos elektronines 
lempas. B-vės manymu, 1 mil. 
kanad. namų pasiekia spalvotos 
televizijos programos iš JAV sto
čių.

Torontas. — Ontario prov. ga
myba pr. metais siekė $18 bil., 
pakilo 6% ir sudarė 43% visos 
Kanados gamybos. Kapitalo in-" 
vestacija — $3.2 bil.; 60.000 as
menų gavo naujų darbų, nedar
bas krito nuo 5.5% iki 3.8%.

tynių programa yra didelis sportinis 
įvykis, kurio mes JAV ir Kanadoje 
iki šiol negalėjome tikėtis sulaukti. 
Be to, ši išvyka reiškia žymiai dau
giau. Iš Australijos gautų gausių laiš
kų bei telegramų, kurių tik nuotru
pas esam davę, aiškėja, jog mūsų 
krepšininkų išvyka bus drauge ir 
stambi lietuvybės bei Lietuvos reika
lų propaganda.

š. Amerikoj turime žmonių ir lė
šų išteklius, kurių neturi lietuviai ki
tuose kraštuose. Tačiau jie turi daug 
geresnes galimybes prieiti prie savo 
gyvenamo krašto valdžios bei visuo
menės, nors stokoja lėšų ir jėgų. Atei
dami talkon iš S. Amerikos, mes per
žengiame lietuvius skiriančias atstu
mų kliūtis ir siekiame bendromis jė
gomis pasitarnauti Lietuvai.

(vertindama tokios išvykos reikšmę, 
jai globą teikia PLB centro valdyba, 
JAV ir Kanados LB centrai ir paski
ri asmenys, kurie būdami kartais jau 
labai toli nuo sporto, šiuo atveju yra 
pasiryžę ir pasižadėję padėti tiek, kad 
Lietuvos vardas suskambėtų Austra
lijoje. Pasaulis šiandien yra tiek su
mažėjęs, jog draugai Australijos val
džioje ar visuomenėje nėra okupuotai 
Lietuvai nei per toli, nei nereikalingi.

Kviečiame visus padėti Įvykdyti ŠĮ, 
ypatingai pabrėžiame, lietuvių jauni
mo užsimojimą. ■ Spaudos inform.

Keistuoliai Jehovos liudininkai KUN. DR. J. GUTAUSKAS

Yra sektų, kurių nariai tiki j 
greitą pasaulio pabaigą. Jie taip 
pat tiki, kad atėjęs Kristus įsteigs 
visokios žemiškos laimės karalys
tę, kuri gyvuos tūkstantį metų, 
šias visas sektas galima vadinti 
adventistais, belaukiančiais Vieš
paties atėjimo. Tarp jų yra ir Je
hovos liudininkai, kaip jie šian
dien save mėgsta vadinti.

Jų pradžia
Jehovos liudininkų pradžia 

nevienodai nurodoma — 1872, 
1874 ar net 1876 m. Jų lopšys — 
Pittsburgh, Pa. 16 m. jaunuolis 
Charles T. Russel, mažos tėvo 
krautuvėlės tarnautojas, pradėjo 
savotišku būdu studijuoti Šv. Raš
tą ir priėjo išvados, kad jo pres
biteri joniškas tikėjimas nėra pa
gal šv. Raštą. Vieną dieną jis už
eina į adventistų koplyčią, išgirs
ta pamokslą apie pasaulio pabai
gą. Šis pamokslas sužadina jo 
vaizduotę ir duoda jo Šv. Rašto 
aiškinimui naują kryptį. Po trum
po laiko jis prieina labai keistos 
išvados, būtent, kad jis, Charles 
T. Ruseli iš Pittsburgh©, yra ne 
kas kita, kaip septintasis ange
las, apie kurį šv. Jonas kalba sa
vo Apreiškime, angelas, kuris iš
lieja septintąją Dievo rūstybės 
taurę.

Kad žmonės labiau tikėtų, jog 
jis yra 7-sis Apreiškimo angelas, 
Ch. T. Ruseli paskelbia vardus ki
tų angelų, jo pirmtakūnų. Jie ne
buvo angelai, bet žmonės, kaip ir 
jis pats. Du angelus jis ypatingai 
vertino. Pirmasis yra Arijus, ne
pripažinęs Kristaus dieviškumo 
ir pasmerktas visuotiname Baž
nyčios susirinkime 325 m. Nikė
joje. Antrasis angelas Petras Val
do iš Lijono miesto Prancūzijoje, 
gyvenęs 12 š. Jis skelbė, kad ne 
Kristus įsteigė savo Bažnyčią, bet 
imperatorius Konstantinas. Val
do buvo persiėmęs senųjų Rytų 
sektų klaidomis, kaip pvz/mani- 
kėjų, kurie tvirtino, kad yra tik 
du pirmieji pradai, būtent, vie
nas geras — Dievas ir antras blo
gas velnias. Russell nuomonė 
remiasi Arijaus, Valdo ir moni- 
kėjų sektos klaidomis.

Koks angelas buvo 
Russell?

Ch. T. Russell laiko save lygiu

Pavasarinis sniegas lietuvių vasarvietėje Springhurste, Kanadoj.
M. Pranevičius

šu kitais dviem jo vadinamais an
gelais, būtent šv. Paulium ir šv. 
Jonu Evangelistu. Savo privati
niame gyvenime Russell toli gra
žu nebuvo angeliškas. Viešas teis
mas rado jį kaltu moterystės ne
ištikimybėje ir pabrėžė, kad jis 
yra savimilis ir save be galo 
augštinąs, jog protingai moteriš
kei su tokiu asmeniu bendras gy
venimas yra neįmanomas. Ponia 
Russell gavo ištuoką. Tai nebuvo 
jaunystės nuodėmė ar kvailybė. 
Po 25 m. evangeliškojo darbo 
Russell vėl turėjo pasirodyti teis
me kaip ūkininkų apgaudinėto
jas, kuriems pardavė tariamai ste
buklingų kviečių, imdamas po 
$60 už bušelį. Teismas Russellį 
pasmerkė ir Įsakė grąžinti pini-

Septintasis “angelas” mirė 
1916 m., grįždamas traukiniu iš 
Los Angeles* į Brooklyną. Pasku
tinieji jo žodžiai buvo: “Padaryk 
man romėnišką togą.”

Šiaip jau Russell buvo gabus 
organizatorius ir gudrus versli
ninkas. Jis įsteigė 1879 m. dvisa
vaitinį laikraštį “Watchtower” ir 
eilę kitų leidinių. Jis inkorpora
vo savo draugiją įvairiais vardais 
Pensilvanijos, Niujorko valstybė
se, o 1914 m. — Anglijoje. Per 
šias teisiškas korporacijas sekta 
plečia savo veiklą.

Ateina naujas vadas
Russellio romėniškoji toga ati

teko jo teisiniam patarėjui Jo
seph F. Rutherfordui, labai ap
sukriam žmogui. 1918 m. jis ir 
eilė jo padėjėjų buvo nuteisti po 
20 m. sunkiųjų darbų kalėjimo 
už šnipinėjimą. Netrukus tačiau 
paleidžiamas iš kalėjimo. Jis sa
ve pasivadino teisėju, nors nieka
dos juo nebuvo ir teisės nestudi
javo.

Visas Russellio šnekas apie sep
tintą angelą jis metė į šoną. Jei 
nėra vietos Apreiškime aštunta
jam angelui, kam tada reikia sep
tinto? Jis kitaip susitvarkė ir su 
Russellio nustatytomis pasaulio 
pabaigos datomis. Russellis sakė, 
kad vadinamoji Armegedono die
na (paskutinė žemės karalių ko
va prieš Viešpatį, prisiartinus pa
saulio pabaigai) Įvyks 1874 m. 
Tai neįvykus, pasaulio pabaigos 

data buvo nukelta Į 1876 m. Po 
jų į 1914 m. Galutinai jis sakė, 
kad tai įvyks 1916 m. Ir dar kartą 
reikėjo nukelti laiką į 1918 m. 
Rutherfordas matė, kad prana
šysčių neišsipildymas kenkia sek
tos garbei. 1920 m. jis metė bend
rą šūkį: “Milijonai dabar gyve
nančių nebemirs”, atseit, sulauks 
pasaulio pabaigos. 1935 m. jis 
padarė dar vieną žingsni — įvai
riais vardais besivadinantiems sa
vo sekėjams jis liepė vadintis Je
hovos liudininkais.

Rutherfordas mirė 1942 m. 
sausio mėn. Beveik per 26 m. jis 
buvo absoliutus šios sektos val
dytojas, nepakentęs betkokios ki
tos nuomonės ar opozicijos. Jo 
sekėjams, ką tik Rutherfordas pa
rašė ar pasakė, atrodė kaip paties 
Dievo žodis.

Rutherfordo įpėdinis buvo 
Nathan Homer Knorr. Jis tapo 
visu trijų draugijos korporacijų 
prezidentu.

Visame pasaulyje Jehovos liu
dininkų yra apie 500.000. Kana
doje — 50.000.

Ką jie tiki?
Pagal jų mokslą, pasaulyje yra 

trys velnio Įrankiai, būtent, reli
gija, turtas ir valstybės valdžia, 
kurių pagalba šėtonas kovoja 
prieš* Jehovą-Dievą.

Jehovos liudininkai sakosi ne
turi savo “Tikiu”. Jų tikėjimo iš
dėstymas tesanti tik Biblija, kaip 
ją aiškina Russell ir Rutherfor
das. Jų Dievas — tai Būtybė, gy
venanti Plejadų žvaigždyne. Jų 
Dievo supratimas nekrikščioniš
kas—jie nepripažįsta Švč. Trejy
bės. Kristus — tik pirmasis Die
vo kūrinys. Žmogus, jų manymu, 
tai gyvulys, kaip ir kiti gyvūnai, 
neturįs sielos. “Religininkų tvir
tinimas, kad žmogus turi nemir
tingą sielą, skirtingą nuo gyvu
lių, nėra paremtas šv. Raštu”, 
tvirtina jų aiškinimas.

Kiekviena krikščioniška religi
ja yra lygiai nekenčiama. Už Je
hovos liudininkų draugijos ir jos 
narių tesą šėtono karalystė ir jo 
darbai. Tik vieni Jehovos liudi
ninkai džiaugsis tūkstančio metų 
žemiškoje karalystėje. Visi kiti 
būsią sunaikinti.

Jehovos liudininkai atmeta Ka-

ADOLFAS MEKAS, filmų pasauly
je begarsėjantis vyras, kuris šiuo me
tu darbuojasi Čikagoje prie vieno čia 
gaminamo filmo, čikagiečiams prisi
statė ir su savo kūriniu “Hallelujah 
the Hills”, šis jo filmas nuo vasario 21 
d. rodomas Čikagos šiaurinės dalies 
kino teatre “The Surf’. Pats teatras, 
kuris užsiima retesnio pobūdžio fil
mų demonstravimu, nėra labai didelis 
bei prabangus, bet vistiek yra ma
lonu, jog bent tokioje vietoje galėjo 
ekraną išvysti lietuvio kūryba.

Prie įėjimo į šį teatrą yra iškabin
ta padidinta reprodukcija “Hallelujah 
the Hills” recenzijos, atspaustos įta
kingame Amerikos dienraštyje “The 
New York Times”. Jau vien tik tas 
faktas, jog šis dienraštis filmą recen
zavo, kalba pačio filmo ir Adolfo Me
ko naudai.

Tačiau amerikiečių eilinei publikai 
filmas neatrodo, kad būtų prie širdies. 
Krašte, kur žmonių dėmesį valdo nuo
latinė įkyri reklama ir savotiškas “as
mens kultas”, mažiau girdėtam kūri
niui ar asmeniui prasiskverbti yra 
sunku. Vieno šeštadienio vakarą, kai 
šių eilučių autorius stebėjo filmą, sa
lėje daugiau negu pusė vietų buvo 
tuščių.

Gera, kad A. Meko kūrinys susilau
kė bent vienos recenzijos ir Čikagos 
didžiojoje spaudoje — “Chicago Daily 
News” vasario 2 6d. Daugiau negu 100 
eilučių recenzijoje jos autorius Ri
chard Christiansen rašo, jog “Hallelu
jah the Hills” yra “best bit of Ameri- 
can film comedy in years”. “Filmas 
yra nuostabiai fotografuotas, labai to
bulai surežisuotas ir atliktas taip, 
jog matyte matai, kad yra kilęs iš pa
čios širdies. Jame gausu staigių 
džiaugsmo improvizacijų, disciplinuo
tumo, meistriško filmų stiliaus ir tech
nikos”, — sako recenzijos autorius.

ĮDOMUS FAKTAS, jog Čikagoje, 
kur juodosios rasės atstovai nuolat 
reikalauja sau lygių teisių, susirinki
mus daro kita grupė juodųjų, kuri: sa
ve laiko daug pranašesne už baltuo
sius ir nenori nieko bendro turėti su

'10.000 Lietuvių Fondui
Dr. Juozas P. Kazickas, pagarsėjęs 

savo ekonominiais sugebėjimais JAV,, 
paaukojo Liet. Fondui $10.000. Dr. 
Kazickas su šeima gyvena New Ro
chelle, N.Y., vadovauja, yra direkto
rius ir dalininkas keleto tarpt, preky
bos bendrovių: Neris International, 
Ine., Neris Carbon and Oil Corp., Ne
ris Transatlantic, Inc. Daktaro cent
rinė darbo Įstaiga yra garsioje Niu
jorko Fifth Ave. Tos bendrovės veda 
prekyba su Europos, Azijos ir Afrikos 
kraštais.

Dr. Juozas baigė 1942 m. Vyt. Didž. 
un-to ekonom. fakultetą, 1944 m. pa-

lėdas, Velykas, sakramentus, kry
žių. Vargu juos galima vadinti 
krikščionimis, nes atmeta krikš
čionybės pagrindus.

Valstybe ir jos valdžia — vel
nio darbas. Todėl jie yra prieš pi
lietinių pareigų atlikimą. Būdin
ga, kad prieš paskutinius federa
cinės valdžios rinkimus Kanados 
Jehovos liudininkų vadas pareiš
kė, jog jie rinkimuose nedalyvau
sią, nors, girdi, valdžią gerbią.

Čia pateikti tik keli faktai apie 
šią sektą, remiantis jų pačių šal
tiniais. Ko ši sekta verta, tegu 
sprendžia pats skaitytojas.

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

baltaisiais. Vasario 26 d. čia įvyko me
tinis juodųjų “Black Muslims” sektos 
suvažiavimas, kuriame dalyvavo apie 
5.000 negrų ir “AUacho pranašas” Eli
jah Muhammed. Pustrečios valandos

tė daug dalykų. Ypatingai jis džiūga
vo, jog naujasis pasaulio bokso meiste
ris Cassius Clay yra “juodasis musli- 
mas”. Jis čia tarp kitko kritikavo ir 
krikščionių dėsnį, jog reikia mylėti ir 
savo priešus. “Koks kvailys gali my
lėti savo priešus? — klausė “prana
šas”, kuris vėliau pažymėjo, kad bal
tame žmoguje yra įsikūnijęs pats vėl-

MUZIKOS MĖGĖJAI turėjo progą 
išgirsti du koncertus, išpildytus savų 
menininkų. Abu koncertai įvyko Jau
nimo Centre, kuris jau ilgokas laikas 
yra tapęs lietuvių veiklos centru ir 
gerokai nukonkuravęs anksčiau savo 
judrumu pasižymėjusią Lietuvių Au
ditoriją.

Vasario 22 d. programą atliko Kle- 
velando Vyrų Oktetas, atlikęs daugiau
sia lengvo žanro kūrinius. Šis beveik 
5 metų amžiaus vienetas, vadov. jau
no vyro Ryto Babicko, yra vertas dė
mesio. Gal dainininkų veiduose galė
tų būti daugiau gyvumo bei šypsenos, 
ypatingai dianuojant kabaretinės mu
zikos gabalus. Keista, kad šiame leng
vo pobūdžio koncerte buvo gana maža 
jaunimo, kuris sakosi nemėgstąs “rim
tų” pasirodymų. Galimas daiktas, dai- ■ 
nininkams trūko ilgų plaukų, taip iš
garsinusių “Beatles” dainininkų gru
pę, jog ji negali be policijos apsaugos 
pasirodyti gatvėse.

Kitas koncertas, jau rimtesnio po
būdžio,-įvyko vasario 23 d. Šioje prog
ramoje fortepijono rečitalį davė jau
nas pianistas Mangirdas Motekaitis. 
šis neseniai De Paul universitete mu
zikos studijas baigęs pianistas išpildė 
Brahmso, Liszto, Chopino, Debussy, 
Čiurlionio, Skriabino, čerepnino ir ki
tų autorių kūrinius.

Ši nauja pajėga mūsų muzikos pa
saulyje žada vykti tolimesnėms studi
joms į Europą. Jam reikėtų palinkėti 
sėkmės ateityje!

sitraukė į Vokietiją, 1947 m. atvyko į 
JAV. 1951 m. gavo filosofijos dakta
ro laipsnį garsiam Yale un-te (New 
Haven, Čonn.) už disertaciją “The 
Sovietization of the Czechoslovakian 
Economy”. Daktaras profesoriavo Al
bertus Magnus kolegijoje New Haven 
nuo 1948 iki 1951. Jis taip pat skiria 
nemažai laiko liet, visuomeniniam dar
bui. Ponia Aleksandra Kalvėnaitė-Ka- 
zickienė studijavo ekonomijos moks
lus Lietuvoje, dabar aktyviai dirba 
liet, visuomeniniam veikime, augina 
vieną dukrą ir keturis sūnūs: Juozą, 
Kęstutį, Mykolą ir Joną. Jūratė yra 
vyriausia šeimoje, šiais metais baigs 
Trinity kolegiją Vašingtone D.C. Ji 
taip pat studijavo Šveicarijoje ir Ang
lijoje.

Su šia auka dr. J. Kazicko šeima 
tampa LF didžiųjų aukotojų pradinin
kais. LF peržengė $125.000 ribą. Be 
to, yra pasižadėjusių įmokėti $50.000 
greitu laiku. Taigi, greitu laiku LF 
tikisi pasiekti $200.000. LF organiza
toriai kviečia visus lietuvius kuo grei
čiausiai atiduoti savo išgalimą auką 
Fondui, kad jis taptų mūsų lietuviš
kų reikalų didžiausia finansine jėgai
ne. Visais reikalais kreiptis: Lithua
nian Foundation, 7243 So. Albany 
Ave., Chicago, Ill., 60629, Kanadoj — 
V. Ignaitis, R.R. 3, Rodney, Ont.

LIETUVA DABAR

Klaikaus 
siaubo 
replėse
Irika Našliūnaitė

★ ★ *

Po poros dienų atėjo mano pažįstama, pas kurią 
gyvenau, ir ėmė sakyti:

— žinai, mane ir mano vyrą šaukė į MGB dėl 
tavęs. Jie klausė mano vyrą, ar negiminės, nes tu 
taip panaši į mano vyrą. Man liepė tave viską iš
klausinėti, viską užsirašyti ką tik sakysi. Jie nori 
sužinoti, ar tu jų priešė esi, ar už viską keršiji.

Po kiek laiko pašaukė MGB ir mane. Daug klausi
nėjo, o širdis trankėsi iš baimės. Ką aš galėjau sa
kyti? Mano gyvenimas buvo ašaros ir sielvartas. Ne
žinau kuo aš nusikaltau? O jei taip, tikiu, kad viską 
atpirkau.

— Ar Jūs norite važiuoti į Vokietiją? Atsakykite 
be baimės ir melo. Mes Jums nieko nedarysime; ne- 

atimsime motinos nuo kūdikio, — klausė pareigūnas.
— Taip, aš noriu į Vokietiją.
— Ko Jūs tikitės ten sulaukti? Jūs žinote, ten 

kapitalistinė šalis.
— Taip, - žinau, bet ir Jūs mylite savo tėvynę. 

Jūs žinote, kad Jūs rusas. Ar iš Jūsų galima pada
ryti vokietį, o iš manęs rusę? šiuos visus metus 
atkentėjau kaip didžiausia nusikaltėlė. Nieko dau
giau negirdėdavau kaip “vokietka”, “hitlerininke”.

— Bet dabar daug kas pasikeitė,—aiškino rusas.
— Taip, tiesa, bet aš noriu su savo seserimi gy

venti. Jūs teiskite tuos, kurie žmonės šaudė, o ne 
ant mūsų nekaltų, dar vaikais buvusių liekite kerštą.

Jis rimtai atsakė:
— Mes dovanojam ir tiems, kurie šaudė. Mes ir 

juos pasiuntėm į laisvę. Karas kaltas. Jei tu būtu
mei pas mane atėjusi, visą teisybę pasakiusi, vis
kas būtų kitaip. Dabar eikite ir dirbkite, o toliau 
sužinosite viską apie išvažiavimą Vokietijon.

Išėjau ir galvojau: ar galima jais pasitikėti, ar 
bijoti jų kaip ir anksčiau? Spaudos viršininkui vis
ką papasakojau. Jis man padėjo ir apie mane tik 
gera pasakojo. Vadinasi, ir rusų yra gerų žmonių; 
ir jie tokie, kaip ir visi — dirba, kalba, o ką gal
voja, niekas nesužinos.

★ * *

Praslinko ilgas laikas; atėjo 1959 m. Laukiau, bet 
netikėjau, kad iš tiesų mane išleis ten, kur aš ti
kiuosi laisvės, geresnio bei gražesnio gyvenimo. Vai
kui pasakojau, kaip ten bus gera, niekas mūsų ten 
nevadins “hitlerininkais”, bus taika ir ramybė.

Atėjo naujas viršininkas — labai geras žmogus. 
MGB viršininkas buvo mano kaimynas, lietuvis. Su
tikęs mane vieną vakarą sako:

— Jūs norite į Vokietiją. Prašau kada užeiti pas 
mane. Aš turiu daug ką pasakyti.

Nuėjau į jo butą. Jis liepė žmonai likti virtuvė

je, o mane užsirakino kambaryje.
— Jūs norite į Vakarų Vokietiją? Jums atrodo 

ten tikras rojus, kur visi laukia išskėstomis ranko
mis. Jūs turite žinoti, kad vokiečių tauta išdidi. Gal 
ir ten Jūs verksite ir nerasite laimės. Ar gausite 
butą? Kaip su darbu?

Aš sakiau, kad giminės viską parūpins. Viršinin
kas aiškino:

— Neviskas auksas, kas auksu žiba. Vokiečiai Jū
sų gal nepadarys nė piliečiais. O kerštas gal ir ne
teisingai išsiliejo; kas keršija, tas neklausia tavo 
kaltės. Ten, kapitalistinėje šalyje, žmogus išnaudo
jamas. Ten niekas nesirūpina vaikų likimu; nėra 
darželių, nei lopšelių. Jie negali dirbti, tave išmeta. 
Jūs nežinote kas yra kapitalistai. Bet Jūs tikite 
rasti laimę. Aš Jus išleisiu; tegu Jums iš tiesų atei
na laimė. Aš Jums linkiu tik gero. Jūs dirbote są
žiningai, sutikote daug kliūčių, bet nugalėjote, o 
dabar dirbkite čia kolei ateis dokumentai iš Vil
niaus.

Išėjau kartodama jo žodžius. Neilgai trukus pa
liksiu tuos takus, pievas, gatves, paliksiu kitus 
vargti... Aš laiminga! Visi man laimės linki! Aš 
džiaugiuosi, kad nebereikės vargti, užtenka, čia liks 
visos mano ašaros. Nepamiršiu nė kitų ašarų, amži
nai stovės akyse tremtinių paveikslai. Man sunku 
bus ištarti sudiev, nes gal niekados nebesimaty- 
sime...

★ ★ ★

Atėjo ir ta lauktoji diena. Bendradarbiai iškėlė 
išleistuves. Viršininkas kalbėjo:

— Jei tau ten bus blogai, sugrįžk, mes tave pri
imsime. — Minėjo mane kaip gerą darbuotoją. Jie 
žinojo mano kančias ir jautė, kad mes visi vieno 
likimo. Prie autobuso stovėjo daug žmonių. Tai bu
vo 1959 m. spalio mėn. 15 d. Saulė švietė, akys pil
nos ašarų iš laimės ir džiaugsmo. Atsisveikinimas 

sunkus. Su šiais žmonėmis išdirbau ilgus metus. Ne
svarbu jų tautybė — mes buvome geri draugai. Gir
džiu vis šaukiant:

— Rašyk, nepamiršk mūsų! Linkime laimės! 
lauksime su ilgesiu laiško!

Visų akis vilgė ašaros. Rodos, visus paimčiau 
kartu.

Neilgai trukus pasiekiau Vilnių. Aerodrome turė
jau laukti dvi dienas. Ėjau dar pasižiūrėti Vilniaus 
ir įlipau į Gedimino kalną, čia matyti išsvajotas 
kraštas, kurio tiek metų ilgesyje laukiau. Dabar 
esu laisva, nereikės daugiau bijoti kalėjimo bei 
gąsdinimų, bet jūsų čia pasiliekančių man gaila, kad 
turite vargti, nors trokštate laisvai gyventi. Tą die
ną, kai įlipau į lėktuvą, sūnus džiaugėsi sakyda
mas: aš būsiu rusų majoras ir skrisiu kaip jis!

Atskridom į Rytų Berlyną, čia mums dar darė 
sunkumų, bet išsiaiškinom ir įlipom traukinin, kuris 
ėjo j vakarus. Su mumis važiavo ir kiti. Vaikas 
klausė:

— Kodėl jie čia taip keistai kalba? Kas jie to
kie? Aš jų nesuprantu! — Jis domėjosi viskuo. Visi 
į mus žiūrėjo, nes kalba ir apranga buvo skirtinga. 
Jie aiškiai matė, kad mes nevietiniai.

Džiaugsmai ir 
nusivylimai Vakaruose

Anktį ryta 18. X. 1959 suskambėjo V. Vokieti
joj F. laisvės varpai. Riedėjo džiaugsmo ašaros, nors 
vis dar jaučiau baimę ir nepasitikėjimą. Apklausinė
jimas buvo daromas kaip Ir pas rusus. O gal ir jie 
komunistai? Bažnyčioje visi meldėmės — katalikai 
ir evangelikai. Vieni jų buvo iš Lietuvos ir turėjo 
žemės nuo savo artimųjų kapų, kiti buvo tremtiniai 
iš Sibiro. Visi jautėsi laimingi, čia duoda valgyti 
kiek tik nori ir aprengia. Gali laisvai be jokos bai
mės miegoti. Tikra laimė! Visi tokie geri. Iš čia iš

gabeno į stovyklas, kuriose išbuvau iki 1961 m. Ma
žai išeidavau, bet ką tekdavo matyti negalėjau su
prasti ir įsivaizduoti, kad tai gali būti tiesa.

1960 m. pavasarį hugabeno į miestą ir davė lai
kinį butą. Vaikas nemokėjo vokiečių kalbos, ir todėl 
sumuštas, nuskriaustas grįždavo į namus ir saky
davo:

— Mamyte, važiuokime atgal! Ten niekas manęs 
taip skaudžiai nemušdavo! (Tai tiesa; ten vaikų ne
mušė). Mamyte, tu sakei čia galima melstis. O ko
dėl Dievulis mane leidžia mušti? Jie kitaip manęs 
nevadina kaip rusu!

Vieną dieną parbėgo sūnus namo ir išsigandęs 
šaukė:

— Mamyte, važiuojam! Aš nesupratau ką moky
tojas sakė, ir jis kirto man i veidą! Neisiu į mo
kyklą! Bijau aš tų žmonių ir to mokytojo! Važiuo
jam! Ir Dievulis leidžia mane mušti!

Paėmiau išsigandusį berniuką ir apkabinau. Kaip 
skaudu ir man! Tiek metų laukiau tos valandos ir 
teisybės, o šiandien kur ta teisybė? Ant rytojaus 
stovėjau prieš mokytoją, norėjau kirsti jam į vei
dą. Akis vilgė ašaros, rankos drebėjo. Jis mėgino 
mane perkalbėti, bet aš nuėjau pas direktorių, šis 
sakė, kad berniukas turi geriau mokytis, nes moks
las yra visa laimė ir turtas gyvenime. Jo žmona irgi 
buvo į Rusiją rusų išvežta. Tada aš jam atsakiau:

— Jūsų žmona buvo 5 metus išvežta ir neišmoko 
rusiškai, o iš berniuko reikalaujama per pusę metų 
išmokti vokiečių kalbą. Berniukui reikia meilės, o 
jūs jį taip žiauriai sutikote. Kokią teisę turi mušti 
jį šis mokytojas? Kur jūsų išsiauklėjimas ir ką jūs 
galvojate mušimu pasiekti? Ar nematote to vaiko 
išbalusio veido? Ar nepastebite, kad jis jaučiasi visų 
apleistas? Ar gi kerštas niekuomet nesibaigs?

Direktorius kalbėjo švelniai ir siuntė du kartus 
į savaitę mokytis vokiečių kalbos.

* * * Bus daugiau

R.M.N.Pt


@ HAMILTON
ŠV. KAZIMIERAS buvo paminėtas 

kovo 8 d. mons. dr. J. Tadarausko ir 
ateitininkų sendraugių pastangomis. 
Pamaldų metu mons. Tadarauskas pa
sakė gražų pamokslą. Prie altoriaus 
stovėjo ateitininkų ir skautų atstovai 
su vėliavomis. Po pietų parapijos salė
je — minėjimas. J. Matulionis iš To
ronto skaitė paskaitą tema: “Pop. Jo
nas XXIII ir Bažnyčios visuotinė san- 
taryba”. Prelegentas pabrėžė, kad, 
jo nuomone, mūsų tauta turi ir dau
giau šventųjų, tiktai dėl mūsų būdo 
neveržlumo, lėtumo, mes nesirūpina
me gauti jų pripažinimo. Toliau, savo 
kalboje iškėlė Vatikano santarybos 
reikšmę krikščionybės vienybės ir Jo
no XXIII nepaprastą asmenybę.

K. Gedrimaitė padeklamavo A. Ty- 
ruolio eilėraštį “šv. Kazimiero mal
da”. Pianinu skambino M. Repčytė 
“Sonata in C”. D. Grajauskaitė dek
lamavo eilėraštį “Debesėlius”, taut, 
šokių grupės “Gyvataras” mažieji šo
kėjai pašoko kalvelį, vad. E. Virbic- 
kaitės. šv. Jono Kr. parapijos jaunie-' 
ji at-kai iš Toronto suvaidino “Nedek 
žvakės”. Autorius ir režisorius — K. 
Kaknevičius. Vaizdelis iš rusų okup. 
Lietuvos gyvenimo. V.

TRADICINIAM KARTŪNŲ BALIU
JE gegužės 2 d. Knights of Columu- 
bus salėje dainuos garsusis Toronto 
vyrų kvartetas.

EDMONTON, Alta.
VIDA-BAJORAITĖ - GRACE buvo 

viena iš 7 laimėjusių iškalbos varžy
bas, suorganizuotas “Sunwapta” klubo 
(Toastmistress) Edmontone. Visoms 
kalbėtojoms buvo paskirta tema “Can- 
adiana”. Savo kalboje Vida pasakė, 
kad Kanada yra jaunas kraštas, suda
rytas iš nepertraukiamos įvairių tau
tybių grandinės. Kiekvienas grandinės 
slankstelis turi savo daug senesnę ir 
pilnesnę kultūrą negu Kanada. Vienas 
iš tų slankstelių yra lietuviai. Suminė
jusi trumpą Lietuvos istoriją ir api
būdinusi lietuvių kalbą, kiek ilgiau su
stojo prie lietuvių, liaudies meno, 
ypač audinių. Vilkėdama lietuviškais 
tautiniais drabužiais, savo kalbą pa
įvairino parodydama keletą audinių, 
juostų ir knygų. Varžybose vertinimo 
komisijos pirm, buvo Albertos prov. 
dramos dir. J. T. McCreath.

Vida Bajoraitė-Grace buvo tik 3 me
tų, kai reikėjo palikti savo gimtąją 
žemę, bet tėvelių ir jų draugų įtakoje 
yra gan gerai susipažinusi su lietu
viškais papročiais, kalba, istorija ir 
dainomis bei šokiais. Vida yra baigusi 
Albertos un-tą B. of Com. laipsniu.

ALBERTOS UN-TO profesorių žmo
nų tarpt, draugiškumo grupės vadovė 
paprašė F. Kantautienę paruošti lie
tuviškos muzikos pietų—susirinkimo 
programai užpildyti. Tam buvo pa
naudota Čiurlionio ansamblio ir Kip
ro Petrausko įdainuotos liaudies dai
nos. Dainos, ypač kanklių muzika, su
silaukė didelio susidomėjimo, o paren
gėja — komplimentų.

K LB EDMONTONO APYLINKĖS 
VALDYBOS pastangomis pasiųsta 5 
dėvėtų drabužių siuntiniai Suvalkų 
trikampio lietuviams. Pereitų Kalėdų 
švenčių metu vietoje kalėdinių svei
kinimų edmontoniečiai ir apylinkių 
gyventojai suaukojo $71, kurie buvo

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽIUS, B.L. 

savo įstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
į naujas patalpas —

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

įstaigos: JA. 7-5575 
namų — FU. 3-8928

Pranešame mūsų mieliems klijentams,
kad persikėlėme į naujas patalpas:

620 Barton St. East 
Hamilton, Ont.
Tel. LI 4-7239

Sakas Parcel Service
Sent by 

UKRAINSKA KNYHA

Turime naujai pertvarkytus maisto 
siuntinius iš Danijos su taukais.

LAUKIAME ATSILANKANT

DIDELIAME KRAŠTE!
Tai DIDELIS ALUS, kadangi daugiau negu betkurio kito alaus 
Kanadoje klausiama, atidaromas butelis, vaišinamasi ir džiau
giamasi. Atsidaryk butelį Molson Export Ale ir vaišinkis. Mes 
manome, kad jūs rasite priežastį kodėl atidaromas antrasis bu
telis nebaigus pirmojo. Jei jūs galvojat kitaip, mes nieko prieš.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.000, mor. 
gičių paskolos iki 60% tarto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

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

KELIONIŲ BIURAS
FOUR SEASONS TRAVEL C.aJU-254 LAKESHORE RD. EAST, "OIT Vred IT

Vd A kJ ▲ C Visais kelionių reikalais, visame pašau*
• D AC t IX A J lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681
MMMm

MOLSON'S - SAVISTOVI ALAUS DARYKLA NUO 1786

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBO “GIEDRAITIS” parengimų 
pirm. Simkevičiaus surengtose kum
pių varžybose kovo 8 d. dalyvavo Ha
miltono latvių klubas, Toronto liet, 
klubas ir apylinkės kanadiečių klu
bai — virš 100 šaulių. Šaudymo var
žybose laimėti 25 kumpiai. Gryno pel
no padaryta $89. Valdyba

PADĖKA
Sulaukus naujagimės dukrelės Ka

rolinos, giliausią padėką reiškiu p. dr. 
O. Valaitienei už rūpestingą priežiū
rą; taip pat dėkoju visiems už aplan
kymą manęs ligoninėje, už aplankymą 
Karolinos namuose, už gausias įvairias 
dovanas, gėles ir sveikinimus: Karoli
nos tėveliui Justui ir sesutei Rūtai; 
jos seneliams S. S. Rakščiams, prose
nelei Z. Skripkienei, giminėms L. G. 
Skripkutėms, M. Kriaučiūnienei ir A. 
J. Asmenavičiams, p.p. K. V. Stanai- 
čiams, A. Z. Stanaičiams, L. K. Meš
kauskams, Ed. Sudikui, A. F. Z. Sta
siūnams, A. D. Kochankoms, Z. J. Ric- 
kams, p. Vizgirdienei, A. A. Erštikai- 
čiams, D. G. Skaisčiams, Ham. Liet. 
Kat. Mot dr-jos sk. pirmininkei EI. 
Norkienei, M. A. Grigams, I. VI. Pen- 
kauskarus, G. B. Trinkoms, Stepui 
Juozapavičiui. A. B. čirūnams, G. V. 
Lumbiams, A. M. Lapieniams, p. M. 
žemeckienei, p. J. Morrison, M. M. 
Elash’iams ir visiems kitiems — nuo
širdus ačiū!

Laima Kriaučiūnienė, Fruitland

pasiųsti šalpos Fondo įgaliotiniui pa
naudoti juos Sibire esantiems sušelpti.

LIETUVIŲ NAMŲ ŠĖRININKŲ SU
SIRINKIMAS įvyko vasario 8 d. Buvo 
pateikta pereitų metų apyskaita. Visi 
labai apsidžiaugė, kad apmokėjus vi
sas namų išlaikymo išlaidas ir smul
kius pataisymus dar liko stambi suma 
atsargai, šiems metams išrinkti nauji 
direktoriai: dr. J. Pilipavičius, K. Žd- 
pis, J. Karosas, J. Petruškevičius ir V. 
Kasperavičius. Visi edmontoniečiai la
bai dėkingi buvusiems direktoriams ir 
linki sėkmės bei ištvermės naujie
siems.

PIRMĄ ŠEŠTADIENĮ PO VELYKŲ 
— balandžio 4 d., Edmontono Lietuvių 
Namuose ruošiami šokiai. Tikimės, 
kad ne tik vietiniai, bet ir apylinkių 
ūkininkai suvažiuos pasišnekučiuoti ir 
linksmai praleisti vakaro lietuviškoje 
aplinkoje. F. K.

WINNIPEG, Man.
LIETUVIŲ KLUBO SUSIRINKIME 

vasario 23 d. išrinkta nauja valdyba, 
kuri pasiskirstė pareigomis: T. Juška 
pirm., A. Nolius vicepirm., K. Strikai- 
tis sekr., M. Vidrukas ižd., T. Lukas 
fin. sekr.; nariais liko: -J. Demerec- 
kas ir J. Bartininkas. Revizijos ko- 
misijon išrinkti: M. Sarauskas, P. 
Kumpauskas, J. Mališauskas. Iš parau
dusių valdybon pateko tik vienas, visi 
kiti — patrijotiškai nusiteikę lietu
viai. Seniau klubas buvo raudonųjų 
įtakoje.
AUKOJO TAUTOS FONDUI Vasario 
16 minėjime: po $5: Br. Bujokienė, 
Eg. Kalasauskas, A. Genys, M. Januš
ka; po $3: kun. J. Bertašius, M. Ša
rauskas, A. Maciūnas; po $2: V. Jau
čiukas, J. Timęrmanas, P. Ziminskas, 
Yauniškienė, J. Smaižys, V. Zaveckie- 
nė, H. Barkauskaitė, J. Malinauskas, 
Demereckas; po $1: V. Marozas, J. 
Mališauskas, V. šmaižienė, V. Stan
kevičius, A. Lingė, Grinienė, Jančiu- 
kienė, A. Kvietinskas, T. Lukas, A. 
Kuncaitis, V. Kriščiūnas, A. Radze
vičius, St. Bartininkienė, Br. Lukoše
vičius, P. Galminas, Br. Vaičaitis, J. 
Mikalauskas, M. Bukauskas, E. Fede- 
ras, Al. Balčiūnienė, Mikalauskienė, 
Al. Rutkauskienė, V. Šerkšnys, Vir- 
kutienė ir K. Strikaitis.

Aukojusiems nuoširdus ačiū.
J. Demereckas, TF atstovas

Vasario 16 atgarsiai kanadiečių spaudoje. Oakvillės laikraštyje buvo įdėta ši apylinkės valdybos nuo
trauka. Iš kairės: dr. A. Kazlauskienė; E. Sargautienė, kultūr. r. vadovė; J. Matulionis, svečias pa
skaitininkas; P. Ancevičienė, pirm.; R. žiūraitienė, sekr.; A. Vaičeliūnas, ižd.

LONDON, Ont.
SĖKMINGOS REKOLEKCIJOS įvy

ko Šv. Marijos koplyčioje kovo 7 d. 
Jas vedė kun. B. Pacevičius ir kun. 
Lengvinas, Windsoro klebonas. Dar 
sykį mes pajutome nemalonią ir var
gingą kampininko dalią ir ne vienas 
atsidusę pasakėme: Taip negera būti 
nuomininku..., kad kaip nors grei
čiau galėtume įsigyti savo bažnytė
lę...” Koplyčia buvo pilna vien su
augusiųjų, o kai jon atvyko šeštad. 
mokyklos mokiniai, ji tapo perpildyta. 
Guodėmės viltimi, kad netrukus jau 
gal turėsime savo nuosavą bažnyčią 
ir nebereikės kraustytis iš vienos vie
tos į kitą ir kad rekolekcijas ir pa
maldas galėsime turėti tokiu laiku, 
kuris bus daugumai patogus. Klebonas 
kun. B. Pacevičius prašė aukoti šias 
rekolekcijas už Šiluvos Marijos para
pijos suklestėjimą.

JAUNIAUSIEJI PARAPIJOS RĖ- 
MĖJAI gražiai įsijungė į bažnyčios 
pirkimo fondą. V. Čegytės iniciatyva, 
E. Blyskiui padedant, buvo pravestas 
savotiškas vajus tarp mūsų jauniau
siųjų, skautų ir ne skautų, Londono, 
Mount Brydges ir Rodney rajonuose.

Londono ir Mount Brydges rajonuo
se aukojo: $20 V. Čegytė; po $10: dv. 
vadas kun. B. Pacevičius ir J. čėgis; 
po $5: Ė. Blyskis, L. Keraitė, Wn. 
Bliskis, Wt. Bliskis, J. Cėgytė; po $3: 
E. Bersėnas, A. Albrechtaitė, K. Braz- 
lauskaitė, R. Miškinytė, V. Navickas; 
po $2: J. Žemaitis, S. Dragūnęvičius, 
R. Dragūnevičiūtė, V. Dragūnęvičius, 
Z. Bersėnaitė, J. Valaitis, V. Valaitis, 
A. Valaitis, J. Misius, E. Pranskus, I. 
Bušmaitė, E. Šiaučiūnas, S. Chainaus- 
kaitė, L. Butkus, R. Blyskytė, J. Švil
pa, E. Bartkus; po $1: S. Švilpa, B. 
Žemaitis, V. Žemaitis, D. Valaitytė, V. 
Valaitytė, R. Genčiūtė, P. Genčius, V. 
Misiūtė, D. Jonynaitė, L. Lukšaitė, L. 
Bendoraitytė, Z. Pranckutė, M. Chai- 
nauskas, V. Petrašiūnaitė, L. Petrašiū- 
naitė, J. Butkus, K. Aušrotaitė; po 50 
et.: S. Dūdaitė, J. Dūdaitė; 16 et. V. 
Jonynas. Iš viso Londono ir Mt.

Kai galvojate apie alų, galvokite apie

MOLSON

Brydges ra j. surinkta $132,16.
Rodney, West Lome, Wardsville 

rajone aukojo: po $5: Z. Mockus, N. 
Narbutas, Rastapkevičių jaunimas 
(Zita, Algis, Leonas) ir Ignaičių duk
ros (Gražina, Aldona); $3: D. Gapu- 
tytė; po $2.50: R. Kudirka, E. Kudir
ka, G. Narbutas, D. Narbutaitė; po $2: 
D. Andrulionytė, V. Jasinskas, R. 
čerškutė, A. Gaidauskaitė, E. Cipa- 
ras, A. Naruševičiūtė, P. Meškuotis, 
V. Bukota; po $1: A. Čerškus, D. Nor- 
gėlaitė, V. Norgėlas, I. Libedz. Iš vi
so — $53.

Per šią rinkliavą buvo ištuštinti vi
si "kiaulytės (piggy) bankai”, nes bu
vo aukota iš visos širdies.

Surinktieji $185,16 suma yra ypač 
reikšminga auklėjimo požiūriu: vaiku
čiai labiau vertins įgytąją bažnytėlę ir 
mieliau ją lankys, nes žinos, kad ten 
įdėti ir jų centai, su kuriais jiems tik
rai nebuvo lengva atsiskirti. Sveikinti
na ši puiki idėja. Vida čegytė ir Eug. 
Blyskis padarė nemaža mylių, vyk
dami nuosavais automobiliais ir patys 
apsimokėdami benzino išlaidas.

UŽPIRKTA BAŽNYČIA ir jau yra 
vilties, kad ji bus mūsų. Ką tik gau
ta žinia, kad jau esame netoli tikslo. 
Galima būtų sakyti, kad ji jau ir nu
pirkta, tačiau trūksta dar vienos są
lygos, būtent, kad pardavimą aprobuo
tų anglikonų vyskupas, kurio žinioje 
dabar bažnyčia yra. Neabejojama, kad 
jo sutikimas bus gautas, nes neoficia
liai tam jis buvo jau ir anksčiau pri
taręs. Visi kiti formalumai yra jau 
atlikti: gautas kat. vysk. Carter pa
tvirtinimas ir anglikonų bažnyčios ko
miteto ir visuot. narių susirinkimo, 
priimančių mūsų antrąjį pasiūlymą, 
parašai. D. E.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS 46 m. sukakties proga 1964 m. 
vasario 15 d. Tautos Fondui aukojo: 
po $10 — J. Bersėnas, K. Gaputis, E. 
Cicėnas ir Misius; po $5 — J. Butkus, 
A. Dragūnavičius, Jakaitis, A. Ratke
vičius, P. Tumosas, K. Valaitis ir “X”, 
po $3 — P. Judickas, J. Lukša, J. Kas
putis, A. Miškinis ir A. Petrašiūnas; 

po $2 — J. Bendoraitis, J. Baleckas, 
E. Blumas, J. Brazlauskas, E. Dani- 
liūnas, L. Eimantas, L. Kenstavičius, 
K. Kudukis, J. Petrauskas, S. žulpa, 
B. žemaitis. Kiti aukojo po $1 ir ma
žiau. Iš viso minėjime suaukota 
$122,75. Visiems aukotojams nuošir
dus ačiū. J. Bendoraitis,

TF įgaliotinis Londone

J A Valstybės
“THE WASHINGTON POST” vasa- 

rio 16 d. laidoj įdėjo pasikalbėjimą 
su buv. pasaulio bokso meisteriu Juo
zu Sarkiu-Žukausku. Pasikalbėjime nu
rodoma, kad buvęs pasaulio bokso 
čempijonas Žukauskas esąs lietuvis, o 
pavardę pakeitęs į airišką tik liepia
mas, tačiau kiek vėliau patyręs, jog 
Bostone lietuvių esama daugiau, negu 
airių.

KUN. M. VITKUS, buvęs ilgame
tis šv. Juozapo liet, parapijos klebo
nas, St. Louis, Missouri, mirė kovo 1 
d. Velionis buvo gimęs 1879 m. gruo
džio 1 d., kunigu įšventintas 1914 m. 
gruodžio 20 d. Pastaruoju metu dėl se
natvės buvo iš pareigų pasitraukęs ir 
gyveno klebonijoje, prižiūrimas nau
jojo klebono kun. Zenono Gelažiaus. 
Palaidotas kovo 4 d. iš šv. Juozapo 
par. bažnyčios.

SEN. J. DODD Vasario 16 proga 
pasakytoj kalboj pabrėžė (kalbėjo va
sario 1'7 d.): “šiuose herojiškuose vy
ruose ir moteryse — lietuviuose išliko 
laisvės troškimas ir pasiryžimas siek
ti nepriklausomybės, nepaisant viso
kių pastangų juos palaužti ir užtroš- 
kinti”.

MOTINĖLĖ M. IMMACULATA, vie
na iš šv. Kazimiero vienuolyno stei
gėjų, vasario 24 d. sulaukė 84 m. am
žiaus. Visą laiką ji gyvai domisi lietu
vių veikla, seka lietuvišką spaudą ir 
sielojasi lietuvybės reikalais.

Sault S. Marie, Ont.
PAGALIAU IŠRINKTA VALDYBA. 

Kovo 8 d., nors iš kelinto karto, susi
rinkus didesniam skaičiui tautiečių 
gana lengvai pavyko išrinkti naują 
apyl. valdybą. Kadangi jau visiems 
įkyrėjo kas metai po kelis kartus 
šaukti susirinkimus naujai valdybai 
rinkti, klausimas buvo pastatytas bal
savimui ir buvo nutarta rinkimus 
šaukti kas dveji metai. Į valdybą iš
rinkti: Vyt. Skaržinskas — pirm., Ig. 
Gvidzevičius — sekr., M. Riauka — 
ižd., J. Okmanas—šalpos Foncį> reik., 
K. Sližys — kandidatas. Tautos Fon
do atstovas P. Gasperas paliko ir to
liau savo pareigose. Susirinkimas ir 
diskusijos užtruko virš poros valandų 
ir baigtas Tautos himnu. Pirmininka
vo P. Gasperas. Linkime naujai val
dybai geros sėkmės.

NUSIPIRKO NAUJUS NAMUS. — 
Tadas ir Viktorija švarliai pr. mėn. 
nupirko naujame kvartale gražius na
mus, į kuriuos neužilgo ruošiasi per
sikelti. Prieš keliolika metų dauguma 
mūsų tautiečių buvo įsikūrę vakarinė
je miesto dalyje — darbininkų kvar
tale, bet visiems turtėjant vienas po 
kito iš tos miesto dalies išskrenda, už
leisdami vietą daugiausia italams. Lin
kime p. Svarliams gražiai įsikurti.

REKOLEKCIJOS. — Kovo 13, 14, 
15 d. Blessed Sacrament parapijos 
bažnyčioje įvyko lietuviams rekolekci
jos, kurias vedė kun. St. Kulbis, SJ.

VAGIA AUTOMOBILIUS. — Padau
gėjo automobilių vagystės. Kovo 2 d. 
vieną naktį buvo pavogti net 3 auto
mobiliai; vienas buvo mūsų tautiečio
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O LIETUVIAI PASAULYJE

V. Kamėno, kurį policija surado tik į 
kelintą dieną, bet laimingai — sveiką. 
Patartina paliekant automobilį nak
čiai neužmiršti išsiimti raktus, nes 
tai paskatina jaunuolius ir kitokius 
avantiūristus nemokamai pasivažinėti.

V. S.

SUDBURY, Ont.
LIET. MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ 

KLUBAS “Geležinis Vilkas” balandžio 
4 d., šeštadienį, serbų salėj, 231 Bloor 
St., rengia metinį pobūvį — šokius. 
Programoje: trumpas “GV” valdybos 
pranešimas, nemokama vakarienė, lo
terija, šokiai ir kt Veiks turtingas bu
fetas, gros lietuvių mėgiamas italų or
kestras. Kviečiami visi nariai, visi 
Sudburio ir apylinkės lietuviai ir jų 
draugai. Pakvietimai niekam nebus 
siuntinėjami. Pradžia 7 v.y. Valdyba

LIET. BENDRUOMENĖS VALDY
BA balandžio 11 d., šeštadienį, ukrai
niečių salėje, 130 Frood Rd., ruošia 
pavasarinį įvairenybių vakarą. Prog
ramoje: šokiai grojant geram orkes 
rui, turtingas bufetas, loterija, premi
jos geriausiems' šokėjams. Bus kele
tas įdomių staigmenų, kurių dar nėra 
buvę Sudburio lietuvių parengimuose, 
bet jos laikomos paslaptyje ir paaiš
kės tik pobūvio metu. Kviečiame vi
sus tautiečius kuo gausiausiai dalyvau
ti, pasikviesti draugų. Pelnas skiria
mas lietuvių kultūriniams reikalams. 
Atskiri kvietimai nebus siuntinėjami. 
Pradžia 7 v.v. Sudburio LB valdyba

KUN. J. GRABAUSKAS, Bingham- 
ton, N.Y., rezoliucijų reikalu yra pa
rašęs eilę laiškų Niujorko valst. įsta- 
tymdaviams, kviesdamas juos į rezo
liucijų priėmimo talką.

JAV PREZIDENTO IR P. LYNDON 
]J. JOHNSON surengtame vasario 11 
d. dipt misijų šefams ir jų žmonoms 
priėmime Balt. Rūmuose dalyvavo ir 
Jet. atstovas J. Rajeckas su žmona.

"NEW YORK TIMES” praneša, jog 
Ispanijoj esąs suimtas Niujorko gy
ventojas Gabriel Jausicas, kaltinamas 
subversija, kurią rengęs Ispanijoj. 
Mėnraštis priduria, jog tas asmuo ki

lęs iš Lietuvos. Taigi, ir vėl "lietu
vis” ...

Britanija
ANGLŲ SPAUDA RAŠO, kad susir

gus lenkų laivo kapitonui, laivo “Wu- 
jak” vadovavimą perėmė lietuvaitė 
Danutė Valytė-Kubilinskienė, 24 metų. 
Ji laivą laimingai įvedė į Edinburgo 
uostą Anglijoje. Ji gimusi ir augusi 
Lietuvoje. Į Lenkiją su tėvais atvyko 
gelbėdamasi nuo bolševikų persekio
jimo. Dancige baigė jūrininkų mo
kyklą.

Italija
VLIKo RADIJO programos Romoje 

vedėjas dr. J. Gailius suruošė minė
jimą italų kalba italams klausytojams. 
Tai buvo pirmą kartą padaryta. Jis su
pažindino su Lietuvos istorija ir prog
ramą paįvairino lietuvių dainomis ir 
muzika. Dr. J. Gailius pateikė daug 
vertingos medžiagos apie Lietuvą “Se- 
lezione del Readers Digest” italų re
daktoriui, kuris pažadėjo tą medžia
gą panaudoti. Paruošė Pr. AL

Kolumbija
KAZ. TOTORAITIS, elektros inži

nierius, neseniai baigęs studijas, dir
ba savo srityje Medellino elektros sto
ty ir sekančiais metais, sutaupęs pini
gų, ketina išvykti j JAV siekti magist
ro laipsnio.

ADV. J. TOTORAITIS, Vokietijoje 
Įsigijęs naują dantų techniko profesi
ją, yra Įsirengęs nuosavuose namuose 
dantų technikos laboratoriją. Abudu 
Totoraičiai labai gyvai reiškiasi lietu
viškoje veikloje, tačiau yra nusistatę 
už metų, kai vaikai baigs studijas, per
sikelti Į JAV.

Prancūzija
PLB KR. VALDYBA Lietuvos ne

priklausomybės šventės minėjimą su
ruošė Paryžiuje vasario 15 d. Į minė
jimą atsilankė Pabaltijo tautų orga
nizacijų atstovai ir nemažas skaičius 
prancūzų. Kalbėjo kr. valdybos pirm, 
kun. J. Petrošius, min. S. Lozoraitis 
ir PLB jaunimo komisijos pirm. P. 
Liutkus. Dalyviai išgirdo sol. B. Palu
binskaitės dainas, kuriai akompana
vo pian. B. Monstavičiūtė - Soriano. 
Įspūdingai su liet, poetų deklamaci
jomis pasirodė stud. G. Norvilaitė ir 
stiid. A. Kurapkaitė; Paryžiaus liet, 
taut, šokių grupė jaunatviška nuotaika 
išpildė kubilą, kalvelį, kepurinę, len
ciūgėlį, malūną ir vakaruškas. Po mi
nėjimo įvyko bendras pobūvis.

PARYŽIAUS RADIJOFONAS davė 
lietuvišką programą. Į pavergtuosius 
Lietuvoje žodį tarė Lietuvos atstovas 
Prancūzijoje min. S. Lozoraitis. Pran
cūzijos LB vardu kalbėjo B. Šlepety- 
tė-Venskuvienė. Šios programos metu 
taip pat transliuota lietuviška muzika.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE moks

lo metai baigiami kovo 25 d. Pasku
tines tris dienas katalikai turės reko
lekcijas, o evangelikai susikaupimo 
valandas. 1964-65 mokslo metai pra
sidės balandžio 8 d. Į visas gimnazijos 
klases priimami mokiniai. Patartina 
pradėti gimnazijos mokslą baigus 4 
pr. mokyklos skyrius. Vėliau stojan
tiems susidaro sunkumų, nes pradžios 
mokyklose nėra mokoma kalbų, ku
rios reikalingos gimnazijoje.

Prašymus rašyti gimnazijos dir. var
du iki balandžio 1 d. — Privates Li- 
tauisches Gymnasium, 684 Lampert- 
heim-Huettenfeld, W. Germany.

BREMENE LB APYL. SUSIRINKI
ME Į valdybą išrinkti: Br. Skruodis, 
pirm., P. Noreika ir L. Petersonienė, o 
Į kontrolės k-ją— J. Sedaitis ir J. 
Petersonas.

BAD ZWISCHENAHN metiniame 
narių susirinkime Į apyl. v-bą išrinkti: 
P. Kazirskis, pirm., VL Dambrauskas, 
S. Mockevičius ir V. Grybas. Kontro
lieriumi patvirtintas T. Gružas. Susi
rinkimui pirmininkavo P. Kazinskis, 
sekr. J. Jaunius. Pagrindinę kalbą pa
sakė kun. kleb. P. Girčius.

SUSITUOKĖ R. Rederis su G. Zul- 
lyte Hannoveryje.

GYDOSI sanat. Erichsegen b. Lehr- 
te Zigmas Bružas. Karpavičius pa
sveiko ir grįžo senelių prieglaudon 
Springe—Deister.

L. Narkevičius gražiai tvarko liet, 
sporto klubo “Baltika” reikalus Ham
burge.

J. DEVEIKIS IR G. STANKAITIS, 
Kanados armijos nariai, iš Vestfalijos 
lankėsi Hamburge pas savo tautiečius.

BR. JOHANSONAS pirko restoraną 
Voksdorfe.

TELEVIZIJOJ “Deutsches Fernseh- 
en” kovo 12 d. buvo pavaizduoti lietu
viai savo tėvynėje kaip geri žydų kai
mynai. Vaidinimą “Die hochere Schu- 
le” pagal žydų rašytoją šolom Alei- 
chem paruošė A. Peri.

AUGST. JUNGT. TAUTŲ KOMISA
RAS pabėgėlių reikalams dar teikia 
pagalbą daiktais ir pinigais. Adr. 532 
Bad Godesberg, Rheinallee 18.

VASARIO 16 Hamburge ir kaimyni
nėse srityse buvo gražiai paminėta. 
Programose dalyvavo: kun. V. šarka, 
sol. St. Citvaras, aktorius AB. Gedvi
lą, paskaitininkas — dr. J. Norkaltis 
Ir kt. Minėjimai aprašyti kovo mėn. 
biuletenyje “Aušros Vartai”, kurį lei
džia kun. V. šarka.
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PASIRODYS "MŪSŲ LIETUVA"NETRUKUS

Didelį ir platų barą lietuviškos 
kultūros srityje išvarė Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla Bostone: 
dešimties metų būvyje išspausdi
no 29 Enciklopedijos tomus, iš
leido 6 tomus mūsų klasiko Vin
co Krėvės-Mickevičiaus raštų, ei
lę lituanistinių veikalų. Iš Bosto
no mus informuoja, kad ateinantį 
mėnesį lietuvius skaitytojus lei
dyklos sav. Juozas Kapočius nu
džiugins dar vienu nauju leidi
niu: Br. Kviklio paruoštu “Mūsų 
Lietuvos” I tomu.

“ML” — plačios apimties vei
kalas, tritomis. Čia aprašomi Lie
tuvos miestai, miesteliai, bažnyt
kaimiai, daugelis kaimų, buvusių 
dvarų; Lietuvos ežerai, upės, miš
kai, pelkės; kultūros paminklai— 
piliakalniai, pilkapiai, senieji pa
statai ir t.t. Aprašomų vietovių 
praeitis siekia dažnai priešistori
nius laikus; suteikiama žinių apie 
jų gyvenimą amžių būvyje ir net
gi pastaraisiais laikais. Tai Lie
tuvos lokalinės istorijos, geogra
finiai, etnografiniai bruožai. Pa
teikiama ne tik sausi skaičiai, da-

/
tos, vardai, liečią vietoves, bet ir 
žmonės, jų darbai; nevengiama 
padavimų (jų čia daugybė), pasa
kojimų.

šios rūšies veikalas, liečiąs Lie
tuvos vietoves, bus pirmutinis lie
tuvių kalba (lenkų kalba pažymė
tina maždaug prieš 100 metų iš
spausdinta istoriko M. Balinskio 
studija).

I tomas apima šių Lietuvos ry
tinių apskričių vietovių aprašy
mus: Vilniaus miestą, Vilniaus, 
Vileikos, Maladečinos, Ašmenos, 
Valažino, Lydos, Ščiutino, Gardi
no, Alytaus, Trakų, Švenčionių, 
Zarasų, Breslaujos. Taigi visą 
rytinę Lietuvos dalį, kuri 1920- 
1939 m. žymia dalimi buvo lenkų 
valdoma. Aprašomos ir lietuvių 
gyvenvietės Gudijoje, ten buvu
sios liet, kolonijos ir kultūros pa-

I “ML” tomas išeina stambus. 
Štai keletas medžiaginių duome
nų: formatas — 7x10 colių; pus
lapių skaičius — 752; iliustraci
jų — 850, žemėlapių tekste—42.

Knygos popierius puikus, iliust
racijos atspausdintos gražiai, šva
riai, įrišimas kietas, tvirtas; 1 
egz. svoris — 4 sv.

J. Kapočius iki šiol nerinko 
“ML” prenumeratos mokesčio, 
tačiau atsiklausė lietuvių skaity
tojų, ar jie pirks knygą, kai ji iš
eis iš spaudos. 1100 asmenų pa
reiškė norą užsisakyti ir suteikė 
gerų vilčių, kad “ML” laida galės 
būti išpirkta. Užsisakiusiems iš 
anksto leidykla davė nuolaidą: 
vietoje $15 (tokia knygos kaina 
rinkoje) užsisakiusieji temokės 
po $10. Teko patirti, kad prenu
meratorių sąrašas dar neuždary
tas ir dėl kurių nors priežasčių 
neužsisakiusieji gali dar dabar 
užsisakyti visus tris “Mūsų Lietu
vos” tomus anksčiau nustatyto
mis sąlygomis. Užsakymus siųsti 
adresu: Juozas Kapočius, 265 C 
St., South Boston 27, III., USA.

Lygiagrečiai pradedami spau
dos darbai “ML” II-jo tomo, ku
ris, reikia manyti, pasirodys 1965 
m. (ab)

TOMO MORE DRAMA KORNELIJUS BUČMYS, OFM

Š.m. sezonas torontiškiams te
atrų lankytojams suteikė eilę ma
lonių staigmenų. Vien pats di
džiausias Toronto “O’Keefe 
Centre” teatras pateikė net ketu
ris kūrinius, dar prieš pasirodant 
Amerikos teatrų centre — Niu
jorko Broadway rajone. Tai Noel 
Coward muzikinė komedija “The 
Girl Who Came To Supper”, Sid
ney Michaels veikalas “Dylan”, 
nuotaikingas italų muzikinis šiu
pinys “Rugantino” ir Sir John 
Gielgud surežisuotas Šekspyro 
“Hamlet”. Repertuaro likusią da
lį užpildė veikalai, susilaukę pa
sisekimo Niujorke ir kituose 
Amerikos miestuose, šios rūšies 
kūrinių tarpe savo draminiu stip
rumu ir perdavimu ypač išsiski
ria anglų dramaturgo Robert 
Bolt veikalas “A Man for All sea
sons”.

Po pasaulinės premjeros Lon
done 1960 m. liepos 1 d. šis kūri
nys pasirodė Niujorke 1961 m. 
lapkričio 22 d. Londono ir Niu
jorko kritikai šią dramą įvertino 
kaip geriausią metų kūrinį, kriti
kų ir teatralų sąjungos apdova- 

- - noja premijomis. Virš, dvejų, me
tų išlaikius publikos dėmesį Niu
jorke, ši drama jau aštuoni mė
nesiai gastroliuoja po Ameriką.

“A Man for All Seasons” — tai 
istorinė ir intelektualinė drama 
su moraliniu atspalviu. Tomas 
More dramoje vaizduojamas kaip 
sąmojaus ir kartu gilių įsitikini
mų žmogus. Jis mėgsta ir verti
na, ką gyvenimas gali duoti, bet 
daug ko atsisako dėl sąžinės ra
mybės. Sąžinės konfliktai ir su
daro šios dramos esmę. Tomo 
More sąžinė griežtai pasipriešina 
Henriko VIII asmeninei laikyse
nai ir negali patarti jo skyry
boms su Kotryna Aragoniete. Ger
biąs karalių ir jam ištikimai tar
naująs kanclerio pareigose, To
mas More pasirenka tylos kelią. 
Tačiau tiek karaliui, tiek Tomui 
Cromwell ši tyla tampa baisesnė 
už viešą prikaišiojimą. Tomas 
More melagingu kaltinimų aki

vaizdoje ramiai pasirenka mirtį, 
bet nesuteršia savo idealizmo ir 
sąžinės. Intelektualinė dvikova 
tarp Cornwell ir Tomo More net 
ir dabar, praslinkus daugiau ne
gu 400 metų nuo šventojo kanki
nio mirties, nenustoja savo aktu
alumo bei prasmės.

Keliaujančioje trupėje nebėra 
kaikurių artistų, taip užimpona
vusių Londono ir Broadway pa
statyme. Ypač pasigendama pa
grindinėse rolėse Paul Scofield 
ir George Rose nepamirštamos 
vaidybos. Tomo More vaidmenį 
šiuo atveju atlieka anglų artistas 
William Roderick. Savo vaidyba 
ir ypač sodriu bei tvirtu balsu 
jis sukuria puikų Tomo More 
charakterį. Tomo More didybė 
ir intelektualinis gilumas perduo
dami oriai ir įtikinančiai. Albert 
Dekker tikrai puikiai atlieka ne
pastovaus ir karšto Norfolko gra
fo rolę. Tomo Cromwell vaidme- 
ny galingai pasirodo teatrų ir fil
mų mėgėjams pažįstamas Bruce 
Gordon.

Scenos dekoracijos labai pa
prastutės ir tos pačios išsilaiko 
per visą dramos eigą. Scenos

centrą užpildo riesti laiptai ir ke
letas kuklių baldų. Laiko ir vie
tos skirtumai sudaromi vien 
smulkučiais baldų perstumdy
mais ar apdengimais, bei kaiku
rių dekoratyvinių priedų nulei
dimais, bet ypač eilinio piliečio 
(The Common Man) įvadinėmis 
pastabomis ir apibūdinimais, šia
me pastatyme jo rolę atlieka 
Richard A. Dysart.

šią visiems šeimos nariams re
komenduotiną dramą bus galima 
pamatyti “O’Keefe Centre” nuo 
nuo kovo 23 iki balandžio 11 d.

❖ * *
Filmų srityje šią savaitę nusi

pelno ypatingos rekomendacijos 
du meniški filmai. Studijuojan
čiam jaunimui ir visiems graikų 
klasika besidomintiems graikų 
filmas “Antigone” (“Elektra” te
atre) bus tikra meno šventė. Su
brendusius ir giliau pajėgiančius 
įžvelgti į žmogaus dvasios gelmes 
tikrai sudomins švedų režiso- 
riaus Ingmar Bergman priešpas
kutinis kūrinys “Winter Light”, 
svarstąs moderniojo žmogaus 
dvasinės sausros ir religinio abe
jingumo problemas.

Atsiųsta paminėti
Ateitis, nr. 1, sausis, 1964. Lietuvių 
katalikiškojo jaunimo žurnalas. Lei
džia Moksleivių Ateitininkų Sąjunga; 
5725 So. Artesian Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA.

Evangelijos šviesa, nr. 1, sausis-va
saris, 1964 m. Red. ev. kun. K. Bur- 
bulys, 656 West 35th St., Chicago, Ill. 
60616, USA.

Laiškai Lietuviams, nr. 2, vasaris, 
1964. Religinės ir tautinės kultūros 
žurnalas. Leidžia Tėvai jėzuitai.

šv. Pranciškaus Varpelis, nr. 3, ko
vas, 1964 m. Mėnesinis religinio-patri- 
jotinio turinio laikraštis. Red. T. Vikt. 
Gidžiūnas, OFM, leidžia Tėvai pranciš
konai.

Krivūlė, nr. 1, vasaris, 1964 m. Ofi
cialus Lietuvių Skautų Brolijos biule
tenis LSB vadovams: 5757 So. Camp
bell St., Chicago, Ill. 60629, USA.

Aidai, mėn. kultūros žurnalas, nr. 
2(167) vasario mėn., 1964. Redaguoja 
A. Vaičiulaitis, leidžia Tėvai pranciš
konai, 680 Bushwick Ave., Brooklyn, 
N.Y. 11221, USA.

Pasaulio Lietuvis, informacinis biu
letenis, nr. 4, vasaris, 1964 m. Leidžia 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės v-ba, 
1118 Rutherford Rd., Cleveland Hts., 
Ohio 44112, USA.

Studentų Gairės, nr. 41, sausis, 1964 
m., 20 psl. Red. Rimantas Griškelis, 
8485 Dixie Lane, Dearborn Hts., Mich. 
48127, USA.

Moteris, nr 1 (37), sausis-vasaris, 
1964 m., 28 psl., lietuvių moterų žur
nalas. Leidžia Kanados Lietuvių Ka
talikių Moterų Draugija. Vyr. red. Iz. 
Matusevičiūtė, adm. Br. Pabedinskie- 
nė: 57 Sylvan Ave., Toronto 4, Ont., 
Canada.

Stasys Yla

Prof. Julius 
Gravrogkas savęs 
atradimo kelyje

10.
Rūpestis broliu ir draugais

Galutinai susitaikęs su Bažnyčia, Julius Gravrogkas 
palaikė ir toliau gerus ryšius su buvusiais draugais so
cialdemokratais. Brolis Antanas savaime buvo savas ir 
artimas, nors jo kelias labai skyrėsi. Brolis, taip pat inži
nierius, metalurgijos ir universiteto profesorius, buvo vi
sai kitas savo charakteriu: pilnas energijos, planų ir idė
jų. Iš pat jaunystės socialdemokratas, vėliau šaulių vei
kėjas, savivaldybininkas, vienu metu netgi Kauno bur
mistras.

Nerimo ir Antanas savo dvasia — kažko jieškojo. Vie
nu metu pasidarė “perkūnininkas”, atseit — lietuviškas 
pagonis. Pagonybę tada bandė atkurti Gediminas Ber- 
žanskis - Klausutis, skelbęsis kunigaikščiu ir telkęs ap
link save buvusius bajorus.

— Koks Antanas buvo perkūnininkas, galite iš to ma
tyti, — pasakojo Juliaus žmona. — Mirė jo gera teta, ir 
jis nulėkė pas kan. Tumą, užprašė Mišias ir užragino 
visus gimines ateiti į pamaldas Vytauto D. bažnyčion. 
Neužteko vieno pakvietimo, dar prašė pakartotinai: tik 
neužmirškit, ateikit!

Antanas buvo vedęs Stefaniją Gruzdytę — Valan
čiaus giminaitę, dėl to švogeriavosi su Avižoniais ir Pūt- 
viais. Su Stefanija šeimos jis neturėjo. Pagaliau jiedu vi
sai išsiskyrė. Tie Antano Šeiminiai reikalai, lygiai kaip 
dvasiniai, buvo sunkiau sutvarkomu Dėl to Julius, atro
do, net nebandė jam padėti, nebent jį užjausti ir už g

Nukryžiuotojo galva Vilniaus katedroje. 1

"Art Collection"

□ KllLTIllilM, VEIKLOJE
I. TURAUSKIENE, Pasaulin Moterų 

Sąjūdžio — MMM tarpt, sekretorė, 
redaguoja šio sąjūdžio biuletenio sky
rių “Evenement”, kuriame komentuo
jami aktualiausieji šių dienų gyveni
mo klausimai.

“MŪSŲ PASTOGEI”, Australijos 
lietuvių laikraščiui, sukako 15 metų. 
Per tą laiką laikraščio redaktoriais 
buvo: Juozas Žukauskas, Julius Vė- 
teikis, dr. A. Mauragis, Br. Zumeris 
ir Jurigis Kalakauskas-Kalakonis. Da
bartiniu redaktoriumi yra rašyt. V. 
Kazokas. Pr. Al.

TRYS DAILININKAI — Tel. Va
lius, J. Račkus ir Vikt. Bričkus daly
vauja Kanados dailininkų (painter
etchers and engravers) 48-toje meti
nėje parodoje Toronte, North York 
Public Library. Ji prasidėjo kovo 6 d. 
ir truks iki kovo 31 d. Pažymėtina, 
kad tos Kanados dailininkų sąjungos 
pirm, yra Tel. Valius, o vicepirm. 
Vikt. Bričkus. Kiekvienais metais val
dyba parenka vieną narį su rinktiniu 
kūriniu ir atspaudžia 75 egzemplio
rius, kuriuos galima pirkti po $10. 
Toks parinktas kūrinys vadinamas 
“presentation print”. Šiais metais ta 
garbė atiteko dail. V. Bričkui ir jo 
kūriniui “Lokio būtis”. Kūrinys turi 
abstraktinių pradų ir nupieštas panau
dojant serigrafo techniką. Norintieji 
tą kūrinį įsigyti gali kreiptis: Miss C. 
Pratt, 5 Elm Ave., apt. 7, Toronto 5, 
Ont.

VLIKO IŠLEISTOJI KNYGA 
“Twenty Years Struggle for Freedom 
of Lithuania” jau pasiekė ir Australi
ją. Iš ten ateina daug padėkos laiškų 
iš bibliotekų, oficialių ir visuomenės 
asmenų ir iš mokslo įstaigų. JV kong- 
resmanas John Demt, Pennsylvania, 
susipažinęs su knyga paprašė jam pri
siųsti 20 egz. .. • •

MUZ. IZID. VASYLICNAS atkrei
pia liet, visuomenės dėmesį į reikalą 
telkti lėšas liet kompozitorių kūri
niams leisti. Jis net sutinka duoti 
koncertus be honoraro, jei rengėjai 
gautą pelną skiria gaidoms leisti. Lei
dėjų laukią šia kūriniai: K. V. Banai
čio — Lietuvos idilijos, Kanonų rinki
nys fortepijonui, operos “Jūratė ir 
Kastytis” klaviras ir partitūra, “200 
liaudies dainų”; Juliaus Gaidelio — 
Sonata smuikui ir fortepionui, Keturi 
styginiai kvartetai, Kvintetas pučia
miesiems, Keturios simfonijos, “Jūra
tė ir Kastytis” simfoninė poema, 
“Aliarmas” simfoninė poema, “Gedi
mino sapnas” simfoninė poema, Gies
mė apie Gediminą — oratorija, Smui
ko koncertas; Jeronimo Kačinsko — 
Styginis kvartetas, “Atpirkimo miste
rija” simfoninis veikalas, “Lento” sty
giniam orkestrui, “Giesmė į šviesą” 
simfoninė poema, Septetas, “Atspin
džiai” veikalas fortepijonui; Vlado Ja- 
kubėno — Styginis kvartetas, Simfo
nijos No. 2, 3, “Miško šventė” suita 
simfoniniam orkestrui; Stasio Šimkaus 
— operos “Pagirėnai” klaviras ir par
titūra.

R. VOKIETIJOS VOLKSVERLAG 
Weimare neseniai išleido “Pasaulinės 
literatūros žodyną” — “Lexikon der 
Weltliteratur”, per 800 psl. Jį redaga
vo dr. G. Steiner, medžiagą apie lie
tuvius rašytojus pateikė prof. dr. W. 
G. Falkenhahn. žodyne paskelbtos 
biografijos rašytojų: Donelaičio, Sraz- 
do, žemaitės, Kudirkos, Maironio, Vy
dūno, Biliūno, V. Mickevičiaus-Kap
suko, Vienuolio, Mykolaičio-Putino, 
Janonio, Cvirkos, Korsako ir Mieže
laičio. Vilniuje leidžiamas “Literatū
ros ir Meno” savaitraštis nr. 4 pareiš
kė nusistebėjimą, kad nepaminėta vi
sa eilė žymių rašytojų kaip Baranaus
ko, Vaižganto, Krėvės, Sruogos, Bin
kio,' L. Giros, S. Nėries, Simonaitytės, 
Venclovos, Tilvyčio ir kitų.

TRISDEŠIMTIES KŪRĖJŲ DARBŲ VEIDRODIS
OKUPUOTO! LIETUVOJ

APIE A.A. PETRĄ KUBERTAVI-
ČIŲ, vasario 16 d. palaidotą Petrašiū-

Įžanginiame žodyje red. P. Jur
kus rašo, jog toji didelė lietuvių 
kūrėjų meno darbų reprodukcijų 
kolekcija, vaizduojanti lietuvių 
dailininkų kūrybinius laimėjimus 
pokariniame laikotarpyje. Sumi
nima priežastis, kodėl tie dailinin
kai atsirado Š. Amerikoje ir kad 
jų darbų dalį surinkę lietuviai 
Tėvai pranciškonai, Kennebunk
porte, Maine. Jie daugiausia su
rinkę religinio meno kūrinių, nes 
nūdienėj pavergtoj Lietuvoj toks 
menas visiškai nebeegzistuoja. 
Tuos dailininkų darbus esą jie ti
kisi parvežti į Tėvynę.

Atsakant į klausimą, kokia lie
tuviško meno ateitis, įžangoje 
žvelgiama į- praeitį. Esą moder
nusis menas Lietuvoj gavęs pra
džią XX š. pradžioj, kai fauviz- 
mas gimė Prancūzijoj. Tokiu pra
dininku nurodomas K. Čiurlionis 
(1875-1911). Nepriklausomybės 
metais lietuvių dailė naujai sužy
dėjus!. O ir tremtyje po II D. ka
ro bendran frontan su savo tau
tiečiais menininkais stoję ir tie, 
kurie meno studijas baigė nebe 
Lietuvoj. Jų visų kūriniuose te- 
besireiškia lietuviška dvasia. Lie
tuviškosios liaudies meno moty
vais apipinama ir mūsoji archi
tektūra svetur, kaip JAV, Kana
doj ir kitur.

čia parašomasis albumas pa
ruoštas angliškam skaitytojui. 
Nors atspaustos reprodukcijos 
dvelkia lietuvišku stiliumi, bet 
po jomis parašai ir visi kiti teks
tai — angliški.

Gerai paruošta P. Jurkaus apy
braiža apie lietuviškąjį meną ir 
menininkus verta ypatingo dėme
sio. Joje parodoma lietuviškojo 
meno raida tėvynėj ir pasauly, 
iškeliama ypač lietuviškoji archi
tektūra puoselėjama Tėvų pran
ciškonų pastatuose ir jų aplinku
moj: Kennebunkporte liet, kry
žius, pagal arch. J. Muloko pro
jektą, Toronto Prisikėlimo baž
nyčios ir vienuolyno projektas, 
sukurtas archit. St. Kudoko ir kt.

Atkreipiamas dėmesys į skulpt. 
V. Kašubą, sukūrusį Šv. Pranciš
kaus, Nek. Pr. Marijos, Šv. Anta
no ir stacijų skulptūras.

V. Kašūba yra sukūręs nemaža 
“Rūpintojėlių”, kurie puošia Tė
vų pranciškonų patalpas ir biblio
tekas. Toronto Prisikėlimo para
pijos bažnyčioj jo sukurtas “Rū
pintojėlis” esąs didesnis už natū
ralaus dydžio žmogų.

Primenami šv. Antano koply
čios Kennebunkporte vitražiniai 
langai dail. Z. Kolbos, taip pat V. 
K. Jonyno vitražai, Kašubienės 
originalūs Kryžiaus keliai Brook- 
lyne, dail. A. Tamošaitienės šven
tųjų kilimai su lietuviška charak
teristika ir vaizdžia aplinkuma.

Pateiktoj religinio meno kolek
cijoj yra įvairiausių stilių, prade
dant konservatyviuoju realizmu 
ir nueinant iki ekspresionizmo ir 
abstraktizmo. Pastarąjį sparną re
prezentuoja K. žoromskis su 
Kristaus gyvenimo scenomis.

Kiti kolekcijos meno darbai — 
nereliginiai. Grafikai atstovauja

V. K. Jonynas; V. Petravičius, T. 
Valius, P. Augius, V. Ratas, R. 
Viesulas. Įvadinėj apybraižoj pa
sidžiaugiama, kad kolekcijoj esa
ma ir tokių firmos eilės dailinin
kų darbų, kaip Ad. Galdikas.

Impresionistų - ekspresionistų 
skyriuje yra V. Vizgirda, A. Va- 
leška. Šioje grupėje yra ir P. 
Kiaulėnas, modernistas Alb. Els- 
kus ir kt.

Leidinyje - albume atspausta 
daugiau šimto meno darbų repro
dukcijų, fotografuotų Vyt. Maže
lio. ■ • jė&KB

Albumo gale pateikiamos meno 
darbų autorių trumpos biografi
nės žinios ir bendras meno darbų 
sąrašas, su jų autoriais ir pavadi
nimais. Dailininkų sąraše figū
ruoja 30 asmenų pavardės.

Leidinys didelio formato, ge
ram popieriuje, kietais viršeliais, 
su aplanku.

ART COLLECTION of the Lithu
anian Franciscan Fathers. Edited 
by Paulius Jurkus. Published un
der auspices of Very Reverend 
Jurgis Gailiušis, OFM; Provincial 
Superior of the Lithuanian Fran
ciscan Fathers, St. Anthony’s 
Monastery, Kennebunkport, 
Maine. Photographs by Vytautas 
Maželis. English translation by 
Joseph Boley. Printed by Fran
ciscan Fathers Brooklyn, N.Y., 
1963. 127 psl. Pr. Alšėnas

melstis. Daugiau jam rūpėjo vienas iš artimų draugų — 
Jurgis Čiurlys. Šis jau Amerikoj pradėjo rimtai jieškoti 
kelių į Dievą. Julius rašė jam ilgus laiškus — įtikinėjo. 
Tačiau šios pastangos didesnio atgarsio nesusilaukė. 
Čiurlys, kaip matysim, susirado kitą — filosofinį galvo
jimo pagrindą. Į Gravrogko laiškus jis pradėjo nebeat- 
kinėti..

Reikia širdies ir proto sutartinės

Patyrimas su draugu Jurgiu vertė susimąstyti. Grav
rogkas nekartą svarstė, kas yra, kad tiesos jieškojimas 
nevisada atveda į pačią Tiesą. Visuose žmonėse slypį 
moralinis imperatyvas, visi kalba apie gėrį ir sąžinę, bet 
ar visi nuoširdžiai seka sąžinės balsą? Aišku, galima ti
kėti žmogaus kilnumu, netikint pačiu Dievu, bet ar toks 
tikėjimas pakankamas, ar jis vaisingas?

— Vienas dalykas tikėti žmogaus kilnumu, kitas — 
kilniai gyventi. Ateistui sunkiau, nes jis šios žemės re
alybę laiko vienintele. Vienas sąžinės balsas, jei neap
šviestas proto, yra persilpnas veiksnys, kad išlaikytų 
ateistą kilnumo kelyje.

Gravrogkui atrodė, kad ateistas galėtų tapti tikinčiuo
ju “bent savo galvosena, jei ne širdimi”. Protinis tikėji
mas, aišku “negali būti gyvas, kol jisai netikės širdimi”. 
Bet protas parengia kelią širdžiai. Taip jis galvojo ir 
rašė “Drauge” (1959. 12. 23):

— Proto pastangomis ateizmo ledai tampa palaužti. 
Tokiu atveju buvęs ateistas darosi neramus. Nuosekliai 
galvodamas jisai kreipsis į Dievą, prašydamas, kad pa
gyvintų tikėjimą. O panaudojęs savo protą, jisai, nors 
ir negalės pabyvinti tikėjimo,.— galės jį labiau sutvir
tinti.

Atrodo tartum draugui Jurgiui jis buvo skyręs vieną 
straipsnį “Aiduose” (1954, nr. 7), kur pasisakė prieš 
Henri Bergsono pažiūrą, nuvertinančią protą ir iškelian
čią jaustinį patyrimą bei intuiciją. Šiuo keliu žmogus 
esą geriau pažįstas Dievą. Gravrogkas galvojo prie
šingai:

— Tikrovei išsiaiškinti žmogus savo prigimtyje nieko 
patikimesnio neturi, kaip protą. Net paprasčiausiais svei

ko proto samprotavimais žmogus gali rasti mūsų tikro
vės Priežastį — Dievą Sutvėrėją.

Ateistas galėtų atkreipti dėmesį į krikščionybės fak
tą. Kuo gi ji laimėjo, ar ne dvasiniu ginklu — ugningu 
žvejų tikėjimu, prieš kurį kapituliavo pagoniškasis pa
saulis, atstovaujamas Romos imperijos?

— Apaštalai nebūtų užsidegę tokiu tikėjimu, jei Kris
tus nebūtų prisikėlęs iš numirusių. Krikščionybės ugnis 
(be šio fakto) nebūtų buvus užžiebta ir Kristaus moks
las greit būtų buvęs pamirštas.

“Jis visą laiką meldžiasi!”

Julius Gravrogkas viename savo straipsnių rašo:
— Rastoji tiesa visad žmogui brangesnė, negu pri

imtoji. Todėl kas pats religinę tiesą po didelių išgyve
nimų ir nuoširdžių pastangų yra radęs, tas ją daugiau 
brangina, joje giliau įsigyvena.

Dar labiau žmogus brangina atrastąjį gyvą tikėjimą, 
ypač gyvą artimą ryšį su Dievu. Gravrogkas neabejoti
nai atrado abu dalykus — tiesą ir malonę.

— Jis nuolat meldžiasi ir nepavargsta! — pasakojo 
žmona. — Tris valandas be pertraukos kalba rožinį. O 
aš negaliu. Pagaliau kam to reikia? Ir vakarais neina 
anksčiau gult, kaip pirmą, antrą valandą — mąsto mel
džiasi. Galėtų ilsėtis — juk ir amžius, ir sveikata reika
lauja. Turįs už daug ką melstis. Aišku, užtrunka, kol už 
kiekvieną pažįstamą ir draugą, o ypač giminę atkalba. 
Ir taip kasdien...

Ji kalbėjo paprastai, moteriškai, pasiskųsdama ir bar
dama vyrą, čia pat jam girdint

— Ar truputį neperdeda Jūsų žmonelė?
— Aišku. Kasdien prisimenu tik tėvus, o kitus — re

čiau. Neištisai ir tos trys valandos rožiniui. Pavaikštau, 
pertraukiu. Bet tai juk nesvarbu, — nukreipia jis kalbą 
nuo šio klausimo.

O, visdėlto tiesa, kad buvęs mokslininkas, nūn mal
dininkas! Ar ne dėlto jo dvasia vis gyva, mintis aštri, o 
kalbos tonas toks paprastas ir nuolankus?

Ilgai, ilgai dar lieka įspūdis žmogaus, ketinusio būti 
prie altoriaus, o nūn — lyg atsiskyrėlio - asketo.

MAIRONIO PORTRETAS, pieštas 
Sofijos Riomerienės, rastas pas moky
toją pensininkę Oną Vemienę, gyv. 
Stungių kaime, Joniškio rajone. Kito
je portreto pusėje įrašyta poeto ran
ka:
“Išliksiu aš gyvas paveiksle tame 
Net tuomet, kai kūnas, užbertas žeme 
Ilsėsis, klajones užbaigęs visas!...”

Užrašas buvo įrašytas Tytuvėnuose 
1924 m. birželio 24 d. Prie portreto rė
mų pritvirtinta metalinė plokštelė 
skelbia, jog portretas buvo Kauno 
metropolinės kunigų seminarijos nuo
savybė.

nų kapinėse, “Liter, ir .Mene” rašo jo 
ilgametis kolega Viktoras Dineika: 
“Neišdildomą įspūdį man paliko mūsų 
paskutinis pasimatymas. Tu amžinai 
išėjai iš mūsų vasario 14 d. ankstų 
rytą, o aš aplankiau Tave vasario 12 
d. vakare. Pamačiau Tave sulysusį, 
jau be Tavo gražaus balso. Tu galė
jai kalbėti tik pašnabždomis. Taip, Ta
vo kūnas buvo pavargęs, bet mintys 
jaunuoliškos. Tavo akys spindėjo, kai 
aš, Tau prašant, papasakojau apie pas
kutinius mūsų teatro darbus, apie ki- 
nostudijos, kurioje aš dirbu, naujus 
filmus, ir apskritai apie meną, litera
tūrą. Dvasioje Tu buvai pilnas jėgų, 
kūrybinių polėkių, ir iš Tavęs aš ne
išgirdau nė vieno nusiskundimo. Ta
vo dvasia -buvo labai sveika, labai 
skaidri. Norėčiau, kad visi mūsų me
nininkai — ir senesnės kartos, ir jau
nimas būtų tokie tvirti, koks Tu bu
vai”.

BARITONAS E. KANIAVA gastro
liavo Rygos operoje. Prieš porą mėne
sių jis čia buvo išpildęs Eugenijaus 
Oniegino vaidmenį to paties vardo P. 
Čaikovskio operoje. Šį kartą pasirin
ko sunkesnę Figaro partiją G. Rossini 
“Sevilijos kirpėjuje”.

ZIGMUNTAS IR ANASTAZIJA 
STOBERSKIAI pokariniais metais į 
lenkų kalbą yra išvertę geroką skai
čių lietuvių literatūros kūrinių. Jų 
dėka Lenkijos leidyklos išleido: “Lie
tuvių noveles”, P. Cvirkos “Apsaky
mus”, “Paslaptį”, J. Biliūno apysa
kaičių rinkinį “Liūdna pasaka”, A. 
Vienuolio “Inteligentų palatą”, V. My
kolaičio-Putino “Altorių šešėly”, Sa
lomėjos Nėries rinktinius eilėraščius, 
A. Bieliausko romaną “Rožės žydi 
raudonai”. Z. ir A. Stoberskių verti
mais yra pasinaudoję ir Lenkijos te
atrai, pastatydami visą eilę lietuviš
kų dramų: J. Baltušio “Gieda gaide
liai”, K. Binkio “Generalinę repeti
ciją”, K. Sajos “Nerimą”, J. Skliu- 
tausko “Vaikiną su velnio plauku” ir 
kt

Z. Stoberskis pabėgo į Lietuvą 1939 
m. lapkričio mėn. ir čia praleido karo 
metus. Jis yra vedęs lietuvaitę. AR- 
PRES agentūros atstovui Z. Stobers
kis pareiškė: “Aplinkybės surišo ma
ne su Lietuva, ir aš pamilau šią šalį, 
jos kalbą.” V. Kst.

Padėka
Tarp vargų — sopulių, be rasos ir žvaigždės, 
Mūsų mėlynos akys apteko, kraujais;
Kam mirtis jas užmerkė; laimingas ilsėsis, 
širdies nebekruvins vargais.

A. A. O. GUDINSKIENE
Gim. 1888 m. rugp. 13 d. Girdiškės par., mirė 1964 m. vas. 27 d. Ha
miltone. Rado amžiną poilsio vietą šv. Jono kapinėse tarp vyro Pran
ciškaus ir sūnaus Stanislovo. Jie taip pat nepilnų dvejų metų laiko
tarpyje atsiskyrė su šiuo pasauliu palikę liūdinčius artimuosius.

Tuos, koriuos mylim, niekada nežus,
Nes jie visada bus
Mylimi, atmenami ir branginami
Visada mūsų širdyse.

Niekad nepamiršime H. A. V. kleb. mons. dr. J. Tadarausko, 
aprūpinusio velionę paskutiniais šv. sakramentais, atkalbėjusio ro
žinį, pasakiusio gilų pamokslą koplyčioje, sutvarkiusio ir atlaikiusio 
gedulingas pamaldos. Taip pat esame dėkingi už visas paguodas ir 
neapsakomą rūpestį.

Dėkojame kun. kleb. dr. J. Gutauskui už gedulingas pamaldas 
ir pagalbą bažnyčioje; kun. kleb. P. Ažubaliui už pasitikimą kapinėse; 
sol. V. Verikaičiui, laidotuvių metu bažnyčioje savo giedojimu kėlu
siam visų širdis į Augščiausią; sol. R. Strimaičiui už įspūdingą sugie- 
dojimą “Panis Angelicus”.

Niekad nepamiršime dr. O. Valaitienės motiniškos priežiūros 
per keletą metų, o ypač ligos metu.

Ačiū visiems, aukojusiems už velionės sielą šv. Mišias: B. Či
žikams, J. Bukauskienei, p. Juodikiams, J. Jurgaičiui, S. Juškevičiams, 
A. Kamaičiams, J. Kamaičiams, A. ir V. Kesiūnams, p. Lastauskams, 
J. Lesčiams, J. Mažulaičiams, P. Murauskams, V. Perkauskams, J. 
Paukščiui, J. Stonkams, O. Sukauskienei, S. Urbonavičiams, p. Zub- 
rickienei, A. J. ir K. Žukauskams, P. Žymantams.

Didelis ačiū už gėles, kurios puošė karstą: p. Andriuliams, P. 
Basčiams, B. Baronams, A. Birgėlienei, B. Balsienei, J. Budninkienei, 
S. Budninkaitei, P. Juškevičiams, P. Klimavičiui, O. Kybartienei, A. 
Kybartams, V. Kybartams, J. Lisauskui, P. Lukavičiams, O. Lauga- 
lienei, P. Macijauskui, Macijauskienei, L. Meškauskams, J. Paukščiui, 
Rašimams, O. Strimaitienei, E. Tuinylienei, Canadian Packers.

Prisimindami skaudžias dienas, norime padėkoti visiems, lan
kiusiems koplyčioje, bažnyčioje, lydėjusiems j kapus ir pareiškusiems 
užuojautas — Nuliūdę vaikai
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SUDARYTAS LĖŠOMS TELKTI 

KOMITETAS
Kovo 7 d. Hamiltone susirinkę KSA, 

Toronto PPSK Aušra, Hamiltono LSK 
Kovas, Toronto LSK Vytis atstovai ir 
sporto darbuotojai nutarė įsteigti Lie
tuvių Krepšinio Rinktinės Išvykos į 
Australija Kanados Komitetą, kuris 
savo pirmame posėdyje pareigomis pa
siskirstė: pirm. St. Jokūbaitis, sekr. 
K. šapockinas, ižd. L. Rickevičienė, 
spaudos inform. K. Baronas ir nariai 
— V. Birieta, K. Stanaitis, J^Svilas.

Artimiausiu metu komitetas kreip
sis į visus Kanados lietuvius, į visas 
Kanados lietuviškas org-jas kelionės 
lėšų - telkimo reikalu. Malonu būtų, 
jei klevo lapo krašto mūsų tautiečiai 
neatsisakytų nuo prašomų aukų, ka
dangi mūsų krepšininkų išvyka bus 
drauge ir didelė Lietuvos propaganda 
Australijos žemėje. Visas aukas pra
šome siųsti: L. Rickevičienė, 4 Avon 
Avė., Toronto 9, Ont. Tel. RO 9-7668.

Be vykdomojo komiteto, nuspręsta 
sudaryti ir garbės komitetą, prašant 
į jį įeiti šiuos asmenis: mons. dr. J. 
Tadarauską, kun. P. Ažubalį, kun. 
Barių Placidą, OFM, kun. A. Žilinską, 
“Tž” red. kun. Pr. Gaidą, gen. konsu
lą J. žmuidziną, red. J. Kardelį, KLB 
KV pirm. dr. K. Lukoševičių, Toronto 
ir Hamiltono LB pirmininkus.

Visais Kanados komiteto reikalais 
prašome kreiptis į pirm. St. Jokūbaitį, 
354 Sunnyside Ave., Toronto 3, Ont. 
Tel. 766-0417 Spaudos inform.

AUŠROS ŽINIOS
CYO lygoje žaidžiančios Aušros 

mergaičių komandos visos 3 pateko į 
baigmę. Pirmose baigminėse rungty
nėse Aušra J (g. 1948) nugalėjo iki 
šiol be pralaimėjimo ėjusią Corpus 
Christi komandą 23:18; Aušra M (g. 
1950) pralaimėjo St. Anselms 5:23 ir 
Aušra B (g. 1952) nugalėjo St. An
selms B 18:11. Antrąsias rungtynes 
žais šį savaitgalį St. Michaels salėje. 
Aušra B žais šeštadienį 1.15 v. p.p.; 
Aušra J Ir Aušra M — sekmadienį._

Kanados sporto apygardos pirmeny

bių rungtynėse pr. šeštadienį, jaunių 
B klasėje (g. 194849) Aušra I nuga
lėjo Aušrą II 68:11; jaunių C klasė
je (g. 1950-51) Hamiltono Kovas nu
galėjo Aušrą I 38:17: mergaičių B 
klasėje (g. 1948) Aušra I nugalėjo 
Aušrą II 38:6. Rungtynės tarp Aušros 
C II ir Vyčio C I bus šį ketvirtadie
nį, 6.15 v.v., mūsų salėje. Jaunių ir 
mergaičių C klasės rungtynės bus vė
liau, Velykų atostogų metu.

Sekmadienio B-C lygoje vyrų klasės 
čempijonatą laimėjo Andys koman
da. Jaunių baigminės rungtynės pra
sidės šį sekmadienį, 12.30 v., mūsų sa
lėje. Aušra žais su estais.

Ontario moterų krepšinio pirmeny
bių čempijonatą išsikovojo Hamilto
no Stefalco Local 1005 komanda, baig
minėse rungtynėse nugalėjusi Aušrą 
(Merg. A.) 39:33 ir 42:32. Aušros ko
mandoje žaidė: I. Romanovaitė 13,17; 
R. Bilkytė 5, 2; J. Klimaitė 13, 5; J. 
Simonaitytė 2, 1; J. Čeponkutė 4, V. 
Jurevičiūtė, B. Starkutytė 2, R. Na
rušytė ir A. Čeponytė.

Toronto moterų krepšinio lygoje 
Gaila Kalvaitytė išrinkta antra ge
riausia žaidėja ir Aldona Kalvaitytė 
trečia. Sveikiname!

Rekolekcijų metu krepšinio treni
ruotės — nuo 4.30 iki 7.30 ir po pa
maldų iki 10 v.v.

Sportas visur
Rygos TTT krepšininkės pateko į 

baigminį Europos taurės susitikimą. 
Jų varžovėm bus Prahos Spartakas.

Numatoma, kad šiemet Kanadoje 
lankysis Maskvos Dinamo futbolinin
kai.

Anglijos olimpinė futbolo rinktinė 
pirmose kvalifikacinėse rungtynėse 
nugalėjo Graikiją 2:1.

Už geriausią pasaulio futbolininką 
Pele Italijos klubai pasiūlė Brazilijai 
1 mil. dolerių!!!

Stade Reims komandai yra pavojus 
iškristi iš augštosios Prancūzijos ly
gos, nors ji buvo šešis kartus laimė
jusi krašto meisterio vardą. K. B.

Tomie
PARAFUOS, FIRMOS, ORGANI

ZACIJOS, VERSLININKAI ir kiti 
kviečiami sveikinti savo klientus bei 
narius Velykų proga per “Tž”.

“TŽ” AUKOTOJAI — $25 KLK Mo
terų Dr-jos Delhi skyrius; $10 J. Mise
vičius; po $5: B. Sriubiškis, C. Žilio
nis; $3 L. Puskepalaitienė; po $2: Pr. 
Barteška, A. Bušma, C. Gelčys, O. 
Dabkienė, L. Kybartienė, V. Mačionis, 
B. Misius, D. Norkeliūnas, St. Pake- 
turas, A. Pivoriūnas, E. Radavičiūtė, 
B. Raulickis, A. Skardžius, A. Stan- 
kaitienė, L. Valiukas, K. Veikutis; po 
$1: J. Bliskis, V. Jasinevičius, G. Kau
lius, St. Kalytis, A. Grušienė, J. Ožins- 
kas, P. Radzevičiūtė, V. Rudinskas, F. 
Svabauskas, dr. B. Vidugiris, J. Vie- 
draitis, M. Zakarevičius, M. Žemaitie
nė, E. Olšauskas, M. Paukštienė.

PRISIKĖLIMO PAR. BANKELIS, 
skirstydamas pelną, paskyrė $25 ir 
“Tž”. Leidėjai nuoširdžiai dėkoja už 
paramą.

“VILTIES” LIET. EV. bažnyčioje 
Vasario 16 proga Tautos Fondui su
rinkta aukų $18,80. Inž. B. Buntinui 
už pagalbą ir aukotojams už aukas 
nuoširdus ačiū. Toronto TF v-ba

TAUTOS FONDO TORONTO 
SKYRIAUS 1963 M. APYSKAITA 
Pajamos:

1. Kasos likutis 1963. I. 1 $706,64
2. Vasario 16 minėjimo aukos 719,65
3. Lietuvių liuter. bažnyčioje

Vasario 16 proga surinkta 50,00
4. Vykdant vajų po namus 1496,50
5. Gauta iš apyl. v-bos už

aukų sąrašus 31,00
6. Nuošimčiai iš “Paramos”

už 1963 m. ' 49,17
7. Kitos aukos > 44,00

Iš viso $3.096,96 
Išlaidos:

1. Pervesta Tautos Fondo
Atst. Kanadoje $2.500,00

2. Vajaus sąrašų sudarymo
išlaidos 72,78

3. Skelbimai spaudoj
ir per radiją 50,00

4. “Paramai” už patarnavimą 0,40

Iš viso $2.623,18
5. Likutis 1963. XII. 31 473,78

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: Į

automobiliai, siuvamos mašinos, 
dviračiai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos ir daug kitų dalykų.

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. ryžių, 1 sv. sūrio, 2 sv. rū
kyto bekono, 2 sv. rūkyto kum
pio, 2 sv. džiovintu vaisiu.

AUGŠTOS KOKYBĖS TĖKŠTI-

Pinigai į
Sov. Sąjungą

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

LĖS. Reikalaukite mūsų pilno są
rašo.

Siuntiniai ir pinigai siunčiami 
į Vakarų ir Rytų Vokietijas, 
Lenkiją, Rumuniją, Vengriją, 
Čekoslovakiją ir t.t.

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

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namu, farmų, žemės sklypu, apartamentu bizniu.
RONCESVALLES — HEWITT. $4.000 Įmokėti, atskiras, mūro 8 kambarių 

namas, mod. virtuvė, garažas, privatus įvažiavimas. Viena skola balan
sui geriausiomis sąlygomis.

BATHURST — EGLINTON. $2.000 įmokėti, atskiras, 5 kambarių ban- 
galiukas, gražus, didelis kiemas. Kaina $11.000.

HIGH PARK BLVD. $10.000 Įmokėti, mūro, atskiras, gražiai atrodantis, 
17 kambarių, 4 virtuvių ir prausyklos namas, 2 garažai, platus, priva
tus įvažiavimas. Sklypas SO’xlOO’. Liks viena skola balansui, atvira 10 m. 
Namas išnuomotas — $460 mėnesiui. Kaina $35.000.

BLOOR — KENNEDY AVE. $10.000 įmokėti, 18 metų senumo, gražios 
plytos, atskiras, 2 augštų, 8 didelių kambarių, 2 virtuvės, rūsys išbaig
tas, garažas, šoninis privatus įvažiavimas. $30.000.

JANE — ANNETTE. $2.500 Įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambarių per 2 
augštus, garažas, privatus 9 pėdų šoninis įvažiavimas. Kaina $12.000.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8*10 vai.
J. KUDABA Namu te’eMnan R*

Kreipkitės visais reikalais Ma camit» rimta aažinlnfa oatarima.

Balansas $3.096,96 
Tautos Fondo 

Toronto skyriaus valdyba
TORONTIETIS PALAZDYS rašo iš 

Niujorko, kad ten labai intensyviai 
ruošiamasi 1964 m. pasaul. parodai, 
kuri veiks bal. 22 — spalio 18 d. ir 
1965 m. baL 21— spalio 17 d. Niu
jorkas būsiąs apšviestas 25 mil. wa- 
tų prožektorium. 48 valstybės jau pa
sistatydino paviljonus.

SOL. L. ŠUKYTEI Kiwanis klubo 
rengtame muzikos festivalyje buvo 
Įteikta laimėjimo dovana ir $250 sti
pendija. Ji pakviesta koncertuoti Či
kagon Į žurnalo “Laiškai Lietuviams” 
vakarą.

ROYAL YORK VIEŠBUTYJE kovo 
14 d. Įvyko liberalų partijos lėšoms 
telkti parengimas. Dalyvavo ir kalbė
jo premjeras L. B. Pearsonas ir kiti 
feder. kabineto nariai. Iš lietuvių li
beralų dalyvavo J. Strazdas ir St. Jo
kūbaitis.

Ateitininkų žinios
VYR. MOKSLEIVIŲ SUSIRINKI

MAS pr. sekmadienį buvo gausus ir 
įdomus. Buvo atsakoma į pačių moks
leivių anksčiau pateiktus klausimus 
įvairiais, jaunimui rūpimais reikalais, 
klausimai lietė moralę, jos įtaką gy
venime ir pasiruošime šeimai, drau
gavimą berniukų su mergaitėmis ir 
mergaičių su berniukais, rūkymą, svai
ginamų gėrimų vartojimą, santykius 
su tėvais ir suaugusiais ir pan. Į klau
simus atsakinėjo Tėvas dr. Kornelijus 
Bučmys, OFM, A. Kuolaitė ir mokyt. 
P. Balčiūnas. Ateityje bus stengiama
si ruošti daugiau panašių susirinki
mų.

JAUNESNIEJI MOKSLEIVIAI sek
madienį kartu vyko į Maple Leaf Gar
dens pažiūrėti jaunių ledo ritulio 
pusfinalių. Bilietus nupirko sendrau
giai.

ATEITININKISKO JAUNIMO veik
la, ypač po pr. šventės, labai pagyvė
jo. I ateitininkų eiles įsijungė daug 
naujų mergaičių ir berniukų. Dauge
lis tėvų pamatė, kiek organizacija ga
li padėti vaikui ar jaunuoliui.

MERGA IČIŲ PRIEŠVELYKINIS 
susikaupimas — trumpos rekolekcijos 
įvyks sekmadienį, kovo 22 d., 3 vai. 
LV Namuose. Vadovaus mons. dr. V. 
Balčiūnas. Užtruks iki 5 vai. Visos 
12-18 m. amžiaus mergaitės prašomos 
atvykti.

ATEITININKAI SENDRAUGIAI 
prašomi duosniai paremti Nek. Prasi
dėjimo seseles, kuriom bus daromos 
rinkliavos rekolekcijų metu abiejose 
parapijose.

PR. SEKMADIENĮ LV NAMUOSE 
pirmiausia susirinko jaunesniųjų 
moksl. mergaičių II būrelis. Jis išsi
rinko būreliui Vaidilučių vardą. Vado
ve išrinkta Virginija Zenkevičiūtė, pa
vaduotoja — Vida Gataveckaitė. Išsi
rinko šv. Teresėlę Kūdikėlio Jėzaus 
savo dvasine globėja.

Antroje susirinkimo pusėje dalyva
vo ir Gintarių būrelio mergaitės. Su
sirinkime trumpai pasidalinta minti
mis apie draugiškumą. Abiejų būre
lių dainininkės gražiai pasirodė su
dainuodamas porą dainų. O Gintarės, 
norėdamos pralinksminti jaunąsias 
drauges, “parsikvietė” iš tolimos Pran
cūzijos Carmen — Ritos Kolyčiūtės 
asmenyje, kuri puikiai suvaidino jos 
rolę.

Džiugu, kad vis atsiranda naujų 
mergaičių, kurios noriai įsijungia į 
at-kių veikimą. Sveikiname jas!

§V. JONO JAUNESNIŲJŲ ATEI
TININKŲ susirinkimas — šį sekma
dieni, kovo 22 d^ 4 v. p.p. salėje virš 
“T. Žibiurių”. Dalyvavimas visiem 
privalomas.

19. - (739)

R. CHOLKAN
& co

-

LIMITED REALTORS

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

Skubiai reikalingi
namai
SWANSEA, $4.000 įmokėti, _

5 kamb. atsk. mūr. bungalas,
$4.000

garažas su privačiu į 
reation kambarys.
gražus kiemas.

v«u..y rec- 
didžiulis

QUEBEC AVE. — BLOOR. $5.000

KEELE — WILSON AVE.
$15.000 Įmokėti,

Karšto

JUZEFAI KLUMBIENEI mirus,
jos dukrą Eleonorą ir žentą Algį Dudas k 

skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame
ir kartu liūdime —

Romas ir Hilda Simanavičiai

JUZEFAI KLUMBIENEI mirus, 
dukrai Eleonorai Dudienei ir jos šeimai 

reiškiam nuoširdžią užuojautą —
M. R. Gertai 

ir
/ P. A. Kaziliai

SOFIJAI ŠARKIENEI mirus, 
liūdesio prislėgtą vyrą, dukrą Janę ir žentą Stasį Paketurus 

ir kitus gimines 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

Imbrasai, Ulozai ir Kalyčiai 
su šeimomis

JUZEFAI KLUMBIENEI mirus, 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užj'aučiame 

jos dukterį Eleonorą Dudienę su vyru 
ir jų šeimą —

A. H. Gelažnikai
G. E. Kuchalskiai

Lietuvių studentų 
žinios

GAVO STIPENDIJAS — Toronto 
un-to IV kurso studentai gavo sti
pendijas ruoštis profesūrai; iš Br. 
Columbia — 15 stud., McGill — 14 ir 
Manitobos — 11. Kiekvienas gaus po 
$1.800 ir bus dar apmokėtos mokslo 
išlaidos. Stipendijas skyrė Woodraw 
Wilson National Fellowship Founda
tion in Princeton, N.Y.

1964-65 MOKSLO METAMS Toronto 
un-to stud, laikraščio “The Varsity” 
redaktoriumi pakviestas James Laxer 
IV kurso hum. mokslų fakulteto stu
dentas. Šiais m. m. “Varsity” buvo re
daguojamas stud. D. Rushka, kuris 
įdėdavo revoliucinių straipsnių ir ne
gailėdavo vietos raudoniesiems. To
ronto visuomenė labai buvo pasipik
tinusi straipsniu, nukreiptu prieš Ka
nados karžygių pagerbimą lapkr. 11 
d. “The Varsity” leidžia studentų at
stovybė, bet išlaidas padengia Toronto 
un-tas, t.y. mokesčių mokėtojai. To
dėl “Varsity” turėtų tarnauti Kana
dai, o ne Maskvos idėjom skleistu •

20 STUDENTŲ iš įvairių Kanados 
un-tų išvyks per vasaros atostogas 
pas eskimus ir indėnus jų mokyti. Fi
nansuoja valdžia.

įmokėti, 7 kamb., atsk., mūr. 
namas, kvadr. planąs, vand. 
alyvos šildymas, garažas.

BABY POINT. $4.-$5.000 Įmokėti, 
naujas 6 kamb. atsk. mūr. 
namas, kvadr. planas. Dvi 
vonios. Garažas su priv. įvaž.

GLENLAKE—BLOOR. $5.000 Įmo
kėti. šiurkščių plytų, atsk, 
mūr. originalus dupleksas, 
vand. alyvos šild., dvigubas 
garaž. Viena atv. skola bal.

RUNNYMEDE — BLOOR'. $6.000 
Įmokėti, 8 kamb. per 2 augš
tus, atsk. mūr. namas, 2 vo
nios, 2 virtuvės, garažas, di
delis kiemas. Viena atvira 
skola balansui.

INDIAN RD. Apie $6.000 Įmokėti, 
10 kamb. atsk. mūr. namas. 
Kvadr. planas, dvigubas ga
ražas, 3 virtuvės, geras nuo
mavimui.

WINDERMERE — BLOOR. $6.000 
Įmokėti. 7 kamb. atsk. mūr. 
namas, naujas alyvos šildym. 
Kvadr. planas, didelis kie
mas. Namas be skolų. 2 von.

I

DURIE—BLOOR. $15.500. 5 kamb. 
atk. mūr. bungalas, vandens 
alyvos šildymas, užbaigtas 
rūsys, garažas su priv. įvaž.

HIGH PARK — BLOOR. $10.000 
Įmokėti, gražus 17 kambarių 
tripleksas. Vandens alyvos 
šildymas, garažai. Viena atv. 
skola bal. Geros nuomos.

Otava. — Dažų gamyba Kana
doj 1963 m. pasiekė rekordinę 
sumą — $156,4 mil.

RUNNYMEDE — BLOOR. $2.000 
Įmokėti. 7 kamb. mūr. na
mas, garažas su priv. įvaž. 
Viena atv. skola balansui, 
žemi mokesčiai, neaugšta 
kaina.

the Colonnade

131 BLOOR ST. W. 
TEL. 927-0662

Velykiniai užsakymai

BABA
PASHA ir 
KULITSH

priimami ne vėliau kovo 21

Ml YONGl sr.

WA. 21144

AMJARV'S
'SWEETSm.

DOVANOS GIMINĖMS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

UKRAINSKA KNYHA
siunčia siuntimus

d.

HIGH PARK — RONCESVALLES. 
$10.000 įmokėtu Didžiulis 15 
kamb. atsk. mūr. namas, nau
jas vandens alyvos šildymas, 
garažai su privačiu įvaž. vie- 
na atvira skola balansui.

8 mūrinis pa-. 
į - aly

vos šildymas. Garažai. $8.800
stotos vandens

garantuotos (NHA) 5% % 
$72.000.

VAKARINĖJ MIESTO DALYJE: 
įmokėti, ultra liuksusinis 

18 butų pastatas. Balkonai,

morgičius. Prašo

$25.000 ultra

ers) ir t.t. Dideli ir puikūs 
butai. Prie pat parko. Val
džios garantuotas (NHA) 
morgičius. N e p r a 1 eiskite 
progos.

“GOLDEN MILE” RAJONE
$25.000 įmokėti už 28 butų (14—1 

ir 14—2. mieg.) pastotą. Di
delis kiemas auto mašinom. 
Pirmas morgičius tik iš 5% 
%. Pilnai išnuomotos. $31. 
600 metinių pajamų. Pilna 
kaina $185.000. Labai gera 
pinigų investacija.

KEELE — EGLINTON RAJONE
$45.000 Įmokėti, gražus 53 butų 7 

augštų apartomentinis pasta
tas. 26 garažai ir kiemas au
to mašinom. Balkonai, keltu
vas, inter-com., Hi-Fi, van
dens geizeris vestibiulyje, 
dirbtinis sodas ant stogo ir 
kiti naujausi ir modernūs 
įrengimai. $74.700 metinių 
pajamų. Visi butai išnuomo
ti ir turi nuomos sutartis.

JANE — WILSON
$40.000 įmokėti, naujas 30 butų 

apartomentinis pastatas (1-2- 
3 miegam.). Visi naujausi 
įrengimai: keltuvas, balko
nai, inter-com., ir t.t $45.000 
metinių pajamų. Prašo $330 
tūkstančių.

HIGH PARK — SWANSEA RAJ.
$0000 Įmokėti? Tikrai taip. Galimy

bė nusipirkti nedidelį fabri
ko pastatą (industrial zon
ing) be savo kapitalo arba 
su labai mažu įmokėjimu. 

, 3750 kvadr. pėdų ant vieno
augšto, tinka sandėliui arba 
dirbtavei (buvo sriubų skar
dinėse dirbtuvė). Prašo $39. 
000, bet galima derėtis, nes 
našlė savininkė turi parduo
ti. Nepraleiskite šios retos 
progos.

KOTELIS — PIETINĖJ ONTARIO 
$20.000 Įmokėti. Parduoda 13.000 

galionų alaus, priedo 24 
kambariai išnuomavimui. La
bai arti JAV sienos. Aludė 
ir pastotas tik už $65.000. 
Smulkesnes informacijas su
teiksiu asmeniškai.

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

J. RUKŠA
LE. 24404 

Namų telefonas LE. 6-9165

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

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo pagrindinis tikslas - 
patarnavimas savo nariams.
Už indėlius mokama 4%%; asmeninės paskolos — 7%; morgičių paskolos 
—6%%. Nariam duodama nemokama gyvybės apdrauda iki $2000. Asme
ninės paskolos taip pat apdraustos. Pilnas čekių patarnavimas.
Visais finansiniais reikalais kreipkitės į Prisikėlimo parapijos bankelį: 
999 College St., Toronto 4, Ont. Tel. LE 2-3400. Darbo valandos: pirma
dieniais 10—1.30 ir vakare 4.30—7; antradieniais 10—1.30; trečiadieniais 
uždarytas; ketvirtadieniais 10—1.30, vakare 4.30—7; penktadieniais 10— 
1.30, vakare 4.30—8; šeštadieniais 9—12; sekmadieniais 9.30—1.

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
1. Kanadiškų gaminių; muitas apmokamas siuntėjo.
2. Maisto siuntinių kanadiškų ir daniškų produktų žemomis 

kainomis.
3. Priima užsakymus sovietų augštos kokybės gaminių.

Šios dovanos gali būti užsakomos gyvenančių Kanadoje gi
minėms Sov. Sąjungoje. “Podarok” dovanos gaunamos be 
muito laike 5-7 savaičių nuo užsakymo gavimo. Persiuntimo 
išlaidos Įskaitytos i siuntinio mokesti.

REIKALAUKITE “PODAROK” KATALOGO 
DIDELIAM GAMINIU ■ PREKIŲ PASIRIN
KIMUI. KAINOS NEAUGŠTOS. ŠTAI KELI 
KATALOGŲ KAINŲ PAVYZDŽIAI:

Moskvich 
automobilis ______ $1.757,90
Motociklas___________198,20
Sport, motociklas____ 211,42
Vyr. dviratis_________ 39,64
Mot. dviratis_________ 40,95
Dviratis berniukams .....30,53
Dviratis mergaitėms —31,18 
Dviratukas vaikams----- 12,56
ir daugelis kitų daiktų, kaip elektriniai namų apyvokos reikme
nys: radijas, garsų užrašymo aparatas, pianinas, foto aparatas, 
prožektorius, rankiniai laikrodžiai, žiūronai, medžiagos, staltiesės, 
lovatiesės, kilimai, rankšluosčiai, nosinės, mezginiai, kvepalai.

Motoras laiveliams___$132,13
Šaldytuvas__________ 138,75
Skalbimo mašina _____ 89,71
Siuvimo mašina ______ .38,31
Dulkių siurblys_______ 37,00
Televizijos aparatas__ 194,23
Radijas-patefonas____ 117,01
Bayan akordeonas___ 128,11

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į

UKRAINSKA KNYHA
962 Bloor St. West, Toronto 4, Ontario

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

$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.

$29.500 pilna kaina, 4 šeimų apar
tamentas, 21 kamb., mūrinis, at
skiras, $380 mėn. pajamų, nuo
mininkai apsimoka Šildymo išlai
das. $5.000 įmokėti, geras inves
tavimas.

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

$19.900 pilna kaina, Bloor-^Jane. 
r6 dideli, alyviniais dažais dažyti 
kamb., privatus įvažiavimas, šil
to vandens šildymas, parduoda
mas pirmą sykį, anglai savinin
kai, turi būti parduotas.

Turime krautuvių, farmų, vasarvfeč 
Įvairia kaina. Prašoi

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

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
i

Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

Įvairios sudėties maisto siuntiniai 
iki 40 sv. (su įpakavimu 44 sv.) 
Taip pat galima siųsti ir vienos rū

šies maistą iki 40 sv. 
Prašome reikalauti mūsų 

maisto katalogų.

BE MUITO DOVANOS: 
Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu. 
varnos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

foto aparatai ir tX
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus {vairius siunti* 

nius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui {vairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.
Lietuvių įstaiga

BALTIC EXPORTI NG CO.
849 COLLEGE ST., TORONTO 4, Ont., CANADA. Tel. LE 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto iki

7 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL p.p.
S K Y R I A I :

105 Cannon St E., Hamilton, Ont. Tel. JA 8-6686. Ponia V. Juraitis.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS 3-5315. Ponia M. Venskevičienė

Savininkai A. ir S. KALCZA

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

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
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

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

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių ..~ ...

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

Už sutaupąs moka nuo 4Va% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6V2%. 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 vaL iki 1 vaL o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

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 
dailų pakeitimai. Darbas garantuotas ir atliekamas 
patyrusių, valdžios pripažintų mechanikų. Puiki 
proga pasinaudoti B/A Credit Card privilegijomis.

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

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

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

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ 

v ______ * _ _

SKAITYTOJAI PASISAKO
DĖKOJA SAVANORIAI

Toronto kūrėjai-savanoriai pr. Ka
lėdų proga pasiuntė Vokietijoj liku
siems sav. invalidams piniginę para
mą, kurią sudarė iš savo išteklių, pa
rapijų ir visuomenės aukų, štai ke
lios ištraukos iš gautų padėkos laiškų.

“Ir šiais metais šv. Kalėdų proga 
Tamstos malonėjote ištiesti man sa
vo duosnias rankas palaikyti mūsų pa
vargusioms širdims. Ačiū, ačiū, ačiū. 
Mano širdis prisipildė didelio džiaugs
mo. Esu ir liksiu be galo dėkingas. 
Dėkingumui išreikšti trūksta žodžių. 
Be galo džiugu, kad Tamstos kartas 
nuo karto prisimenate mus, pasiliku
sius Vokietijoje. Spaudžiu visiems 
jūsų pūslėtas rankas, linkėdamas ne
pailsti darbe ir sulaukti tos šviesios 
dienelės, kada galėsite laimingai su
grįžti į savo brangiąją šalelę.”

J. Janonis
Brangūs broliai savanoriai!

veju tatai aiškiai pasakyti, negu vers- 
tis užuomina

Dr. J. Vidzgiris, Europa
SVEIKINIMAI Į LIETUVĄ

Tautietė, neseniai atvykusi iŠ okup. 
Lietuvos į V. Europą, Kalėdų proga 
ragino siųsti šventinius sveikinimus. 
Dr. M. suabejojo tokiu patarimu, ma
nydamas, kad tai pavojinga Lietuvo
je likusiems. Minėtoji tautietė, atsi
liepdama į tą abejonę, rašo, kad šven
tiniai sveikinimai ir siuntiniai nepa
vojingi, taip pat laiškai apie kasdieni
nį gyvenimą. Esą Lietuvoje, žmonės 
laukia šventinių sveikinimų ir siun
tinių. Tik pastarieji esą turėtų būti 
siunčiami ne tik giminėms, bet ir naš
laičiams, seneliams, kurių pilna Lie
tuva. “Jų niekas nesupranta ir negir
di. Siųskit jiems šv. Velykų sveiki
nimus.”

REIKIA NAUJO ĮSTATYMO

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!

Ir ligoj, ir pasveikus Jūs vis neuž
mirštate manęs. Nežinau kaip Jums 
ir bedėkoti už Vokietijos krašto val
dybos prisiųstą Jūsų kalėdinę dovaną 
ir linkėjimus. Aš tegaliu jums, valdy
bai ir duosniems nariams palinkėti vi
siems mums jau dažnai stingančios 
sveikatos, daug laimės ir geriausio pa
sisekimo visuose Jūsų darbuose 1964 
metais. '

Buvau sujaudintas, kai iš Toronto 
gavau “Tėviškės Žiburiuose” tilpusio 
mano velykinio padėkos laiško iškar
pą. Džiaugiaus, jog išsipildė mano 
troškimas, kad mano padėka pasiek
tų kiekvieną narį aukotoją. Manau, 
kad tuo būdu pavyko atkreipti ir vi
suomenės dėmesį į Jūsų pavyzdingą 
tautinį solidarumą ir brolišką duos- 
numą.

Telaimina Jus Augščiausias!
P. Gudelis

GERBIAMASIS REDAKTORIAU,
Neatsisakykite išspausdinti šias ei

lutes, kuriomis pirmiausia norėčiau 
padėkoti kar. A. Kaunui už tai, kad 
savo straipsniu (“Tž” nr. 9 (736) da
vė pavyzdį ir paragino kitus mūsų 
vyresniuosius, istorinių įvykių daly
vius bei liudininkus, atlikti savo pa
reigą tautos istorijos ir ateities kartų 
atžvilgiu.

Vienas dalykas mane visdėlto keistai 
nustebino, kad str. autorius, perženg
damas liudytojo ribas, savo samprota
vimuose rado reikalo sugretinti prel. 
Krupavičių su mjr. Pyragium. Gali
mas dalykas, jog šiedu asmenys kar
tais komunistų lygiai puolami, bet tai 
mažai ką reiškia. Lietuviškomis akimis 
žiūrint, skirtumas tiesiog nepalygi
namas. .

Prel. Krupavičius, kaip visi žino, 
drauge su prez. Grinium ir dr. Aleksa 
nepabūgo protestuoti prieš nacių oku
pacinę politiką Lietuvoje ir tuo būdu 
simbolizavo tautinę sąmonę ir pasi
priešinimą. Mjr. Pyragius, paties kar. 
A. Kauno žodžiais, “niekur neprisidėjo 
sprendžiant lietuvių reikalus”. Tai 
kam tada lyginti du nevienodus svo
rius?

Palyginimas, deja, yra daugiau ne
gu nelaimingas. Iš jau paskelbtųjų 
1941 m. sukilimo dalyvių liudijimų 
yra žinoma, kad mjr. Pyragius su sau
jele kitų anomis dienomis buvo pakė
lęs ranką prieš tautos sukilimo pasta
tytąją laik. vyriausybę. Kyla klausi
mas, ar tokiu sugretinimu autorius są
moningai nesiekė advokatauti bylai, 
kuri yra daugiau negu abejotina? 
Daug garbingiau būtų buvę tuo at-

OILS LTD. 
Atstovai

H. ROžAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintnvus savo klijentams. 
Telefono* LE. 3-4908.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Telef. įstaigos: Telet 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.

Tekinas LE. 2-5461
Mokome su six-durtinėmis, au
tomatinėmis tnhMTisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo Ir te^ŲM pa
mokos nemokamai.

Kaip matyti iš angliškosios spaudos 
pranešimų, pastaraisiais mėnesiais 
ekonominių bendrovių vadovaujantie
ji pareigūnai padarė daug asmeninio 
pelno. Ontario prov. parlamento at
stovas V. Singer (lib,, Downsview) 
pareiškė, kad eilinis Kanados šėrinin- 
kas esąs beginklis prieš tuos, kurie 
dalyvauja viršūnėse ir išnaudoja sa
vo padėtį. Jo nuomone, reikia naujo 
įstatymo, reikalaujančio bendrovių pa
reigūnus ir didžiuosius šėrininkus at
skleisti savo firmų transakcijas. Jei 
bendrovės pareigūnai atsisakytų tai 
padaryti, šėrininkai turėtų būti įga
linti atgauti bendrovės naudai pelną, 
gautą tik jiems prieinamos informaci
jos dėka. Lietuviai tokiam siūlymui 
turėtų stipriai pritarti ir siųsti laiš
kus Ontario parlamento atstovams, 
kad siūlomą įstatymą priimtų, nes 
daug lietuvių dėl tokio įstatymo ne
buvimo nukentėjo. Be to, tai kliūtis 
įleisti šaknis versluose ir sukaupti di
desnes sumas kapitalo.

A. Basalykas
BANKELIAI IR PARAMA 

JAUNIMUI
Mūsų bankelių met. susirinkimų 

progomis nuolat iškyla prašymas ir 
net reikalavimas skirti pinigų liet, 
jaunimo organizacijų reikalams. Bet 
ar jis turi pagrindo? Juk bankeliai — 
ne šalpos organizacijos. Jie tam lėšų 
neturi. Nepamirština, kad bankelius 
sudaro du priešingi poliai, t.y. taupy
tojai ir skolininkai. Pirmieji nori 
augštesnių procentų už jų santaupas, 
antrieji — žemesnių — už paskolas. 
Taip kad saliamoniškas sprendimas 
netaip lengva rasti. O jeigu ir būtų 
rastas sprendimas jaunimui teigiama 
prasme, vargu ar jis būtų teisingas, 
nes šimtinė susirinkimo dalyvių nėra 
įgaliota kalbėti už kitus kelis šimtus 
narių, nedalyvaujančių susirinkime. 
Juk nedera šeimininkauti svetimais 
pinigais.

Vengiant diskriminacijos, lėšas pa
skyrus visoms bendruomenėje esan
čioms organizacijoms, vargiai jos pa
justų stipresnę finansinę paramą gau
damos du, tris dešimtukus dolerių. Di
delis organizacijų skaičius ribotų di
desnių sumų paskyrimą.

Negavę lėšų, jų prašytojai bando 
primesti nelietuviškumą tokiam ban
keliui ar bankeliams. Tačiau toks prie
kaištas neišlaiko jokios kritikos, jei 
bankelis kas metai skiria liet, gimna
zijai užjūryje iki S400 ir vietos šeštad. 
mokyklai — $300.

Mūsų jaunoji karta galėtų pajusti 
daug stipresnę moralinę ir finansinę 
paramą, jeigu lankytojų skaičius bū
tų žymiai gausesnis jų parengimuose. 
Galbūt tada nereiktų jieškoti ir ban
kelių paramos?

Betgi padėtis nėra be išeities. Štai 
konkretus pasiūlymas: bankelio valdy
ba pasiunčia kiekvienam nariui laiš
kelį, klausdama, ar jis sutinka skirti 
vietos jaunimo paramai pvz. $1 iš sa
vo sąskaitos bankelyje, kuris nurašo
mas tokiu pat būdu, kaip ir bankelio

George BEN, BJL 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

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

TEISININKAS —
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roclh 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

MOHAWK Furniture Ltd.
2448 Danforth Ave. • Tel. OX 9-4444
137 Roncesvalles Ave. • Tel. 537-1442

Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 vaL ryto iki 9 vai. vakaro.

nario mokestis. Esu. tikras, kad tokią
nežymią auką sutiktų padaryt kiekvie
nas narys. Tai būtų teisingiausias ke
lias paramai gauti per bankelį.

Ryšium su tuo būtų daugiau darbo 
bankelio tarnautojui, todėl reiktų iš tų 
pat sumų padaryti primokėjimą už 
papildomą darbą.

Tokiu keliu remtinomis skaitau tris 
jaunimo organizacijas, būtent: skautų, 
sportininkų ir taut, šokių šokėjų vie
netus, nes tik tos grupės turi daugiau 
progų ir galimybių garsinti mūsų tau
tos ir krašto vardą svetimųjų tarpe. 
Be to, jos visos priimtinos įvairaus 
nusistatymo bankelio nariams. Kiek
viena iš tų grupių jau galėtų gauti 
apie porą šimtukų dol. kas metai. Tai 
parama, dėl kurios jau nereiktų skųs
tis.

Kalbamas reikalas nėra kurios vie
nos kolonijos reikalas. Ji iškyla vi
sur, kur tik yra liet, kredito koopera
tyvas. Todėl būtų labai sveika ta te
ma pakalbėti mūsų spaudoje, nes vien 
susirinkimuose išnagrinėti ir rasti tin
kamą sprendimą nėra galimybių dėl 
laiko stokos. Z. Pulianauskas

Red. pastaba. — Keliamasis klausi
mas yra svastytinas. Neatrodo, kad 
būtų priimtinas autoriaus siūlymas 
skirti finansinę paramą tik tam tik
rom organizacijom, nes atrinkimo pa
grindas gali būti šališkas ir net vieną 
kurią visuomenės dalį erzinantis. Tai 
įneštų erzelio ne tik visuomenėje ir 
jaunime, bet ir pačiame bankelyje. 
Juk patirtis rodo, kad tokia taktika 
veda net į bankelių skilimą arba atsi
liepia į narių mažėjimą. Jeigu jau 
skirti paramą, tai visam jaunimui, dir
bančiam lietuvišką auklėjimo darbą, 
be jokios diskriminacijos.

Paj ieškojimą i
Prieš kurį laiką miręs MYKOLAS 

MATULEVIČIUS, Amerikoje žinomas 
kaip Mike Mitchel, yra testamentu 
užrašęs stamboką sumą savo broliui 
Kazimierui Matulevičiui, taipgi žino
mam kaip Charles Mitchel. Abu bro
liai į Ameriką atvyko prieš pirmąjį 
pasaulinį karą. Spėjama, kad buvo ki
lę iš Vilniaus krašto. Turintieji žinių 
apie Kazimierą Matulevičių malonė
kite painformuoti Lietuvos gen. kon
sulatą Niujorke: Consulate General of 
Lithuania, 41 West 82nd Street, New 
York, N.Y., 10024, USA.

Saigonas. — Oficialūs šaltiniai 
teigia, kad šiuo metu P. Vietna
me cholera sergančių yra 6.000 
asmenų.

..ŠYPSENOS..
Menininkė

— Maryt, ką tu pieši?
— Katę.
— Katę? O kur uodega?
— Dar puoduke su dažais...

Atsisveikinant
Lėktuvo pilotas, po kelionės 

atsisveikindamas keleivius:
— Saugiausioji jūsų kelionės 

dalis pasibaigė. Būkite labai at
sargūs vairuodami namo....

★
Meilė, kaip žmogus — daug 

dažniau miršta nuo persivalgy
mo, negu nuo alkio.

-Parinko Pr. Al.

sunkvežimių " DRAUDIMAI
— SAVININKO, VAIRUOTOJO — PRIVAČIAM 
AR KOMERCINIAM NAUDOJIMUI.

arba RO 6-0832

RO 6-0811 p. Barausko
AGENTŪRA

Commissioner for Taking Affidavits.

Niagara pusiasalis
“ŽALGIRIO” VIETININKUOS 

skaučių mergaičių tautinių šokių gru
pė, vadovaujama energingos ir gabios 
grupės mokytojos Joanos Zubrickie- 
nės, dalyvavo vasario 29 d. Niagara 
Falls tautybių žiemos festivalyje. Pui
kiai pašoko keletą tautinių šokių. Lie
tuvaičių grupė publikos buvo gražiai 
įvertinta. Salėje susilaukta daug ka
tučių. Garbė mūsų skautams, kurie 
svetimtaučių tarpe kelia lietuvio var
dą! Kor.

DELHI, Ont.
MŪSŲ APYLINKĖJE anksčiau ne

buvo renkamas solidarumo įnašas. 
Krašto valdybos ir vietiniams reika
lams būdavo daromas lyg ir specialiai 
tam parengimas — šokiai. Kadangi ne- 
visada tikra, kad parengimas duos pel
ną, o jei dar koks “šiaueris” supuola, 
tai beveik užtikrintas nuostolis.. Todėl 
š.m. apyl. v-ba nutarė solidarumo įna
šą rinkti, kaip tai yra daroma ir kito
se apylinkėse. Reikia pasakyti, kad re
zultatai patenkinami. Solidarumo įna
šą jau sumokėjo 63 asmenys. (Dau
gumoje šeimų mokėjo tik vienas as
muo). Surinkta $125. Pinigai paskirs
tyti: pasiųsta kr. valdybai $50, vietos 
knygynui $30, šeštad. mokyklai $25 ir 
likusieji $20 palikti bendruomenės iž
de. Visiems solidarumo įnašą įmokėju
siems Bendruomenės valdyba nuošir
džiai dėkoja. Tautos Fondui aukos dar 
renkamos. Aukotojų sąrašas bus pa
skelbtas spaudoje vėliau. Valdyba

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: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

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

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 & B TAILORS
A. Beresnevičius

A. C I 2 I K A S
ALFA RADIO & TV

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

Tel. LE. 1-6165 • 672 lasMlewne Ave.

DR. E. ZUBRIENE 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. ME1LUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(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.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus.

Automatinis eteKira valymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

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
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ>.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi, 
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6 JO vai. vak. šeštadieniais nuo

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek 
tams. Ištiria akių nervus,, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis. 
470 COLLEGE ST., Toronto

Telet WA. 1-3924

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

DRAUDIMO IŠTAIGA
AL DUDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ M VIRNOfl 
KOMPANIJOS

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
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ŠV. JONO KR. PARAPIJOS ŽINIOS
— Sekmadienio pamaldomis pradė

tos rekolekcijos, kurias veda Tėv. Ge
diminas Kijauskas, SJ. Rekolekcijos 
truks visą savaitę: vakarais 730 v. 
šv. Mišios ir konferencija, rytais 9 v. 
Jaunimui specialios konferencijos 
penktadienio vakare 6 vaL ir šeštadie
ni po liet mokyklos pamokų. Prašome 
tėvus atkreipti i tai vaikų dėmesį ir 
atsiųsti juos į šias specialias mokyk- 
lintem jaunimui konferencijas. Kvie
čiame vakarais, pagal galimybes, pri
imti šv. Komuniją. Rekolekcijos užbai
giamos Verbų sekmad. pamaldomis.

— Šv. Jono Kr. parapija gražiai pa
gerbė kun. B. Pacevičių, naująjį Lon
dono liet par. kleboną. Pilnutėlė baž
nyčia žmonių jo laikomose pamaldose, 
per 250 svečių salėje, gražiai paruoš
tos ponių vaišės, sveikinimo kalbos 
įrodė, kad parapija kun. kapelioną už 
jo 12 metų . įdėtą darbą nuoširdžiai 
įvertino, o parapijos komiteto finan
sinė auka, įteikta Šiluvos liet, para
pijai Londone, tebūnie ženklu gražaus 
bendradarbiavimo ateityje tarp šv. Jo
no Kr. ir Londono liet, parapijų.

— Kviečiame pranešti klebonijoje 
apie sergančius ligonius. Didįjį Ket
virtadienį parapijos kunigai lankys li
gonius namuose ir, pageidaujant, į 
namus atveš Komuniją. Taip pat pra
šome informuoti apie medžiaginių ne
laimių ištiktuosius tautiečius; jiems, 
pagal išgales, bus stengiamasi padėtu

— Kovo 12 d. palaidota a.a. Jose
fa Klumbienė. Velionės dukrai ir jos 
šeimai gili užuojauta. Su pagarba pa
rapija ilgai prisimins velionę ir jos 

- prieš trejetą metų mirusį vyrą Stasį 
už jų paslaugas parapijai.

— Rekolekcijų metu bažnyčioje prie 
durų priimamos laisvos aukos Liet. 
Vaikų Namų išlaikymui. Vaikų darže
liui vadovauja N. Pr. M. seserys, ku
rios kas sekmadienį šios parapijos vai
kus moko tikybos ir kartu ruošia pir
majai Komunijai. Parapijiečių duos- 
numas šiam gražiam tikslui labai re
komenduotinas.

— Parapijos komiteto posėdis — šį 
penktadienį, kovo 20 d., po vakarinių 
pamaldų. Bus svarstomi G. Ganytojo 
vasaros stovyklos reikalai.

— Velykų rytą prisikėlimo pamal
dos, kaip ir pernai, šv Jono bažnyčio
je 7 vaL

— Su pasisekimu praėjo drabužių ir 
avalynės vajus, kurį pravedė parapi
jos kat. moterų draugijos skyrius. Su
rinkti drabužiai jau išsiųsti į Suval
kų trikampį lietuviams. Dar gauti pas
kutinėmis dienomis drabužiai arti
miausioje ateityje talkos būdu vėl bus 
supakuoti ir išsiųstu

— šį ketvirtadienį, šv. Juozapo 
šventėje, 730 v.v. pamaldose prisime
namas aa. Petras Kubertavičius, po
nios D. Maurukienės tėvelis, šeštadie
nį, 9 v.r., pamaldos už a.a. Mykolą Va- 
ladką, dr. A. Valadkos ir p. čižikienės 
tėvelį, o šeštadienio vakare 730 vai. 
— už a.a. Mariją Stasiukynienę, p. O. 
Jakimavičienės mamytę.

STUDENTAMS $20. KLK Moterų 
Dr-jos šv. Jono Kr. par. skyrius, vad. 
O. Jonaitienės atsiliepė į Vokietijos 
liet, studentų prašymą ir paaukojo 
$20 keturiom prenumeratom apmo
ti. Taigi, jau atsirado 11 apmokėtų 
prenumeratų kelių geradarių. Stam
biausias jų — šv. Jono Kr. par. ka
talikės moterys. Dvyliktąją prenume
ratą apmokėjo p. Felicija Urbonienė. 
Visiems nuoširdi padėka.

“PARAMA” prieš Velykas veiks: 
ketvirtadienį dienos metu ir vakare 
nuo 5 iki 7 vai.; penktadienį bus už
daryta; šeštadienį — nuo 9 iki 1 vai.

ŽYMUSIS PREKYBININKAS J. Tu- 
mosa su ponia atostogauja Jamaikoj; 
atsiuntė “TŽ” darbuotojams ir skaity
tojams sveikinimus.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Dairomasi naujos jolės su ku

ria praeitų pradinį buriavimo apmo
kymą jūrų skautai ir jūrų budriai. 
Bebriukams planuojama įsigyti nedi
delę valtį-kanoe.

— Stovyklauti rengiamasi kartu su 
Klevelando jūrų skautais-ėmis. Dabar 
jieškoma tinkamos stovyklavietės.

— Ruošiamasi pradėti vėl darbus 
prie jachtos. Lietuviai dailidės, turį 
praktikos prie mažų valčių statybos 
darbų, kviečiami prisidėti už mini- 
malinį atlyginimą.

LIETUVIŠKŲ VELYKINIŲ SVEI- 
KINIMŲ Toronte galima gauti:

šv. Jono Kr. ir Prisikėlimo parapijų 
knygynuose; “Time Cigar & Gift 
Store” J. Beržinskas, 1212 Dundas St. 
W.; Margis Drug Store, 408 Roncesval- 
les Ave.; “Tony’s Variety”, 373 Ron- 
cesvalles. Velykinius ir kitomis pro
gomis sveikinimus išleido “žiburių” 
spaudos b-vė, 941 Dundas St. W., To
ronto 3, Ont.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŽINIOS
Praėj. sekm. pradėtos par. metinės 

rekolekcijos. Jos truks iki Velykų. 
Pirmoji savaitė — moterims, antroji 
— vyrams. D. Savaitę bus konferen
cijos vaikučiams ir jaunimui. Rekolek
cijas veda mons. dr. Vyt. Balčiūnas. 
Raginame visus gausiai dalyvauti.

— Moterų rekoL tvarka: Mišios lai
komos 7, 730, 8 ir 9 var. ir po jų — 
pamokslas; vakare 7.30 v. — pamoks
las ir Mišios. Išpažintys klausomos ir 
Komunija dalijama per visas Mišias 
rytą ir vakarą.

— Moterų rekolekcijos baigiasi Šio 
šeštad. vakarą. Teikiamas šv. Tėvo 
palaiminimas. Ryte ir vakare daroma 
rinkliava rekoL išlaidoms padengti. 
Bendra moterų ir mergaičių komuni
ja — šį sekm. per visas Mišias.

— Atskirų agapių moterims ir vy
rams nebus. Vietoj jų, par. salėje da
roma viena agapė — par. kavutė šį 
sekmad. po religinio koncerto, maž
daug 6.15 v.v. Visi — parapijiečiai ir 
svečiai — maloniai kviečiami daly
vauti. Vaišės nemokamos.

— Ponios, galinčios iškepti ar nu- 
pirkti tortų ir t.L par. agapei — ka
vutei, maloniai prašomos apie tai pra
nešti par. raštinei ar Kat. Mot. Dr-jos 
pirm. A. Kuolienei, RO 9-7051. Už pa
galbą ir duosnumą nuoširdžiai dėko
jame.

— Par. relig. koncerto, įvykstančio 
šį sekm., 5 v. p.p. bažnyčioje, prog
ramą išpildys solistai vokalistai: J. 
Liustikaitė, V. žiemelytė ir V. Veri- 
kaitis; solistai instrumentalistai: smui
ku St. Karys, vargonais A. Charpen
tier ir kun. B. Jurkšas ir prisikėlimo 
par. suaugusių mišrių balsų choras. 
Programa yra įdomi ir turininga.

— Rekolekcijų metu kviečiame 
duosnia ranka paaukoti labdarybei: li
goniams, neturtingiems ir Nek. M. 
Prasidėjimo seselėms. Aukų dėžutė 
yra prie bažnyčios durų.

— Nuoširdžiai užjaučiame Stefą Bu- 
belienę ir jos šeimą, Bostone mirus jos 
tėveliui J. Šimkui; už velionį šv. Mi
šios atlaikytos praėj. šeštad. Taip pat 
giliai užjaučiame Julių Barakauską ir 
jo šeimą, Lietuvoje mirus jo mamy
tei; šv. Mišios už velionę — baL 4 
d., šeštad., 9 v j.

— T. Rafaelis nuoširdžiai dėkoja vi
siems už pareikštą užuojautą, o ypač 
už maldas ir šv. Mišias, užprašytas už 
jo a.a. motinos vėlę.

— Rekolekcijų ir švenčių metu par. 
kunigai lankys toliau gyvenančius pa
rapijiečius, su jais iš anksto susitarus.

— Švenčių metu ligoninėse ir na
muose lankomi ir apdovanojami kolo
nijos ligoniai. Kunigams talkina Kat. 
Mot. Dr-ja ir tretininkai.

— Šį sekm. salėje Mišių 1130 v. 
nebus. Bažnyčioje Mišios — 8, 9, 10, 
11 ir, be to, 12.15 vai. Lanką Mi
šias salėje, šį sekm. maloniai prašomi 
pasiskirstyti Mišiose 11 ir 12.15 vai.

— Šį sekm. pirmos Komunijos ir 
katechetinės pamokos vaikučiams bei 
religijos pamokos gimnazistams — 
įprasta tvarka. Per Velykas minėtų 
pamokų nebus. Sudažninus pirmos Ko
munijos pamokas, jos dar daromos 
antrad. ir ketvirtad., 7 v.v. D. Savai
tės antrad. pamokos bus, bet D. Ket
virtad. jų nebus.

— Par. choro repeticijos — antrad. 
ir ketvirtad., 7.30 ^v.v. Pradžioje muz. 
studijoje repetuoja vieni vyrai. Po re- 
kolekcjjų prisijungia moterys, ir repe
ticija tęsiama prie vargonų. Repetici
jos labai svarbios. Koncertas — jau 
šį sekmadienį.

— Jaunimo choro repeticija — šį 
penktad., 630 v.v. muzikos studijoje.

— Šią vasarą T. pranciškonų sto
vyklavietėje, N. Wasagoje, bus 3 sto
vyklos: Prisik. par. sporto klubo ren
giama jaunimui 12-18 m. — nuo liepos 
4 iki 18 d., ateitininkų — nuo liepos 
19 iki rupj. 1 d. ir T. pranciškonų 
rengiama vaikučiams 7-13 m. — nuo 
rugpj. 2 iki 16 d.

— Mišios už a.a. Algirdą Slapšį — 
šį šeštadienį, kovo 21 d., 8.30 v.r. Pri
sikėlimo bažnyčioje. Kviečiame gimi
nes ir bičiulius bei pažįstamus daly
vauti.

M. URBONIENĖ, V. Urbono moti
na, atvyko iš Kauno pas savo sūnaus 
šeimą. Atskrido lėktuvu per Maskvą.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Toronto lie

tuvių bankeliui “Parama” už paskir
tą $200 auką iš metinio pelno Lietu
vių Vaikų Namams. Nepaprastai džiu
gu, kad metai iš metų Jūs vis mums 
padedate finansinėje naštoje, surišto
je su lietuviško jaunimo ugdymu.

Liekame Jums nuoširdžiai dėkingos.
Nek. Pr. Marijos seserys

NAUJOJI APYLINKĖS VALDYBA 
pirmame savo posėdyje pareigomis 
pasiskirstė: pirm. inž. Ęug. Čuplins- 
kas, vicepirm. ir švietimo vadovas Pr. 
Bastys, sekr. J. šergalis, ižd. M. Abro
maitis, parengimų vad. J. Gustainis, 
socialiniams reik. K. Manglicas, in
formacijai ir ryšiams su kanadiečiais 
— kun. P. Ažubalis. Apylinkės valdy
bai mokyklos taryboje atstovaus Pr. 
Bastys, Lietuvių Fonde — M. Abro
maitis ir tautinių grupių meno tary
boje — K. Manglicas. Naujoji apyl. 
valdyba paskyrė $250 šeštad. Toronto 
liet, mokyklai ir $200 Toronto liet, 
chorui “Varpas” plokštelių išleidimui. 
Tartasi Motinos Dienos minėjimo rei
kalu. Nutarta sekančiame valdybos po
sėdyje svarstyti ateities veiklos gai
rių planus. Naujojo valdybos pirm, 
inž. Eug. čuplinsko teL: namų RO 
9-5136; įstaigos 789-3466.

TORONTO LIETUVIŲ CARITAS 
savo posėdyje pas ižd. J. Kaunaitę su
balansavo ruošto vaidinimo “Buhalte
rijos klaida”. Gauta arti $100 pelno, 
kuris bus panaudotas Velykų švenčių 
proga lankant ligonius. Nutarta po Ve
lykų švenčių ruošti tradicinę Caritas 
pavasario arbatėlę. Numatyti asmenys, 
kurie prieš Velykas lankys ligonius.

MUZIKOS, DAINOS, POEZUOS IR 
SATYROS KONCERTAS įvyks balan- 
džio 19 d. Prisikėlimo salėje. Progra
mą išpildys vietinės pajėgos, daugiau- 
šia jaunieji talentai. Koncerto rengė
jai, Toronto ateitininkai, prašo, kad 
tą dieną niekas neužbėgtų mūsų jau- 
nimui už akių. Prašome sekti mūsų 
pranešimus. Reng.

FILATELISTŲ KLUBO STEIGM. 
SUSIRINKIMAS šaukiamas kovo 22 
d., 12 vai. Prisikėlimo muzikos stu
dijoj. Visi, kurie domities pašto ženk
lų ar pinigų rinkimu, maloniai pra
šome atsilankyti. Iniciatoriai

SERGA “DAINOS” GRUPĖS PIR
MININKĖ K. Butienė; gydosi Toron
to General Hospital, kamb. 506, sen. 
pastate. Įėjimas iš University gt. Lin
kime greit pasveikti ir vėl mūsų tar
pe dalyvauti. “Dainietės”

KUN. KLEB. B. PACEVIČ1AUS 
ĮKURTUVINIŠ POBŪVIS praėjo 
šventiškai. Po pamaldų, kurias atlai
kė naujasis kleb. kun. B.P^ salėje 
įvyko vaišės. Pobūvį atidarė parapi
jos k-to pirm. V. Aušrotas, tardamas 
sveikinimo žodį ir įteikdamas $2.000 
čekį kun. B. Pacevičiui nuo Šv. Jono 
Kr. par. naujosios Šiluvos Marijos 
parapijos Londone kūrimui paremtu 
Vakaro programai vadovo p. Miliaus
kas. Jis pabrėžė, kad čia atvykome 
atsisveikinti su kun. Boleslovu, padė
koti jam už darbą per 12 metų ir pa
linkėti sėkmės bei Dievo palaimos 
naujame darbe.

Sveikinimus žodžiu pradėjo gen. 
kons. K. dr. J. žmuidzinas su ponia, 
Toronto LB vardu išreiškė padėką 
K. Manglicas, Kat. moterų — O. Jo
naitienė, J. Račys “Varpo” choro 
vardu. Šv. Jono Kr. par. choro vardu 
auką įteikė ir sveikino p. Vitkus. Raš
tu sveikino p.p. Misevičiai ir Bleiz- 
giai. Londono par. k-to pirm. Butkus 
priminė parapijos steigimo pastangas 
ir darbus. Po vaišių sekė meninė 
programa, kurią išpildė sol. Strimai
tis, akomponuojamas muz. St. Gaile- 
vičiaus. Meninė dalis dar labiau pa
kėlė šventinę nuotaiką. Po to kalbė
jęs kun. kleb. P. Ažubalis tarė: “šis 
minėjimas yra mūsų didinga valanda. 
Dirbome, vargome ir matome jau, 
kad tiesa ir meilė triumfuoja. Ačiū 
kun. Boleslovui už darbą, nors buvo 
sunku išsiskirti, bet gyvenimas turi 
savą tvarką.” Svečias mons. J. Balkū- 
nas įnešė daug gyvaus humoro: “Jau 
30 metų turiu vikarą ir negaliu juo 
nusikratyti, šis gi jam sakąs, girdi, 
koks tu klebonas, kad negali iš manęs 
padaryti klebono. Per kelis klebona
vimo metus kun. P. Ažubalis išleido 
į klebonus du kunigus: kun. dr. J. 
Gutauską ir šį mūsų vakaro kaltiniu- 
ką. šv. Dvasia tikrai veikianti per 
kun. P. Ažubalį”.

Nuoširdžiai parapijoms ir įvairiems 
rėmėjams bei rengėjams ir gausiems 
dalyviams, kurių buvo pilnutėlė salė, 
dėkojo kun. B. Pacevičius.

Pobūvis užtruko arti 3 vai., tačiau 
dalyviai skirstėsi neskubėdami ir da
lindamiesi įspūdžiais ir džiaugsmais, 
kad vėl nauja lietuviška tvirtovė 
įkurta.

Svečių tarpe matėsi: rekolekcijų 
vedėjai — mons. Vyt. Balčiūnas iš 
Romos ir T. G. Kijauskas, S.J. iš Či
kagos, kun. J. Staškevičius ir Prisikė
limo par. kleb. T. Placidas, OFM.

ST. DARGIS

Nauja L. Jodytės plokštelė DAI
NUOJAM SU LIONE” $5 ir kt. liet, 
plokštelės. Skamb. RO 7-9088.

PARDUODAMAS 8 kubiniu pėdu šal- 
dytuvas. Tel. 767-8860.

PAJIEŠKOMA MOTERIS prie 3% m. 
vaiko dienom. Skambinti telefonu — 
RO 6-7984.

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.
INDIAN RD. — HIGH PARK. 7 butų apartamentas, 4 butai po 6 kamb., 

2 — po 4 kamb., 1 butas — 3 kamb. Kaina $54.500. įmokėti $10.000.
BOWSTEAD — INDIAN RD., 7 kamb. namas per du augštus, plius 2 

saulės kamb., vandeniu alyva šildomas, nepereinami kambariai, du 
dideli garažai. Kaina $18.900. įmokėti $3.500. Balansui viena atv. skola.

HARDWARE VERSLAS Bloor gatvėj. Kaina $4.000.
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.
GLENLAKE — QUEBEC, 10 kambarių, atskiras, 2 vonios, 2 virtuvės, 2 

garažai, vandeniu apšildomas. $21.500. įmokėti $4.000.
ARMADALE — BLOOR, 7 dideli kambariai, liuksus atskiras namas, 2 vir

tuvės, 2 vonios, žaidimo kambarys, garažas. $22.900. įmokėti $8.000.
RONCESVALLES — GARDEN, 11 kambarių, atskiras DUPLEXAS, van
dens apšildymas, 2 vonios, 3 virtuvės. Viso $23.500. įmokėti $7.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Reikalinga 
moteris lengvam 

darbui, 
šešios dienos savaitėje. 

602 YONGE ST.

O’KEEFE CENTRE 
FOR THE PERFORMING ARTS 
FRONT & YONGE — EM. 3-SS33

.3 savaites: kovo 23-balandžio 11
Broadway Company gastrolė. Viena didžiausių mūsų laikų dra
mų! Laimėjusi Niujorko dramos kritikų premiją ir 5 Antoinette 
Perry dovanas kaip geriausias metų veikalas!

WILLIAM RODERICK ir BRUCE GORDON
dramoje

A MAN FOR
ALL SEASONS

Naujas Robert Bolt vaidinimas, vadovaujant Noel William

Taip pat dalyvauja ALBERT DEKKER
Vakarais: S.30; trečiadieniais, D. Penktadienį, šeštadieniais 2 v. 
p.p. Gaunamos geros vietos, $1.50—$5.50. Bilietu kasa atidaryta 
11—9 v.v. Tel. EM. 3-6633.

DR. A. TRIMAKUI pagerbti aka- 
demija-koncertas įvyko Prisikėlimo sa
lėje. Atidarė J. Matulionis, apgailes
taudamas mirusio VUKo pirm, mirtį, 
tačiau pabrėždamas, kad frontas ne
susiūbavo — laisvinimo kova tęsiama 
toliau. Įvadui pianistas A. Kuprevičius 
paskambino Čiurlionio preliudus.

Kalbą apie velionį mons. J. Balkū- 
nas pradėjo: “Mirtis tokia natūrali, 
kaip ir gyvenimas. Tik sukrečia mus, 
kai išskiria ką iš artimųjų.” Kalbėto
jas plačiai nušvietė dr. A. Trimako 
gyvenimą nuo pat jaunystės dienų. 
Palietė jo politinę ir kultūrinę dar
buotę. Velionis buvo gerai pasiruošęs 
dipt ir polit. darbui, mokėjo 6 kal
bas. Monsinjoras dr. A. Trimaką su
sitiko pirmą kartą Lietuvos atstovybė
je Varšuvoje 1938 m. ir nesitikėjo, 
kad Lietuvos nelaimės jį atblokš į 
Niujorką. Ilgoką kalbą baigė ragini
mu, kad aukos ir darbas visų mūsų 
eitų Lietuvos išlaisvinimui.

Pian. Kuprevičius paskambino Cho- 
pino Sonatą B Moli ir Lopšinę, Lisz- 
to Petrarkos Sonatą 104 ir Legendą. 
Minėjimo metu susilaikyta nuo ploji- 
mų. Akademija praėjo tikrai augštu 
akademiniu lygiu, ypač skoningai ir 
tinkamai buvo papuošta scena. Tik 
programa galėjo būti trumpesnė.

J. A.

“ŽIBURIŲ” SPAUDOS BENDRO
VĖS susirinkimą kovo 14 d. atidarė 
pirm. A. Bumbulis, pasiūlydamas pa
gerbti pr. metais mirusius šėrininkus 
— St. Bujoką, W. Stanley, P. Straz
dą, J. Juodviršį, A. Mitalą, A. Slap
šį, St. Augustinavičių ir ypač vieną 
“Žiburių” b-vės steigėjų V. Užupį. Iš 
valdybos pirmininko pranešimo pa
aiškėjo, kad pereiti metai buvo gana 
geri, tačiau spaustuvė dar vis tebėra 
persiorganizavimo stadijoje, norinti 
ją glaudžiau sujungti su K.L.K. Kul
tūros Dr-ja. Išlaidų pozicijoje stam
biausią sumą sudarė bendrovės leidi
niai, kurių per metus išleista trys — 
kun. dr. J. Gutausko paruošta malda
knygė vaikams ir A. Rinkūno “Kreg
ždutės” naujos laidos.

Skirstant pereitų metų pelną, pa
skirta šėrininkams 4% dividendo. Iš
rinkta nauja valdyba: pirm. A. Bum
bulis, vice-pirm. A. Rinkimas, iždin. 
J. Mažeika, sekr. V. Sonda ir narys 
V. Krikščiūnas. Revizijos komisija 
perrinkta ta pati — Eug. Abromaitis, 
V. Sendžikas ir J. Banaitis.

KNYGOS “VILNIUS IN THE LIFE 
OF LITHUANIA” 

išleidimo skoloms padengti 
aukotojų sąrašas

$15 A. Dundulis; po $10: K. Bobelis, 
J. Krištolaitis, p. Traškavičius, J. Vin- 
čiūnas; $6,50 P. Gulbinskas; po $5: 
B. B. Čepkauskai, P. Dabrila, Kv. Dar- 
gis, inž. I. Dragasius, V. Jasiulionis, 
B. Kerulis, M. Kuzmickienė, A. Mi
liauskas, dr. E. Norvaišienė, B. Paulio- 
nis, V. J. Senkus, V. Senkus, T.Si'mins- 
kas, T. Stanulis, L. šalna, p. Vaškelis, 
dr. J. Yčas; po $4: V. Gruzdys, P. Vi- 
lutis; po $ 3: dr. M. Arštikaitytė-Ulic- 
kienė, J.B., K. Palubinskas, B. Params- 
kas, P. Skeblauskas, T. Žilys: po $2: 
A. Alkaitis, M. A. B., Beny-Joseph, A. 
Lajukas, P. Liačas, J. Lozoraitis, V. M., 
J. Maziliauskas, P. Mikšys, Br. Rišo- 
nas, K. Tijūnėlis, L. Workavičius, J. 
žygas; po $1: B.-Čiurlionis, J. Damba- 
ras, V. Janulevičius, A. Kojelaitis, A. 
Mikoliūnas, Br. Palilionis, I. šatras, 
V. Sendžikas, V. Žakas, A. Žičkus.

Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū.
V. Basalykas, VJCL. S-gos 
Toronto skyriaus iždininkas

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal!, Londonu, Windsora, Hamil
toną. North Bay. Sudbnrl ir kitur.

30 DF.WSON ST„ TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403
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B MONTREAL
Dr. Martynui Anysui premijos įteikimo

ir

Krist. Donelaičio 250-jų gimimo metinių
VAKARAS

Dalyvaujant: dr. M. Anysui, dr. H. Nagini, solistei Ginai Cap- 
kauskienei, Ansui Lymantui, V. Piečaičiui ir kitiems. 

Pradžia: -------------------Punktualiai 8 vai. vakare.
Diena: —---------- Kovo 21, šeštadienį, 8 vai. vakare.

Vieta: Aušros Vartų parapijos salė, 1465 Rue de Seve, Montreal.

MERGAITĖM REKOLEKCIJOS — 
šį sekmadienį, kovo 22 d., 3 v. LV 
Namuose. Užtruks iki 5 vaL Vadovaus 
prel. dr. V. Balčiūnas. Visos 12-18 m. 
amžiaus mergaitės prašomos dalyvau
tu Kviečiamos visos skautės, ateitinin
kės ir organizacijom nepriklausančios 
mergaitės. Tėvai prašomi atkreipti dė
mesį ir paraginti mergaites į tą su
sikaupimą atvykti.

“VARPAS” RUOŠIASI IŠLEISTI 
pirmąją ilgo grojimo plokštelę. Jis in
tensyviai rengiasi. Kovo 21-22 d. bus 
atliekamas pats techninis įrašymas į 
juostas Prisikėlimo salėje nuo šio šeš
tadienio r. iki vėlyvo vakaro, taip pat 
sekmadienį tuoj po pamaldų. Visi yra 
prašomi atkreipti dėmesį į tai, kad tu
ri būti visiška tyla, nes tai kliudo 
tiksliam įrašymui. Publika labai pra
šoma šiom dienom nesinaudoti sale 
su kavine.

PRISIKĖLIMO PAR. BANKELIS 
praneša, kad yra padidintas darbo va
landų skaičius. Bankelis atidarytas sa
vaitėje net 29 vaL Valandas prašome 
pasitikrinti atskirai dedamame skel
bime.

Nariam įrašyti dividendai už 1963 
m. Šerus. Atvykdami visi prašomi pa
siimti knygutes, kad būtų galima pa
daryti įrašus.

Artėjame prie pirmojo milijono 
kapitalo. Kviečiame prisidėti visus, ku
rie dar turi santaupų kanadiškuose 
bankuose. Nei nuošimčiai, nei patar
navimas, nei saugumas kituose ban
kuose nėra didesni ar geresni.

Valdyba

ONA IR JUOZAS BALSIAI sušilau- 
kė sūnaus. Sveikiname laimingus tė
vus.

HARBORD COLLEGIATE šį penk- 
tadienį ir šeštad. 8.15 v.v. vyksta Bea
ver Show — kanadiečių meno mėgė
jų grupės montažas. Besidomintiems 
menu, scenos darbu verta pamatyti. 
Ypač dėmesys atkreiptinas į vykusį 
šviesų pritaikymą. Daug naujų ir įdo
mių idėjų parengimams.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems, ku

rie kokiu nors būdu prisidėjo prie šv. 
Kazimiero minėjimo. Ypač dėkojame 
dr. T. Kornelijui, OFM, už invokaci- 
ją; ateit, studentei Audronei Kūolai- 
tei už gražią paskaitą; Prisikėlimo par. 
jaunimo chorui, jo solistams, akomp. 
D. Rautinšienei ir choro vadovui kun. 
Br. Jurkšui ūž plačią ir labai gražiai 
išpildytą religinę ir pasaulietinę me
ninę programą; skautų Šatrijos ir 
Rambyno tuntams už skambią dainą, 
deklamacijas ir melodijas, Prisikėli
mo par. Kat. Moterų Dr-jos skyriaus 
ponioms, J. Žadavičiui ir visiems ki
tiems*. Kat. Fed. Tor. sk.

John's Flooring
SENOS GRINDYS ATNAUJINA

MOS IR IŠLYGINAMOS.
SKAMBINTI EM 8-6575 

118^ Robinson St., Toronto 3, Ont.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst) 

TEL. LE 2-3656

AUŠROS VARTŲ PAR. ŽINIOS
— Nuo pirmadienio iki penktadie

nio vakarais pamaldos ir pamokslas 
7.30 vai. Rytinės pamaldos ir pamoks
las — 9 v. ryto, šeštadienį, kovo 21 
d., vakarinės pamaldos bus 7 v.v., ry
tinės — 9 vai.

Sekmadienį, kovo 22 d., baigsime 
misijas 5 vaL Mišių metu giedos pa
rapijos choras, kur tuoj po Mišių iš
pildys bažnyčioje koncertinę progra
mą. 6.15 v.v. parapijos salėje bus vai
šės, organizuojamos Gyv. Rožinio Dr- 
jos, pagerbti T. J. Kubiliui, parapijos 
steigėjui. Misijų metu išpažintys klau
somos prieš kiekvienas Mišias ir Mi
šių metu.

— Parapijos bazaras buvo gausus 
fantais, talkininkais ir dalyviais.

— Joana Marija Andrulonytė su 
Francis V. C. Gallagher ruošiasi san
tuokai.

— Pakrikštyta J. ir B. Ivanauskų 
sūnus Daniaus Jono vardais; G. ir J. 
Vazalinskų dukra Editos Marijos var
dais.

— Aukos bažnyčios fondui: $106— 
Iz. Mališka; $44 — A. ir A. Mankai; 
$40 — R. ir N. Milakniai; $30 — J. 
Mačiulis ir K. Otto; $25 — E. ir J. 
Intai, V. Andrejauskas; $20 — B. Ge
ležiūnas, J. Aniolauskas, J. Klimavi
čius, V. ir G. Drešeriai, J. Žakevi
čius, J. Kačergis, W. Bunis, P. Ru- 
dinskas, J. Pakulis; $15 — J. Kasbe- 
ruk, J. M. Burbos, K. Bagatavičius, J. 
G. Račinskas, M. Grinka, J. Benzaitis; 
$10 — M. Lavinskas, J. Monstavičius, 
V. Mackūnas, P. Vitas, Piešinų šeima, 
J. Vaškis, P. Kubilius, B. Pilipavičie
nėj P. Valench, V. Noreika, O. Linko- 
nas, A. Pakulis, A. Jankus, A. Ali
šauskas, S. Saunoris, E. Vaicekaus
kas, L .E. Sinkevičiai; $9 — V. Val
ka, A. Račinskas; $5 — O. Nauckūnas, 
P. Gurklys, J. Gordon, O. Glaveckie- 
nė, J. Pakulis, J. Kazenevich, J. Ka- 
zenevičius, P. Sedan; $4 — L. Urbo
nas. Visiems nuoširdus ačiū!

— Užpraėjusio sekmadienio rinklia
va — $313.

MONTREALIO KLB STOVYKLOS 
VALDYBOS posėdyje buvo aptarti 
stovyklos išplanavimo, lėšų telkimo ir 
administravimo klausimai. Nutarta ne
delsiant pradėti lėšų telkimą krei
piantis į visas Montrealio lietuvių or
ganizacijas, prekybininkus, profesio
nalus ir kitus labiau pasiturin-čius 
tautiečius. Vėliau nutarta praves
ti aukų vajų atlankant kiekvienus na
mus su aukų lapais. Visi stovyklai pa
aukoję $100 ar daugiau bus įtraukti į 
mecenatų sąrašą, kuris ateityje bus 
įrašytas į stovyklos paminklinę lentą. 
Visi kiti prašomi aukoti bent po $5 
nuo šeimos, kad dar šiais metais būtų 
galima atlikti pagrindinius stovyklos 
tvarkymo darbus. Iš tokių darbų šiems 
metams numatyta: sutvarkyti maudyk
las ir pastatyti pastatą persirengimui, 
išvalyti sklypą ir išvesti kelius, pa
ruošti vietas stovyklavietei ir aikštę 
automobiliams, išgręžti šulinį, įrengti 
išvietes, pastatyti virtuvę ir valgyklą.

Posėdyje pasiskirstyta pagrindiniais 
darbais: Tėvas J. Vaišnys, SJ, sutiko 
paruošti stovyklos administravimo tai
sykles; J. Kibirkštis ir V. Piečaitis— 
lietuvių sąrašus rajonais ir gatvėmis; 
T. J. Vaišnys, P. Rudinskas ir P. Ada- 
monis — informuoti visuomenę per 
spaudą ir bendraraščius; dvi komisi
jos jau veikia iš seniau, būtent, lėšų 
telkimo iš P. Adamonio, V. Piečai- 
čio, A. Kalvaičio ir stovyklos išplana
vimo iš T. Vaišnio, inž. J. Kibirkščio 
ir inž. V. Šipelio.

Visos organizacijos, kurios numato 
stovykla pasinaudoti šią vasarą, pra
šomos apie tai iš anksto pranešti sto
vyklos valdybos pirm. P. Ručinskui, 
nurodant laiką ir kitus pageidavimus.

Montrealio lietuviams jau seniai rei
kalinga tokia bendra visų nuosavy
bė, kurioje galėtų stovyklauti jauni

s100 savaitinės algos arba 
augštas komisas

norinčiam gauti geresnj atlyginimą, nebijančiam verslo 
reikalais susitikti žmones. Reikalinga turėti automobilį, 
pardavinėjimo patirtis nebūtina. Asmeniško pasikalbėjimo 
reikalu skambinti MR. VILIMAIT1S, 751-2722.

LEO GOODMAN,
B.A., C.A.

Chartered 
. Accountant
BA 2-1742, TORONTO

District Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472 -
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

A. GRAŽYS
P. JASUTIS
M. ROTH

10 METŲ

739-9328
— LA 2-7879
— RE 7-9353

PATIRTIS

mas ir savaitgaliais pasinaudoti kiek- 
vienas lietuvis. Lac Sylvere yra vie
nas gražiausių Laurinijos ežerų ir di
desnę kelio pusę į jį važiuojant jau 
dabar galima naudotis autostrada. Sto
vykla organizuojama Montrealio lietu
vių bendruomenės vardu, todėl bus at
vira visiem. Užtat stovyklos vadovybė 
labai prašo visų Montrealio lietuvių 
nuoširdžios paramos šiam gražiam ir 
naudingam užsimojimui įgyvendinti.

Pr. R.
N. PR. MARIJOS SESERŲ VEIK

LOS DEŠIMTMEČIUI paminėti ruo
šiamas specialus leidinys, kuriam jau 
renkami skelbimai bei sveikinimai. De
šimtmečio minėjimas numatytas gegu
žės 2 d. AV par. salėje. Sesuo Mar
garita, namų vyresnioji, lankėsi Či
kagoje ir galutinai susitarė dėl kon
certo programos su sol. P. Bičkiene.

JURGINIŲ MUGĖ įvyks balandžio 
18 ir 19 d. AV par. salėje. Rengėjai— 
Montrealio skautų ir skaučių tuntai. 
Tikslas — sutelkti lėšų palapinėms 
įgyti, kurių išsinuomoti nebegalima. 
Visi skautai ir skautės mugei intensy
viai ruošiasi: daro įvairiausius fantus, 
medžio drožinius, mezga, siuva etc. 
Taip pat bus renkami fantai ir aukos 
iš visų montrealiečių lietuvių.

DAIL. R. BUKAUSKAS rengiasi sa
vo parodai Jaunimo Centre Čikagoje. 
Montrealyje dailininkas tai pat rengia
si išstatyti savo darbus CNR Central 
Station parodoms skirtose patalpose.

HENRIKAS IR DANA PAŠKEVI- 
ČIAI, gyvenę Montrealyje, su savo 
dukra Rita persikėlė gyventi į Los 
Angeles ir jau įsikūrė.

KLB MONTREALIO LIETUVIŲ 
STOVYKLOS žemės reikalu iš miškų 
departamento Kvebeke sutikimas duo
ti 25 akrus žemės prie Lac Sylvere 
jau gautas. Belieka gauti tik pritarimą 
iš Consolidated Paper Co., kuri turi 
išsinuomojusi ten visus miškus. Tuo 
reikalu rūpinasi didelis stovyklos rė
mėjas notaras J. Bernotas. Ligi šiol 
valdyba jau yra gavusi iš “Lito” $800, 
iš KLB krašto valdybos $100, iš Mont
realio KLB seimelio $50 ir iš “Nerin
gos” skaučių tunto $10, iš viso $960. 
Raštinės ir kt. išlaidu padaryta apie 
$30.

“LITO” VALDYBA pasiskirstė pa
reigomis: pirm. J. Bernotas, I vice- 
pirm. J. Bulota, II vicepirm. V. Pie
čaitis, sekr. ir vedėjas Pr. Rudinskas, 
narys veiklos plėtimo reikalams P. 
Adamonis. Kredito komisijos pirm. — 
J. Juškevičius, nariai — S. Kęsgailą ir 
Iz. Mališka. Revizijos komisijos pirm.
— J. Lukoševičius, nariai — J. Ado
maitis ir P. Povilaitis.

UŽ SANTAUPAS “Litas” moka 
daugiau, kaip betkuris bankas arba 
Caisse Populaire. Visos santaupos ap
draustos nuo vagysčių, gaisro, apiplė
šimų, tarnautojų išeikvojimų ir pana
šių nelaimių vienu milijonu dolerių. 
Artėjant palūkanų prirašymui kituose 
bankuose — balandžio 30 d. — pravar
tu kiekvienam lietuviui apsigalvoti ar 
ne geriau būtų taupyti “Lite”? “Litas” 
moka už indėlius 4%%, skaičiuojant 
dividendus kas 3 mėn., o už depozitus
— 4% skaičiuojant kas mėnesį ir duo
da pilnus čekių patarnavimus, šiuo 
metu “Litas” priėmė 1017-tąjį narį ir 
jau peršoko $900.000 balansą.

SUINTERESUOTI ASMENINĖMIS 
PASKOLOMIS prašomi pareiškimus 
paduoti bent prieš 7 dienas, nes kre
dito komisija posėdžiauja tik kartą 
per savaitę. Nekilnojamo turto pasko
loms geriau užsirašyti iš anksto.

v Pr. R.

VELYKŲ ŠVENTĖSE IR KITOMIS 
PROGOMIS savo artimuosius sveikin
kime lietuviškai. Gražių lietuviškų 
sveikinimo kortelių galima gauti para
pijų kioskuose ir kitose lietuviškose 
krautuvėse. Korteles išleido spaudos 
b-vė “žiburiai”, Toronte.

ROYAL-LONDON
& LANCASHIRE 

APDRAUDOS BENDROVES 
yra atstovaujamos: 

Adamonis Insurance 
Agency Inc.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd.
Tel.: 722-2472

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 

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

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito tCf IT ACH 
Kooperatyve Lf f A4O

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766*5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui doleriu. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą 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 — 6fi%. 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.




