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T. G. KIJAUSKAS, S.J.

Paskutiniais metais išeivijoje vis dažniau nusiskundžiame, jog 
kunigų bei vienuolių pašaukimai yra gana reti. Teisinamės. Di
desnę kaltės dalį suverčame ant gero ir patogaus gyvenimo pa
gundų arba painių tremties aplinkybių, kuriose jaunimui lengva 

, pasimesti. Girdi, po skurdaus gyvenimo stovyklose žmogus ir vėl 
pasijuto ant savo kojų, kur spėjo susikurti saugų kampelį. Jau
nimui atsivėrė didelės galimybės įvairiose kitose patraukliose 
profesijose. Kunigo, vienuolio ar vienuolės pašaukimas jaunimo 
todėl nedominąs. Be to, mūsų laikų jaunimas praradęs idealizmo 
dvasią.

Nesiginčysime, kad šiuose išvedžiojimuose yra tiesos. Bet 
kaltinti vien tik aplinkybes ir idealizmo stoką mūsų jaunime taip 
pat būtų labai neteisinga. Amerikiečių jaunimas turi tas pačias 
sąlygas, tas pačias moderniųjų laikų viliones, bet pas juos pašau
kimai yra gana gausūs. Atrodo, jiems netrūksta ir idealizmo. Vis 
didesnis jų skaičius paaukoja keletą gražiausių savo gyvenimo me
tų padėti besivystančioms tautoms “taikos korpuse”, kur jie daž
nai gyvena labai primityviose sąlygose, pvz. be vandentiekio na
muose, be elektros ir kitų būtinybių. Jie gauna tik minimalinį 
atlyginimą. Iš atsiliepimų sužinome, kad jie darbuojasi su dideliu 
entuziazmu. Kaltinimas, jog visas Amerikos jaunimas išlepo, ne
visai pasitvirtina. Lietuviškasis jaunimas idealizmo dvasioje tik
riausiai neatsilieka.

Iš XIV-jų Š. Amerikos krepšinio žaidynių Toronte: Tėvas Paulius Baltakis, OFM, iškilmingo atidary
mo metu skaito invokaciją; kandidatai i Š. Amerikos krepšinio rinktinę: A. Jankauskas, P. Skilni- 
kas, B. Sedlickas — Toronto Aušros klubo, A. Klimas — Toronto Vyčio. Kiti rinktinės nariai išrink-

iš JAV sporto klubų. Nuotr. S. Dabkausti

Raudonieji milžinai ir Lietuva

Pašaukimai ir jaunimas Savaitės įvykiai

šių metų kovo pradžioje Tėvai jėzuitai, bendradarbiaujant 
keletui pasauliečių, suruošė Čikagoje pašaukimų savaitę, kurioje 
visa eilė prelegentų iš JAV ir Kanados svarstė pašaukimo turinį, 
apimti, tikslą ir ženklus, jo Įtaką asmenybei; kunigystės kilmę ir 
paskirtį; vienuolynų Įnašą i gyvenimą, menus, mokslą; vienuolyno 
vietą Bažnyčioje ir bendruomenėje, vienuolyno pareigą pasauliui 
ir pasaulio pareigą vienuolynui; jie pristatė vienuoli kaip moksli
ninką, kultūrininką, visuomenininką ir menininką; žiūrėjo i ku
nigą bei vienuolį ateities perspektyvoje kaip i erdvės amžiaus 
problemų sprendėją, pasaulio šviesą ir druską, šalia minėtų temų, 
tremty esą septyni lietuvių vienuolynai ir šv* Kazimiero K*olegij*a 
pateikė visuomenei per paskaitas ir foto parodą savo tikslus, cha
rakterį bei darbų lauką. Pašaukimų savaitė visumoje pasisekė. 
Per visuomenę nuplaukė žinia apie ją. Mes visgi klausiame, ar 
to jau užtenka? Ar viskas jau padaryta* ką mes galime ir net pri
valome daryti pašaukimų ugdymo klausimu? Ar švystelėjęs min
čių ir paveikslų pluoštas išaugins, subrandins pašaukimus?

Pašaukimas į kunigystę’bei vienuolišką gyvenimą ateina pir
miausia iš Dievo. Bet jis prinoksta šeimoje. Tėvai turi ypatingą 
atsakomybę, kad jų sūnus ar dukra rastų šeimos prieglobstyje 
gaivinančią atmosferą brandinti jaunam daigeliui, kuri Viešpats 
Įdiegė. Jaunuoliui, tuhnčiam pašaukimą, paskaitos gali būti nau
dingos, bet jų nepakanka. Jam svarbiau palaikyti asmeninius ry
šius su kunigu, vienuoliu ar vienuole. Tokiuose kontaktuose jis 
turi susilaukti atvirumo, nuoširdumo ir vispusiško supratimo. 
Taip jis pažins — dažnai po ilgesnio laiko ir didelių abejonių bei 
dvasinių grumtynių — ar jis tikrai turi pašaukimą i dvasini gy
venimą. Skaudu, kai kartais girdime, jog žmogų kiti “Įstūmė” i 
seminariją ar vienuolyną. Bet nemažiau skaudu, kai matome* 
kaip tėvai ir pažįstami visomis jėgomis ir priemonėmis uždraudžia 
ir neleidžia savo sūnui ar dukrai rinktis kelio, kuris skirtas Dievo 
tarnybai. Ir vieni, ir kiti dažnai suardo jauno žmogaus gyvenimą. 
Jie užmiršta, kad žmogaus laimė glūdi ne karjeroje ar pelnin
gume. žmogus randa pilną pasitenkinimą ten, kur veda jo polin
kiai, gabumai, Dievo šaukimas, nors toks darbas reikalautų daug 
aukos.

Lietuviškosios parapijos ir vienuolijos šiandien tapo religinio, 
kultūrinio ir tautinio gyvenimo oazėmis svetimoje šalyje. Jungi
nės pastangos sutvirtins ir palaikys tokios misijos tęstinumą. 
Aišku, kad be pašaukimų prieauglio šio darbo ribos savaime 
siaurės. Išvengti tad tokio susiaurėjimo mums reikia rūpintis, 
kad vis daugiau jaunimo prisidėtų prie šios misijos tęstinumo. 
Dabar, einant mokslo metams i galą, laikas jaunimui ir tėvams 
pagalvoti apie pašaukimą, ji pasekti ir nukreipti tinkamiausia 
linkme.

Balys Kronas drauge su savo 
bendradarbiais Įsteigė visoj Ka
nadoj veikiančią nekilnojamos 
nuosavybės pirkimo pardavimo 
Įstaigą Cross Canada Realtors 
Service Ltd. Ji galės pirkti bei 
parduoti namus visoj Kanadoj. 
Pvz. jei kas iš Otavos persikelia 
i Torontą, tos bendrovės agentai 
gali parduoti Otavoj turimą na
mą ir pirkti kitą Toronte. Tuo 
būdu* besikilnojantiems mažiau 
reikės naudotis nuomojamais 
butais. Naujai Įsteigtai bendro
vei priklauso visa eilė nekiln. 
turto pardavimo Įstaigų Įvairiuo
se Kanados miestuose. Vėliau 
numatoma bendrovę išplėsti ir i 
kitus kraštus. Apie b-vės pirm. 
B. Kroną plačiai rašė “The Fi
nancial Post” 1964. IV. 4. ir pa
žymėjo, kad jis yra lietuvis, at
vykęs Kanadon 1951 m.

Kanados kariuomenė bus pa
grindinai pertvarkoma, sujun

giant visas 3 kariuomenės dalis: 
armiją, aviaciją ir laivyną po 
viena vadovybe. Krašto apsau
gos min. P. Hellyer paskelbė tas 
reformas ir jos bus tuoj pradė
tos vykdyti. Ateities kariuome
nė bus vispusiškai apmokyta ir 
galės greitu laiku būti permes
ta betkurion pasaulio šalin. Prie 
naujos sistemos iš dabartinio ka
rinio biudžeto $1,5 bil. dol. kas 
metai bus sutaupoma $100 mil.

Kas naujo Kanadoje?
Sujungtos kariuomenės vadą pa
skirtas aviacijos maršalas F. 
Miller.

Imigracijos min. Rene Tremb
lay pareiškė, kad ateityje bus 

Įsileidžiama žymiai daugiau ki
niečių Kanadon. Praėjusiais me
tais Kanadon atvyko 1571 kinie
tis iš Hong Kongo. Norima taip 
pat Įsileisti daugiau japonų, nes 
tikimasi, kad kiniečiai ir japo
nai, atvykę Kanadon, liks pasto
viais krašto gyventojais, nes eu
ropiečiai dažnai Kanadą laiko 
tik perėjimo kraštu i JAV.

Dažnai girdimas vardas “Van 
Doos”, nes taip pavadintas 

Kanados kariuomenės dalinys, 
dabar esąs Kipro saloje. Tai yra 
Kvebeko 22 pulko pavadinimas. 
Pulkas buvo Įsteigtas 1914 m. 
dabartinio gen. gubernatoriaus 
George Vanier ir pavadintas 
prancūziškai “vingt deuxieme”. 
Anglai iš to padarė “Van Doos”.

Kanados komunistų partijos 
suvažiavimas Įvyko* Toronte 

Velykų savaitgalyje. Dalyvavo 
200 atstovų. Partijos vadais vėl 
išrinkti Leslie Morris ir Tim 
Buck.

Mokytojų ir švietimo darbuo
tojų konferencija vyko visą 

savaitę Toronte. Joje buvo kel
tos šios problemos: Švietimas

Maskvos - Pekingo dvikova pa
siekė Įkaitimo viršūnę. Ginklais, 
tiesa, nei viena pusė nežvangina, 
tačiau žodinė, politinė ir ūkinė 
dvikova vargiai begali būti ašt
resnė ir viešesnė. Pekingo spau
da jau senokai vanoja Chruščio
vą, skelbdama ji kaip naują 
Trockį, kapitalistų pataikūną, ko
munizmo heretiką ir kiniečių 
priešą. Esą taikos su Maskva ne
bus, kol Kremliuje sėdės Nikita 
Chruščiovas. Pastarasis iki šiol 
tylėjo ir veikė užkulisiuose, 
stengdamasis Įtikinti Maotsetun- 
gą, kad stalininis komunizmas 
esąs klaidingas. Nebetekęs kant
rybės, Chruščiovas paleido i dar
bą propagandinę mašineriją. At
vykęs i Budapeštą dalyvauti 19-jų 
okupacijos metinių iškilmėse, jis 
pasakė kalbą, aštriai smerkiančią 
Mao revizionizmą, kuris esąs pats 
blogiausias. “Pravda” paskelbė 
ilgą Suslovo straipsni, smerkian
ti Pekingo laikyseną. Kremlius 
nutarė šaukti komunistų partijų 
tarptautinę konferenciją, kuri tu
rėtų sustiprinti Maskvos pirmavi
mą komunistiniame bloke ir pa
smerkti Kinijos stalinizmą. Pa
naši konferencija buvo sušaukta 
1960 m. Maskvoje.

KODĖL SUSIKIBO?
Chruščiovo ir Maotsetungo dvi

kova kilo dėl tautinių, ideologi
nių, ekonominių ir politinių prie
žasčių. Kinija nuo seno turi pre
tenzijų i kaikurias Rusijos terito
rijas. 700 milijonų alkanų kinie
čių godžiai žiūri i apytuščius Ru
sijos plotus — Sibirą ir kt. sritis. 
Alkano ambicija nepakenčia rusų 
vyresniškumo, dėjimosi “vyres
niuoju broliu” ir priklausomy
bės nuo jo malonės. Būdami žy
miai gausesni už rusus, kiniečiai 
mano, kad Maskvai *nedera užsi
imti diktavimu; vadovauti pasau- 

turi eiti su laiku, šiandien gim
naziją baigęs jaunuolis rytoj ga
li pasidaryti netinkančiu gyve
nimui ir negauti darbo dėl tech
nikos pažangos. Mokiniai, kurie 
numatomi, kad “iškris” nebaigę 
gimnazijos, būtų nuvesti su eks
kursija pasižiūrėti bedarbių ei
lių darbo Įstaigose. Nusiskųsta 
mokytojų asmenybe, nes nuo 
jos dažnai priklauso ateities jau
nimas. Geras mokytojas turėtų 
mokinius padaryti galvojančiais 
žmonėmis, bet ne faktus pri
imančiom mašinom. Viešosiose 
mokyklose trumpas Biblijos 
skaitymas kasdieną palygintas 
su “šalta kalakutiena”. Tos ke
lios minutės vaikam nieko ne
duodančios.

Provincijų premjerų konfe
rencijoje daugiausia laiko bu

vo skirta valstybinio pensijų 
plano svarstymui. Prie plano ne
prisideda Kvebeko provincija; 
labai šaltai laikosi ir Ontario. 
Dviem didžiausiom provincijom 
neprisidedant, siūlomo plano 
Įvedimas liko netikras.

Bedarbių fondas, iš kurio gau
na savaitinę pašalpą beveik Vž 
mil. kanadiečių, kovo 31 d. buvo 
$4.5 mil. deficite. Praėjusiais 
metais iš fondo išmokėta $14 
mil. daugiau, negu kad i ji 
Įplaukė.

liui atėjusi eilė Pekingui.
Prie tokios tautinės ambicijos 

prisidėjo ideologiniai motyvai. 
Maotsetungo vadovaujama kinie
čių kompartija pasiliko ištikima 
stalininei linijai ir yra nuomonės, 
kad pasaulio užvaldymas Įmano
mas tiktai jėga — masių revoliu
ciją. Tuo tarpu Chruščiovas skel
bia, kad atominiame amžiuje ko
munizmo Įsigalėjimas pasaulyje 
Įmanomas tiktai - taikiomis prie
monėmis ir tyliu perėjimu iš ka
pitalizmo į socializmą.

Kertasi Maskva su Pekingu ir 
politinėje srityje. Kinijos kom
partija, pasinešusi Į vadovavimą 
Azijai ir AfrikĄj bando išstumti 
Sov. Sąjungos Įtaką iš tų konti
nentų. Ji tai daro politinėm ir 
karinėm priemonėm. Premjeras 
Čuenlai apvažiavo daugelį kraštų, 
stiprindamas savo pozicijas. So
vietai gi stabdo kiniečių plėtrą 
tom pačiom priemonėm.* Jie pa
rėmė Indiją konflikte su Kinija 
dėl sienų — pasiuntė Indijai net 
ginklų ir lėktuvų. Iš pačios Kini
jos atšaukė visą ūkinę pagalbą ir 
personalą — 1300 technikų. 1957 
m. Sov. Sąjunga buvo pasirašiusi 
sutartį su Kinija duoti atominę 
bombą ir visus duomenis jai pa
gaminti. Vėliau Chruščiovas tą 
sutarti ne tik atšaukė, bet dargi 
1963 m. pasirašė sutartį su vaka
riečiais dėl apribojimo bandomų
jų atominių sprogdinimų.

MILŽINŲ PYKTIS
Ar Chruščiovas su Mao susitai

kys? Tai klausimas, i kurį šian
dien jieškoma atsakymo. Iš visko 
sprendžiant, neatrodo, kad jiedu 
susitaikytų, nes milžinų pykčio 
atveju nėra kuriam nusižeminti. 
Be to, tai gana Įsisenėjęs ir gilus 
susikirtimas. Jis prasidėjo 1956 
m. sovietinės kompartijos XX su
važiavime. 1959 m. Chruščiovas, 
padiskutavęs su Mao ir jo bend
radarbiais, atsisveikino su juo 
Pekingo aerodrome ir tai galuti
nai. Dalykai taip toli yra nurie
dėję, kad susitaikymas atrodo ne
beįmanomas. Taika tarp jų ateis 
nebent kapuose. Galbūt atėjus 
naujiem žmonėm pasikeis ir san
tykiai tarp Maskvos ir Pekingo, 
nes ideologiškai šios dvi jėgos 
yra artimesnės nei Maskva - Va
šingtonas. Jei betgi Chruščiovas 
ir Mao išsilaikys valdžioje ilgesni 
laiką ir Mao vis daugiau Įsitvir
tins Afrikoj bei Azijoj, Maskva 
bus priversta vis daugiau suartė
ti su Vakarais ir palaipsniui lau
žyti barjerus, skiriančius Mask

XIV-jų Š. Amerikos krepšinio žaidynių atidaryme kalba FAŠKo 
pirm. p. Nasvytis; vienas įtemptų kovos momentų tarp Lituani
kos ir Aro. * Nuotr. S. Dabkaus

vos komunizmą nuo vadinamojo 
kapitalizmo. '

KAIP SU LIETUVA?
Artėjant Vakarams su Sov. Są

junga, Lietuvos problema atsidu
ria naujoj šviesoj. Tuo atveju ko
va užsieniuose už Lietuvos ne
priklausomybę pasunkės ir jau 
pasunkėjo. Vakariečiai rodys ma
žiau susidomėjimo tomis jėgo
mis, kurios naudingos konflikto 
atveju su Sov. Sąjunga. Iš antros 
pusės, sovietų galybės susilpnėji
mas globalinėje plotmėje gali pa
lengvinančiai atsiliepti Į Lietu
vos ir kitų pavergtųjų kraštų vi
daus gyvenimą. Paisydami Ame
rikos ir kitų vakariečių pageida
vimo, sovietai turės praplėsti 
laisves okupuotiems kraštams. Ta 
linkme vakariečiai galės lengviau 
paspausti sovietus. Lieka tik 
klausimas, ar vakariečiai mokės 
išnaudoti padėti savo ir pavergtų
jų naudai? Išeivija visų tautų tu
rėtų spausti viešąją, opiniją, kad 
pavergtųjų byla ne.tik nebūtų už
miršta naujoj situacijoj, bet dar
gi panaudota nepriklausomybės 
siekimui.

Lietuvių krepšininku invazija Toronte
DALYVAVO APIE 400 SPORTININKŲ. • ĮTEMPTOS KO
VOS. • ATRINKTI KANDIDATAI Į ŠIAURĖS AMERI

KOS LIETUVIŲ RINKTINŲ

Čekausko (36), laimi pirmą per
galę prieš jauną Čikagos Arą 118 
:90; tačiau sekančiose rungtynėse 
Kovui neužteko 42 čekausko taš
kų Įveikti nepavargusiem augšta- 
ūgiam Toronto Aušros žaidikam. 
Rungtynes laimėjo Aušra 96:94. 
Kitoj lentelės pusėje Waterburio 
Gintaras, nors ir pralaimėjęs ge
roku skirtumu pirmąjį puslaiki, 
išspaudė 99:92 pergalę prieš Kle- 
velando žaibą. Kitose šios pusės 
rungtynėse Čikagos Lituanica ne
sunkiai Įveikė atsikūrusi Toronto 
Vyčio penketuką 105:63. Paguo
dos rate Klevelando žaibas. Įvei
kė Toronto Vytį 110:63 ir Čika
gos Aras 55:46 laimėjo penktą 
vietą, žaibo komandoje išskirtini 
buvo Modestavičius, šilingas, Ge
čys ir Motiejūnas. Bene gražiau
sią šių pirmenybių žaidimą paro
dė trečios vietos rungtynės, ku
riose susitiko Detroito Kovas ir iu ntinpia i\wa uz,vuu imu _ T -a • ir i

pat pirmųjų rungtynių. Detroito C,k®g,os Lituanica. Malonu buvo 
Kovas, vedamas nesustabdomo

Praeitą savaitgalį Toronto lie
tuviai turėjo progos stebėti neei
lini sporto Įvyki — keturioliktą
sias ŠAL sportines žaidynes, ku
rios apėmė Įvairių klasių krepši
ni. Akinami malonaus laimikio— 
kelionės į Australiją, i Torontą 
sulėkė apie 400 sportininkų, ku
rie sudarė 22 krepšinio vienetus. 
Ši salėki plačiai paminėjo ir vie
tinė spauda, neveltui pavadinda
ma ji lietuviškąja invazija.

šios žaidynės parodė daug gra
žaus žaidimo ir galėjome pasigro
žėti iškiliu lietuviškų krepšininkų 
sugebėjimu, nes juk daugelis jų 
buvo pasipuošę ir kolegijų žvaigž
džių vardais.

Įtemptos koVos. — Atvykusius 
iš šiltesnių vietų Torontas pa
sveikino baltu sniegu ir šalto oro 
banga. Bet tai neatšaldė jaunųjų 
krepšininkų entuziazmo. Vyrų 
klasėje Įtempta kova užvirė nuo

įstebėti Lituanicos Jasevičiaus 
|(22), Varno (49) ir Detroito Kovo 

? čekausko (37), Dziko (29) ir But
kaus (21) žaidimą, kurį torontie- 
čiai vargu ar kada nors yra matę. 
Po permainingos kovos rungty
nes laimėjo Kovas ir abiejų ko
mandų krepšiai pasiekė triženkli 

i skaičių — 114:106. Pagaliau sek
madienio baigminėse rungtynė- 

! se. stebint virš 400 žiūrovų, susi
tiko šių žaidynių baigmininkai: 
Toronto Aušra ir Waterburio 

: Gintaras. Gintaras — jau tris kar
tus buvęs ŠAL žaidynių laimėto
jas. o Aušrai — tai ketvirtas mė
ginimas laimėti ši titulą. Rung
tynės pradedamos lygioj kovoj, 
tačiau ilgasis Gintaro centras Sla- 
mančinskas. nors šiose rungtynė
se laimėjęs 4 taškus, gerai gina 
savo krepši. o vikrieji Gintaro gy- 
r.ikai prasiveržimais didina kren- 
šių skirtumą. Aušrą gelbsti toli
mais metimais Jankauskas ir Sed
lickas, bet Gintaro iškovoti JO

BRAZILIJOJ PEREITĄ SAVAITŲ ĮVYKO KARIUOME
NĖS PERVERSMAS. Prezidentas Goulart, kairiojo sparno žmo
gus, gana palankiai žiūrėjo i komunistus ir net su jais bendra
darbiavo. Krašte prasidėjo tikras ūkinis nuosmukis: pinigų 
vertė krito, kainos kilo ,visko trūko, nors Brazilijos žemė yra 
derlinga ir plati. Ūkininko padėtį galima buvo lyginti tik su 
pagarsėjusios savo neturtu Indijos ūkininko padėtimi. Kantry
bė išseko ir kariuomenė sukilo ir beveik be šūvio paėmė val

džią. Prezidentas manė gintisr 
“ligi mirties”, bet pritarėjų ne
radęs pabėgo i Montevideo. Vals
tybės prezidentu, pagal konstitu
ciją, tapo seimo pirm. Mazzili. 
Palankiai tą perversmą sutiko ir 
amerikiečiai, kurių bilijonai yra 
investuoti Brazilijoj. Daug kapi
talo ten yra investavę ir kanadie
čiai.

Kitas alkanas kraštas yra Indo
nezija, tik ten nėra kam kelti 

perversmo. Javos saloje badauja 
jau dabar 2 mil. žmonių. Nors 
prez. Sukarno ir švaistosi kaip 
Napoleonas, bet jo užsienio r. 
min. Subandrio prašo pagalbos 
net ir iš vakarykščio okupanto — 
Olandijos. Olandija dar neseniai' 
Amerikai spaudžiant, užleido va
karinę N. Gvinėją. Indonezija 
prašo technikinės pagalbos ir 
Įvairių gaminių. Amerika yra su
kišus! $615.000.000 kaipo ūkinės 
paramos ir $100.000.000 kari
niams reikalams. Tvirtinama, kad 
Rusija yra davusi Indonezijai 
ginklų už visą bilijoną dol. Kiti 
komunistiniai kraštai, kaip Čeko
slovakija, yra sukišę $600.000. 
000. Dėl Indonezijos puldinėji
mų ant Malezijos JAV sustabdė 
pagalbą, ir todėl dabar Indonezi
ja kreipiasi i savo buv. globėją 
— Olandiją.

Saudi Arabijoj galutinai įsi
tvirtino princas Faisalas, kuris 

perėmė visą valdžią krašte. Visi 
Arabijos valdovai remia naująjį 
karalių. Senasis karalius Saud 
dar iš krašto nėra išvažiavęs. Jo 
pajamos, kurios siekė i metus 
$40.000.000, bus žymiai sumažin
tos.

Graikijos naujoji vyriausybė ir 
naujasis karalius artimoj ateity 
paleis iš kalėjimų per 400 komu-

nistų, kurie sėdi nuo 1947-9 me
tų civilinio karo. .

Belgija rodo intereso vėl grįž
ti Į Kongą, kurį ji paliko Ame

rikos spaudžiama*. Dabar belgai 
grįžta pačių Kongo įtakingų žmo
nių kviečiami ir užima vadovau
jančias pozicijas. Amerikiečiai 
simpatijų nesugebėjo Įgyti ir po
zicijose rieisitvirtino.

Kubai su perversmu Brazilijoj 
ateina sunkios dienos. Busi

moj Amerikos ministerių konfe
rencijoj Venecuela mano pasiū
lyti rezoliuciją, kad kiekviena 
Kubos agresija butų sutikta gink
lu, o slaptas Kubos veikimas ki
tose valstybėse būtų griežtai su
stabdytas. * . i4į

Visoj Rusijoj eina komunistų 
partijos parengiamieji darbai 

prieš Kiniją. Svarbesnieji parti
jos nariai iš centro yra pasiųsti į 
provinciją, kur atlieka paruošia
muosius *darbus vietinėse parti
jos celėse. Molotovas, Malenko
vas ir Kaganovičius pašalinti iš 
partijos.

Belgijoj paskelbė streiką gydy
tojai, protestuodami prieš vy

riausybės planuojamas reformas 
— nemokamo gydymo Įvedimą 
seneliams, našlaičiams, invali
dams ir pari. Protestuodami prieš 
gydytojus sustreikavo ir darbi
ninkai, kurie stovi už reformas. 
Iš 12.000 gydytoju stereikuoja 
90%. * *l:|i

Garsusis Amerikos generolas 
Douglas MacAthur mirė bal. 

5 d., sulaukęs 84 m. amžiaus. 
Prez L. B. Johnson patvarkymu, 
jis laidojamas šeštadieni kaip 
krašto didvyris su didžiausiom iš
kilmėm.

taškų pasilieka iki rungtynių ga
lo. Galutinė rungtynių pasekmė 
89:73. Naujasis meisteris: Adzi- 
ma 14, Cariela 18, Jasinskas 18, 
švelnys 16, Bazėnas 19, Slaman- 
činskas 4, Pulasky. Aušros ge
riausi buvo Sedlickas 23, Skilni- 
kas 20, Jankauskas 16.

JAUNIŲ A KLASĖJE pirmą vieta 
netikėtai laimėjo Čikagos Aras, baig
mėje Įveikęs žaidynių favoritą Čika
gos Lituanica 81:77. Aras: Grigaitis 9, 
Kazlauskas 13, Eug. Burkauskas 32, 
Ed. Burkauskas 6, L. Savičius 4, V. 
Savičius, šrederis, Narušis 14, Ališaus
kas, Kuraitis, Markas. Iš Lituanicos iš
siskyrė Sapit 25 ir Miknaitis 13. Ki
tose šios klasės varžybose Hamiltono 
Kovas Įveikė Čikagos Neri 92:69; Wor- 
cesterio Vytis — Klevelando žaibą 
102:89; Čikagos Aras — Toronto Auš
rą 59:48 ir Lituanica — Kennebunk- 
porto Nevėži 103:82. Kovoje dėl tre
čios vietos W. Vytis Įveikė Kovą 91: 
79. Paguodos rate žaibas nugalėjo 
Aušrą 99:93 ir Neris — Nevėžį 83:77. 
Toliau Neris, nugalėjęs žaibą 94:89, 
laimėjo penktą vietą. Viso šioje klasė
je varžėsi 8 komandos.

JAUNIŲ B KLASĖJE šj kartą tesi- 
varžė dvi*komandos. čia Čikagos Li
tuanica nugalėjo Aušrą 56:34. Litua
nica: Vilutis, Aukus, McNicols, Klau- 
za, Bakūnas, O’Brien 21, Čepas, Kut- 
ka, Brinką 12, Paplauskas, Padgurskis 
12. Aušros geriausi buvo Genys 10 ir 
Tamulionis 9.

MOTERŲ ŽAIDYNĖS. — Jei džiau
gėmės augštos klasės žaidimu vyru 
pusėje, tai labai teko nusivilti mote
riškąja puse, čia negalėjome pasi
džiaugti nei žaidimu, nei dalyvių gau
sumu. Pasigedome dalyvių iš Hamilto
no, Ročesterio, Klevelando. Vieninte
lėse moterų rungtynėse Aušra Įveikė 
Toronto Vytį 52:42. Komandose ge
riausios buvo: Aušra — Ramanovaitė 
17, Gataveckaitė 13. G. Kalvaitytė 11; 
Vytis — A. Kalvaitytė 20, Balionienė

MERGAIČIŲ A KLASĖJE varžėsi 
trys komandos, čia netikėtai pirmą 
vieta laimėjo Aušra II, sudaryta iš 
visai jaunu žaidikių. Jos nugalėjo Vy- , 
ti 47:32 ir Aušrą I 36:30. Naujasis 
meisteris: Jurevičiūtė. M. Romanovai- 
tė. Čeponytė, Simonaitytė, Janeliūnai- 

(Nukelta 1 6 psl.)
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Pasimokykim iš anglį;!
LEONTINA RIMVYDAITĖ

Nemažai randame priekaištų 
spaudoje, kad perdaug svetimų 
papročių savinamės, o savuosius 
laidojame. Tačiau yra vienas 
paprotys kitataučių tarpe, kuris 
yra buvęs ir mūsų, ir dar taip 
neseniai, bet mes jį baigiame 
palaidoti.

Atsimenu, Vokietijoje, D.P. 
stovykloje, kai buvome vargo ir 
nežinios prislėgti, kai susikau
pę ir nusižeminę klūpodavome 
iš garažo padarytoje bažnyčioje 
ir taip daug, o Dieve, kaip daug 
turėjome ko prašyti! Tada “Tė
ve Mūsų” garsiai plaukė iš kiek
vienos krūtinės ir liejosi į vieną, 
galingą ir liepsningą maldą ... 
Taip pat su giesmėmis. Ar “Pul
kim ant kelių” ar “šventas Die
ve”, “Garbinkime” ar “Amžiną 
atilsį” traukėme nesižvalgyda- 
mi, ar kaimynas gieda ar ne. Ta
da kiekvienas ateidavo melstis 
ir toji visų drauge kalbamoji 
ar giedamoji malda veržte ver
žėsi. Gavome daugiau, negu pra
šėme ir gal daugiau, negu esa
me verti...

Ar nebūtų tad gražu, kad už 
visa tai ir mūsų “Ačiū” lygiai 
taip pat skambėtų, kaip ir mū
sų prašymas?

Atkreipkime dėmesį į šian
dienines savo pamaldas. Jei ku
nigą galėčiau prilyginti aktoriui 
(nepriskirdama jam to žodžio 
prasmės), chorą — dekoracijai, 
tai mes esame tik žiūrovai ir 
kritikai. Esame kritikai kunigo, 
kritikai choro ir kritikai bei tei
sėjai savo besimeldžiančio arti
mo. Po pamaldų, jei kartais jo
se kurio nebuvo, tai ir telefo
nais pasidaliname svarbesnių 
įvykių temomis, kaip pvz., kad 
anas dar vis neįsigijo naujo ap
siausto, o toji drįso pasirodyti 
su pereito sezono skrybėle ... 
Svieteli gi mano, jei atsitiko, 
kad kunigui per pamokslą išsly
do neatsargus žodelis, ir jį kuris 
nors iš mirtingųjų galėjo prisi
taikyti sau!...

Šiandien mūsų pamaldos to
kios pačios, kaip anais laikais 
Vokietijoje. Tokios pačios, kaip 
ir anais laikais, kai dar skaityt 
nemokėdami, išdidžiai vartyda
vome motinos maldaknygę. Kai 
ji pasilenkusi šnibždėdavo į au
sį: “Nekalbėk poterių sučiaup
tomis lūpomis, mirties valando
je negalėsi jų praverti ir Dievu
lio prisišaukti!” Ir visais tais lai
kais, kada tik būdavo bendra, 
visų garsiai kalbama malda ar 
giedama giesmė — ji tokia ir 
būdavo pilna žodžio prasme. 
Niekas nesigėdino melstis, nie
kas nesigėdino garsiai kreiptis 
į savo dangiškąjį Tėvą ar Moti
ną ar šventuosius. Deja, tą mel
dimosi būdą baigiame iš savo 
gyvenimo išstumti, šiandien ku
nigas maldą pradeda, o pilnoje 
bažnyčioje žmonių, ant pirštų 
gali suskaityti tuos, kurie ją tę
sia. Lygiai tas pat su giedojimu.

KAIP IŠLAIKYTI

Dirbtinius dantis
TVIRČIAU SAVO VIETOJE?

Ar jūsų dirbtiniai dantys nepykina, ar nesu
daro nemalonumų isslysdami, krisdami ar 
krypčiodami valgant, kalbant ar juokiantis? 
Tik uždulkinkite truputį FASTEETH ant dirb
tinių dantų plokštelių. Šie šarminiai (berugš- 
čiai) milteliai išlaikys jūsų dirbtinius dantis 
daug tvirčiau ir maloniau. Nejausite kaučuko 
skonio bei sulipinto jausmo. Jie nerūgsta. Pa
naikina "plokštelių kvapų" (dantų kvapų). 
Reikalaukite FASTEETH dar šiandien kiekvieno
je cheminių gaminių parduotuvėje.

Ateikim į laidojimo koplyčią, 
kada už mirusįjį kalbama litani
ja ir rožinis, žmonių daugybė, 
o besimeldžiančių beveik nesi
girdi. Kai kunigo garsūs žodžiai 
nutyla, vos vienur -kitur pusbal
siai, nedrąsiai tęsiama malda ...

Kodėl taip? Kas mums atė
mė žadą? Kas užčiaupė lūpas? 
Gėdimėš savo balso? Bijome 
patekti į atsilikėlių, nepažangių- 
jų sąrašus? Nejaugi melstis tik 
vaikų ir senelių privilegija?

Puikybė ir turtas uždėjo tą 
sustingusią ir nepajudinamą 
kaukę ant mūsų veido? O, nebū
kime juokingi! Nesididžiuokime 
tuo, ką turime prieš Tą, Kuris 
visa davė! Juk Jam užtenka tik 
vieną savo pirštelį pajudinti, ir 
ne tik visos mūsų materialinės 
gėrybės, bet ir mes patys pavir
sime į dulkes...

Prašyti? Atrodo, kad ir prašy
ti nebėra ko. Turime daugiau, 
kaip jau sakiau, negu svajojo
me. Jei kur žemės užkampiuose 
kas ir vaitoja — nebesijaudi
nam. Mums gera ir šilta, esame 
daugiau negu sotūs — viskuo! 
Savo pareigą atliekame, į baž
nyčią ar koplyčią ateiname ir 
pamaldų išklausome.

Nueikite į angliškai kalbančių 
bažnyčią ir atsinaujinkite, pasi
mokykite iš jų. Ten jaudinies, 
kad nemokėdamas angliškai po
terių, negali įsijungti į tą mal
daujančią ir dėkojančią visumą. 
Ten net trumputis “Amen” nė 
vieno nepraleidžiamas. Nuošir
džiai ir garsiai meldžiasi turtin
gas greta vargšo, vaikas greta 
senelio, laimingas greta nelai
mingo. Tokioje bažnyčioje jau
tiesi esąs vieno, didžiulio švy
turio mažyte dalele.

Keliaujant neretai tenka ang
liškoje bažnyčioje būti, taigi 
ėmiau ir pradėjau kartu su vi
sais garsiai melstis tik — lietu
viškai! Ir ką gi — niekas, rodos, 
to ir nepastebėjo.

Tuo tarpu mūsų, lietuvių, baž
nyčioje, kai didesnė dalis daly
vių tyli — pajunti kažkokį šalti, 
nebesijauti namuose, savųjų tar
pe ... Nebepajėgi susikaupti, 
kažkaip pasimeti ir pajunti, kad 
buvimu bažnyčioje lyg ir neat
siekei to, ko. jieškojai... Atro
do, kad Dievas nusisuks ir iš
eis... O kartais noris, panašiai 
kaip kun. Strazdelis, sušukti: 
“Bėk iš čia, Viešpatie, čia nėra 
kas tave garbina!”

“Kuo širdis perpildyta, tai 
veidu ir žodžiu išreiškia” — pa
sakė mūsų Vaižgantas. Aš neti
kiu, kad lietuviška širdis ištuš
tėjo ir supliuško.,Mes tik užmir
šome nudulkinti tą šydą, kuriuo 
laikome ją pridengę, taigi tik 
pagalvokime, tik pasvarstykime 
ir, nežiūrėdami kaip elgiasi kai
mynas, pradėkime vėl melstis 
taip, kaip meldėmės seniau ir 
kaip šiandien meldžiasi visas 
kultūringas katalikiškasis pa
saulis. Tikėkite, kad iš to turė
tume net dvejopos naudos. Pir
ma — pajustume, kad mūsų 
malda gilesnė ir karštesnė, ant
ra — visų mūsų, kaip lietuvių, 
ryšiai sustiprėtų. Bendra malda 
atnaujintų mūsų broliškumo 
jausmus, pasijustume artimesni 
vieni kitiems, bent tą. valandą, 
po vienu stogu, Augščiausiojo 
akivaizdoje. O kas žino, gal ir 
pamiltume vieni kitus? ...

VLIKas jieško kelio
Tragiškame tarpsnyje, kai vie

nas Lietuvos pavergėjas stūmė į 
vakarus kitą tikroviškos kartė
lio politikos ir puoselėjamų vil
čių metais lietuvių tautai išsilais
vinti buvo įkurtas Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas. 
Anuomet, prieš dvidešimtmetį, jį 
sudarė Lietuvos partijų atstovai.

f rontui pasistūmėjus, VLIKas 
atgaivino veiklą vakarinėje Vo
kietijoje. Ir anais metais buvo 
gyventa viltimis, kad įvyks tai
kos konferencija, kuri spręs ka
ro metu sužalotos Europos klau
simus ir kurioje vakariečiai iš
tesės pažadus pavergtoms tau
toms. Tai buvo lūkesčių ir nevil
ties tarpsnis. Viltingomis akimis 
buvo žvalgytasi į Vašingtoną, ta
čiau šiurpūs įvykiai Lietuvoje kė
lė nerimą.

' Anais metais VLIKas buvo ri
kiuojanti organizacija. Jis už sa
vo nugaros turėjo politinius iš
eivius. Netikrumas ir lūkesčiai 
anuo metu jį sulaikė nuo tolimes
nių užmojų. Jis tenkinosi politi
niais žygiais, kurie išplaukė iš 
anuometinės tikrovės. Jo organi
zacija buvo reikalinga tobulini
mo, tačiau jis buvo pakankamai 
veiklus. Kompetencijų klausimas 
kėlė nesutarimus su kaikuriais 
diplomatais, bet vėliau šis klausi
mas liko bereikšmiu, nes abi gin
čo šalys buvo nešamos neveiks
mingumo srovės.

Vokietijoje naujos valiutos 
įvedimas ir politinės išeivijos iš
sisklaidymas mūsa j am veiksniui 
sudarė naujas, bet sunkias veiki
mo sąlygas. Partijos ir toliau de
legavo savuosius atstovus, nors 
jie buvo nepasiruošę rimtai poli
tinei veiklai. VLIKas ir toliau sa
ve laikė lietuvių tautos atstovu, 
nors jau buvo pakitėjęs jo sąsta
tas ir nuotaikos. Finansinės at
ramos turėjo jieškoti kitoje pusė
je Atlanto. Ir šiame tarpsnyje jis 
bandė save pateisinti ir toliau 
tęsdamas laiko primestąją veik
lą, labiau žvalgydamasis į praei
tį, kaip ateitį. Jis j ieškojo politi
nio savo kelio, tačiau vargu galė
tume tvirtinti, kad jį surado.

Jo nūdienė padėtis tikrai" nepa
vydėtina, nes VLIKas vargu lai
kytinas laimingu Amerikos žemy
ne, o jo vykdomoji taryba vis dar 
tebesėdi švabijos Reutlingene, 
nors šis pasirinkimas politiniu 
požiūriu yra grynas nesusiprati
mas. Šios vietovės Vokietijoj pa
sirinkimą galima buvo pateisinti 
anuo metu, kai pokario sąlygos 
ją primetė, bet ne šiuo metu. Ne
mažesnis neapdairumas šią įstai
gą palikti Vokietijoje, kuri nū
nai neturi sprendžiamosios įtakos 
ir laisvų rankų Europos politi
koje.

Atsirėmimas į partijas
Pavergtosios lietuvių tautos 

laisvinimas ir nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimas yra visų lietu
vių, ne tik buvusių politinių par
tijų reikalas. Galima partijas pa
girti, kad pavergtoje Lietuvoje 
jos ryžosi VLIKą sukurti, tačiau 
jau seniai jos pamiršo pareigą su
kurtąją organizaciją pertvarkyti 
ir nūdienėms- sąlygoms ją pritai
kinti. Pavergtoje Lietuvoje nega
lėjo būti kalbos apie visuotinę 
veiklą, kai pati organizacija buvo 
nuslinkus! į politinį pogrindį. 
Šiuo metu yra užkietėjimo klaida 
manyti, kad partijos geriausiai 
tinka šios srities veiklai.

Politinės partijos atlieka savo 
uždavinį demokratinėje santvar
koje kraštui valdyti. Nepriklauso
mos valstybės politinės partijos 
išeivijoje -— netenka tiesioginio 
uždavinio ir savosios paskirties: 
varžytis su kitomis partijomis 
valstybėje savo programai Įgy
vendinti. Politinė išeivija tik ko
voja dėl Lietuvos valstybės atkū
rimo. Nei viena partija iš esmės 
nepateikė išskirtinių samprotavi
mų dėl atkursimos valstybės. Jos 
visos sutaria, kad atkursimoji 
valstybė turi būti demokratinė, 
nors nei viena jų iš esmės nepra
sitarė dėl jos pobūdžio. Paminėji
muose VLIKo dvidešimtmečio 
partijos pasitenkino tik lėkštais

pareiškimais, kurie rodo, kad jos atstovai tiktų būti laisvos valsty- 
gyvena praeitimi, neseka paverg- bės seimo nariais, tačiau nepasi- 
tos Lietuvos gyvenimo ir nėra ruošę sudėtingam tautos laisvini- 
rimčiau pergalvojusios net tais mo darbui. Vilkinių ir nevlikinių 
klausimais, kuriuos aptarė. partijų nesantarvė bei nuomonių 

Politinės partijos išauga iš tau- skirtumas taktiniais klausimais 
tos. Jų sėkmė priklauso nuo tau- kelia naujas painiavas. Kaikurių 
tos nusiteikimų ir jos kaikurių " ' 
užmojų įgyvendinimo. Ar dabar 
turime rimto pagrindo šnekėti 
apie praeities partijų prisitaiky
mą būsimoje nepriklausomoje 
Lietuvoje? Galime spėlioti, ta
čiau ir spėliojimų žaidime mūsų 
praeities partijos ateityje turi 
labai seikėtą sėkmės tikimybę. 
Lūžiuose išaugs dar nepramato
mi nusiteikimai ir reikalai, ku
rie tikrai iškels naujas sroves, 
naujus politinius susigrupavimus. 
Pastarieji vargu ar jieškos gimi
nystės su tomis, kurių bylos pa
teks į archyvus.

Partijų svoris
Nūnai mums rūpi ne tolimoji 

ateitis, jos vingiai, bet dabartis, 
kurioje klausiame: kuriuo svoriu 
praeities politinės partijos nau
dojasi išeivijoje? Kiekvienu atve
ju jis nežada pragiedrulių. Dau
gelis politinių partijų težinomos 
iš vardo. Jos nepasižymi rimta 
politine veikla, nes jai ir sąlygų 
neturi. Ukininkiškų partijų na
riai tapo miestelėnais, darbinin
kais. Mūsąsias partijas teskiria 
pasaulėžiūrinis siūlas, kuris netu
ri lemiamo svorio tautos laisvini
mo darbe. Jos šiuo metu prime
na Anglijos žemvaldžius, kai tar
pusavio karuose buvo išnaikinti 
ar pabėgę jų sričių gyventojai. 
Norėdami neva gauti savo srities 
gyventojų pritarimą, jie nuvyk
davo į sugriautą srities pilį ir grį
žę tardavo: aš ir vėl naudojuos 
visuomenės pasitikėjimu!

Mūsų partijos, kurios sudaro 
VLIKą, gerai numano, kad jos 
mažai kuo skiriasi nuo minėtų 
Anglijos žemvaldžių. Jos nepajė
gios ne tik VLIKo, bet ir savojo 
atstovo išlaikyti. Jų pasiųstieji

partijų priėmimas priklausė ne 
nuo apgalvoto . svarstymo, bet 
nuo nuotaikų. Savo metu pašalin
tosios partijos vėl kviečiamos. 
Ne ką gero atnešė ir sritinių 
draugijų, kurios iš esmės nepoli
tinės, priėmimas į VLIKą. Jų 
įjungimas yra nenuoseklus. Jis 
praveria duris visoms sritinėms 
draugijoms, jei jos veržtųsi tapti 
VLIKo nariais.

Remtis visais lietuviais
Nūdienė VLIKo sandara ne su

stiprino, bet susilpnino lietuvių 
tautos laisvinimo veiklą. VLIKas, 
pažeidęs visuotinumo pradą, at
sidūrė ne visuomenės priešakyje, 
bet šalia visuomenės. Atsikėlęs į 
JAV, jis net nebandė sueiti į 
glaudžius santykius su visuome
ne. Jai kalbama apie pareigą 
remtį šventąjį laisvinimo darbą, 
tačiau laisvimmo darbe ji palie
kama už durų.

Nemažų painiavų esama tarp 
VLIKo ir Amerikos Lietuvių Ta
rybos — ALTos. Tautos Fondas 
1964 m. vasario mėn. paskelbė 
spaudoje reikalą stipriau remti 
VLIKą ir buvo užsimojęs suorga
nizuoti 3000 asmenų, kurie auko
tų po $10 per metus. VLIKo ne
pasitenkinimas buvo numaldytas 
ALTai tepaskyrus $2000 ir vėliau 
pasiuntus dar $2000. Susikirti
mas liko sušvelnintas, tačiau iš 
esmės klausimas liko neišspręs
tas. VLIKas ir toliau priklauso 
nuo ne visuomenės, bet jos tarpi
ninko.

Jei VLIKui Lietuvos išlaisvini
mo darbas yra iš tiesų šventas, 
jis turi atsisakyti nūdienio dali
nio atstovavimo ir remtis visuoti
nuoju, t.y. visais lietuviais, kurie 
siekia sutriuškinti pavergtos tau
tos grandis.

STAMBIOJI VAKARIEČIŲ 
ŽUVIS - NOSSENKO

PR. ALŠĖNAS

Apie jį su eile klaustukų rašo 
Glasgowe (Anglijoj) leidžiamas 
laikraštis “The Sunday Post”. Pa
sak jo, Yuri Nossenko — Sov. 
Sąjungos saugumo ekspertas, pa
bėgęs į Vakarus ir dabar saugiai 
besijaučiąs JAV. Jis esąs ukrai
nietis: Prieš pabėgimą jis jau bu
vo gerai žinomas Vakarų vyriau
sybėms kaip Sov. Sąjungos sau
gumo tarnybos svarbus narys, 
kurio žinioj buvo platesnė kont
rolė šnipinėjimo tinklo užsienyje, 
o taip pat — kontra šnipinėjimo 
pačios Sovietijos viduje.

Nusiginklavimo derybose Že
nevoje, kur jis staiga pradingo, 
buvo pristatinėjamas kaip “labai 
augštas” pareigūnas. Tai, savai
me aišku, buvo tik priedanga Va
karų akims “pamuilinti”. Vienas 
jo darbų Ženevoje — akyli prie
žiūra Sovietijos delegacijos narių 
ir šnipinėjimas užsienio demo
kratinių kraštų delegacijose, 
ypač atominių ginklų srityje.

Tačiau, prieš galutinai pasi
džiaugiant jo perbėgimu į Vaka
rus, dar reikia išspręsti ir atsa
kyti eilę klausimų.

Pirmiausia, ar Nossenko yra 
patikimas, o gal tik šnipas, laiki
nai persodintas mūsų tarpan? Ar 
tos informacijos, kurias pabėgė
lis suteikė Vakarams, yra tikros? 
O gal tai tik sovietų norima, kad 
Vakarai jas laikytų tikromis? 
Nossenko paliko už “geležinės 
uždangos” žmoną ir du vaikučius. 
Sovietai taip pat gerai žino ir ki
tus pabėgėlio gimines ir artimuo
sius.

Minimo laikraščio teigimu, 
Nossenko dabar esąs sistematiš- 
kai tiriamas ir kvočiamas JAV 
saugumo. Jo suteiktos informaci
jos tikrinamos ir vėl pertikrina
mos visais galimais būdais. Jei
gu jis tuos tikrinimus išlaikys, 
bus užskaitytas tikru pabėgėliu 
ir vertingų žinių teikėju. Jeigu

Būklė Piety Vietname negerėja
Praėjus mėnesiui po paskuti

niojo perversmo nei generolas 
Khanh, nei kariuomenė, nei Viet
namo visuomenė gerai nesiorien- 
tuoja dabartinėje krašto būklėje 
ir nežino, kas lirašto laukia atei
tyje. Visut 'jatflKamas tam tikras 
minties ir nuotaikų sąmyšis. Per
galės vilti drumsčia negeros nau
jienos iš fronto. Dabar komunis
tai laimi klasiškose kovose, iki 
šiol laimėdavo partizaniškai ko
vodami. Gandai apie dideles vy
riausybės kariuomenės ofenzyvas 
atrodo nerealūs.

JAV gynybos sekr. Robert S. 
McNamara per trumpą laiko tar
pą jau tris kartus lankėsi P. Vie
name tartis su jo vyriausybe dėl 
tolimesnio kariavimo planų ir 
įkvėptiz drąsos, bet P. Vietnamo 
armija yra dažnų pralaimėjimų 
demoralizuota. Gyventojai Me- 
kongo deltoje jaučiasi nelaimin-

gi, nes visi pažadai dėl jų būklės 
pagerinimo palieka tuščiais gan
dais. Kaikurie stebėtojai mano, 
kad P. Vietname moralė galinti 
visai palūžti, išnykti noras kovo
ti.

JAV atsiranda balsų, reikalau
jančių pasitraukimo iš Vietna
mo, o kongreso ir senato nariai j vertimą ir kad jis žinąs ir tų 
ima aštriai kritikuoti dabartinę: agentų pavardes.
politiką. Amerikos ambasadorius Hen-

Iš Paryžiaus pranešama, kad ry Cabot Lodge gavo laiškų, gra- 
iš Atlanto S-gos valstybių tik Ita- sinančių ji nužudyti, dėlto dabar 
lija ir Anglija rodo pasiryžimą Į išeina f gatvę tik stiprios sargy- 

Į remti JAV akciją, jei karas bū-j bos lydimas, o iki šiol mėgo 
i tų perkeltas i š. Vietnamą. V.! vaikščioti pats vienas, be palydo- 
! Vokietija ir Olandija linki perga- į vų.

vimą.
Saigone gen. maj. Khanh skun

džia prancūzų agentus sąmoksla- 
vimu su komunistais, parama ko
munistų terorui prieš amerikie
čius. Khanh teigia, kad komunis
tai paskyrę 300 milijonų piastrų 
(4 mil. dol.) už jo vyriausybės nu-

ne, būsiąs grąžintas Sov. Sąjun
gom

Jau turimomis žiniomis, Nos
senko atrodąs tikras — neklastin
gų žinių teikėjas. Jis, galimas da
lykas, yra lankęs svarbiuosius 
Sovietijos atominės gamybos 
punktus ir kalbėjęsis su ten dir
bančiais mokslininkais bei kitu 
personalu. Jis galįs turėti infor
macijų apie naujausius sovietų 
išradimus raketų technikoj. Jis, 
esą, turėtų žinoti raketų iššovi- 
mo punktus ir tuos taikinius, į 
kuriuos sovietiškos raketos ir 
sviediniai nukreipti; apie atomi
nius sovietų povandeninius lai
vus ir jų bazes; apie sovietų tu
rimų atominių ir vandenilinių 
bombų skaičių.

Iš tų informacijų prezidentas 
L. Johnson ir jo patarėjai galėtų 
tikriau -nustatyti Sovietijos jėgą 
ir galėtų būti tikresni, ar Ame
rika dar tebėra tose srityse pra
našesnė.

Nossenko taip pat esą turėtų 
žinoti pavardes šnipų ir agentų, 
dirbančių Sovietijos naudai vi
sam pasauly. Pvz. Petrovas pabė
gęs Australijon 1954 m. perdavė 
net 522 sovietinių šnipų ir agen
tų pavardes. Nossenko, girdi, ga
lėtų dar daugiau žinoti. Svarbiau
sia 1— jam turėtų būti žinomos 
silpnosios ir stipriosios sovietinio 
šnipinėjimo pusės. Jis galėtų va
kariečius įspėti apie šnipus bei 
išdavikus, dirbančius mūsų pačių 
tarpe. - — -

Nossenko galėtų atidengti tik
rąsias sovietų intencijas nusi
ginklavimo derybose ir toms in
tencijoms siekti stategiją. Jis ga
lėtų žinoti, ar raudonieji nori nu
siginkluoti, ar tik blefuoti.

Jeigu Nossenko galėtų atsakyti 
arba nors apytikriai nušviesti 
tuos klausimus, laisvajam pasau
liui tai būtų neįkainojamos ver
tės dovana.

Kol kas Nossenko lydi bei sau
go du amerikinio saugumo agen
tai, kurių pareiga labai stropiai 
žiūrėti, kad kas nors Nossenkos 
“nenutildytų”. Jeigu, girdi, paaiš
kės, kad jis tikras žinių atnešė- 
jas, Amerika turės augščiausios 
vertės patarėją sovietinių ginklų 
gamybos ir špionažo strategijos 
srityje.

politiką.
Burma 

likviduoja 
komunistus

Rangūno pranešama, kad
Toks dabar yra bendras P. 

Vietnamo būklės vaizdas, sudary
tas iš europiečių ir amerikiečių 
spaudos atstovų reportažų iš P. 
Vietnamo, laikraščiuose paskelb-

lės P. Vietnamui ir JAV kare su 
komunistų partizanais, bet bai
minasi, kad karo veiksmų perkė
limas į Š. Vietnamą galis išpro
vokuoti Kiniją į trečią pasaulinį 
karą, o Prancūzija pasisako už de- i tų š.m. vasario ir kovo mėn. pir- 
rybas ir už Vietnamo neutraliza- moj pūsėj. J. Gobis

TINKAMU
MOMENTU

fiPaari
SVETINGUMAS

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

NAUJA LIETUVIŲ AUTOMOBILIŲ ATSTOVYBĖ

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

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

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

• Taip pat parduodami naudoti automobiliai ir priimami kaip trade-in.
Atstovybė yra prie 50 plento, j pietus nuo Bolton miestelio, ir turi dideli 
parodomąjį kambarį (show room) bei atsarginiu 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 AUTOMOBILIŲ REIKALAIS KREIPTIS:
JUOZAS STALIORAITIS G. McCALLEN
Namų tel. RO 2-2407 ' Tel. Bolton 857-1030

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

Iš
Burmos komunistų partija bemaž 
visiškai sumušta: jungtinės ka
riuomenės ir policijos pajėgos 
puolė komunistų vyriausią būsti
nę sostinėje ir visuose miestuose 
ir suėmė bemaž visus žinomus 
komunistų vadus. Oficialus pra
nešimas skelbė, kad iš viso suim
ta 435 asmens. Tai didžiausias 
smūgis kompartijai nuo to laiko, 
kai Burma atgavo savo nepriklau
somybę 1948 m. Visi žymesni ko
munistų vadai, organizatoriai ir 
agitatoriai pakliuvo policijai į 
rankas ir tuo būdu pašalinti iš 
Burmos politinio gyvenimo. Dar 
prieš porą savaičių komunistai 
gyrėsi savo įtaka ir jėga, o dabar 
slepiasi arba bėga į užsienį. Ka
rinis Burmos valdytojas Ne Win 
po komunistų suėmimų nebebus 
kaltinamas pataikavimu komunis
tams; perėmęs Burmos valstybės 
vairą iš konstitucinės vyriausy
bės, Ne Win suvalstybino kasyk
las, stambias plantacijas ir ban
kus. Atrodė, kad jis rengia dirvą 
taut? komunizmui, kaip Jugo
slavijoje. Dabar pasirodė, kad jis 
suvalstybinimu norėjo nuraminti 
komunistus maištininkus, visą 
laiką (15 metų) iš džunglių kovo
jusius su visomis Burmos vyriau
sybėmis. Kai suvalstybinimas ko
munistų partizanų nenuramino, 
tuokart Ne Win pakvietė džung
lių partizanų vadus į taikos dery
bas ir du su puse mėnesių derė
josi su jais, apgyvendinęs juos 
geruose viešbučiuose ir gerai mai
tindamas. Dešiniesiems tai nepa
tiko, ir jie net persmarkiai jį kri
tikavo, kaltindami noru nusileis
ti ir nuolaidomis nuraminti ko
munistų maištininkus. Lapkričio 
gale komunistai sušaukė didelį 
mitingą tariamos taikos reikalu, 
bet tame mitinge kalbėjo mažai 
apie taiką, o akiplėšiškai kritika
vo Ne Win’ą, kuris po to mitingo 
pašaukė juos į paskutinį pasita
rimą. Jis apkaltino juos nesąži
ningumu, nepadorumu ir nenuo
širdžiu taikos norėjimu; pasitari
mai buvo nutraukti. Ne Win 
džentelmeniškai davė maištinin
kams savaitę laiko grįžti į savo 
slėptuves džunglėse ir po to įsa
kė savo kariuomenei pradėti su
ėmimus. įdomu, ar Kinijos komu
nistai šaltai žiūrės, kain Ne Win 
lamdo Burmos komunistus? Bur
ma turi ilga sieną su Kinija ir tik 
apie 20 milijonų gyventojų.



Esame jaunoji bendruomenes dalis skautų vadu Br. Juodeliu*

Anksčiau esame paskelbę pasikal
bėjimą su naujuoju ateitininkijos 
vadu dn Juozu Girnium. Dabar 
spausdiname pasikalbėjimą su 
nauju vyriausiu skautininku. R.

— Neseniai perėmėt vyriausio 
skautininko pareigas. Gal galėtu
mėt trumpai nusakyti jo vaidme
nį lietuvių skautijoj? Ar tai reiš
kia vyriausią skautų vadą su ne
aprėžta įsakomąja galia?

— Pagal Lietuvių Skautų Są
jungos santvarką, LbB vyriausias 
skautininkas suaaro ir vadovauja 
LSB vadijai, atstovauja LSB ir, 
aplamai Brolijoje eina vyriausio 
administratoriaus pareigas. De
mokratiniais pagrindais besitvar
kančioje Lietuvių Skautų Sąjun
goje niekas neturi neaprėžtos Įsa
komosios galios. Brolijoje jos ne
turi ir vyriausias skautininkas, 
kurio autoritetas, maiio manymu, 
paremtas sugebėjimu vadovauti, 
bet ne valdyti. Skautiško paklus
numo principu paremta įsakymo 
forma yra naudojama Brolijoje 
ne tiek drausmės, kiek pedagogi
niam momentui iškelti. Vyriausio 
skautininko vaidmuo, mano ma
nymu, yra tvirtai stovėti skautiš
kosios ideologijos sargyboje, 
jungti Broliją i vieną didelę ir 
gražią šeimą, stengtis, kad ta šei
ma augtų skaičiumi ir dvasia, pa
čiam budėti ir kitus budinti, at
liekant savas pareigas.

— Kokį palikimą radote: tvir
tai organizuotą lietuvių skautiją 
ar nykstančią tarptautiniuose 
vandenyse?

— Tenka pasidžiaugti, kad, gy
venant svetimoje aplinkoje, mū
sų lietuviškoji skautija išlaiko 
sėkmingą veiklą vietovėse ir te
beturi savo tikrąjį veidą. Skau- 
taujant svetimoje žemėje, be 
valstybinės atramos, kurią turi 
kitų valstybių skautai z ir kurią 
mes turėjome Lietuvoje, labai 
svarbu mums turėti tvirtą orga
nizacinę struktūrą, tvirtą, vienin
gą ir veiksmingą visos Sąjungos 
vadovybę, šiuo reikalu buvo pa
daryta didelė pažanga praeitoje 3 
metų kadencijoje ir buvo malonu 
perimti organizuotos Brolijos va
dovybę. Tiesa, teko perimti ne 
tik džiugius palikimus Brolijoje, 
bet ir jūrų skautų eilėse sukeltą 

. nerimą ir neatsakingas pastangas 
Brolijos suskaldymui.

— Nauja vadovybė turbūt tu
ri ir naujus planus ateičiai. Gal 
galėtumėt juos atskleisti visuo
menei?

— Kaip praeityje, taip ir dabar 
viso skautiško darbo plano centre 
stovi lietuvis berniukas — skau
tas, kurio išaugimas doru žmogu
mi, sąmoningu lietuviu, naudin
gu bendruomenės nariu yra pa
grindas visiems Brolijos darbo 
planams. Yra likę nebaigtų Įgy
vendinti planų, yra ir naujų, sie
kiant to pačio tikslo — vesti 
skautiškąjį jaunimą Dievo, Tėvy
nės ir artimo tarnybos keliu.

Brolijos vadi ja šioje kadenci
joje yra pasiryžusi sustiprinti 
skautiškos vienybės dvasią ir tei
singą skautybės išgyvenimą, at

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 Ave. • Tel. LE 3-8008
B. Naujalis, R.M.N.Pt.

statyti jūrų skautų šaką, išplėsti 
kitų šakų veikimą, daugiau išleis
ti lietuviškos skautiškos literatū
ros, į talką daugiau Įtraukti tėvus 
ir rėmėjus.

— Sakoma, skautai turi prisi
auginę daug vadų. Ar tai tiesa ir 
ar jie reiškiasi ir kitose organiza
cijose?

— Manyčiau, kad išeivijoje nė 
viena lietuviška organizacija ne
turi perdaug vadų. Tiesa Lietu
vių Skautų Brolija per eilę metų 
yra paruošusi daug vadovų, kurių 
nk dalis šiuo metu dirba Broli
joje. Daug jų aktyviai dirba, va
dovauja lietuvių profesinėse or
ganizacijose, mūsų Bendruome
nėje, lietuviškų mokykit} tinkle, 
Įvairiuose sambūriuose, ateitinin
kų, neolituanų ir santariečių ei
lėse. Tas tik parodo, kad Lietu
vių Skautų Brolija savo paskirtį 
atlieka tinkamai, išaugindama ne 
siauros indoktrinacijos, bet pla
čių pažiūrų, tolerantišką, visuo
meniškai paruoštą jaunimą.

— Ko laukiate iš skautų vado
vų? Ar jų pasiruošimas ideologi
niu, tautiniu ir organizaciniu po-

— Pirmiausia, iš kiekvieno 
skauto vadovo yra laukiama pil
nutinio žinojimo kur jis eina, ži
nant kelią, labai svarbu mokėti 
vesti kitus, kad ir jiems tas ke
lias būtų aiškus. Pasitaiko, kad 
neskautiskų “meteorų” apakin
tas vienas, kitas vadovas nuklys
ta nuo to kelio. Tokiu atveju nu
klydusiam reikalinga atiduoti va
dovavimą tiesiai einantiems, o 
pačiam stengtis išbristi iš nukly
dimo. Manau, kad ideologinės or
ganizacijos vadovo tobulėjimui 
galo nėra ir tam sudaromos sąly- 
gos Brolijos ar pasaulinės skautų 
organizacijos plotmėje. Organiza
cijos tęstinumui užtikrinti yra 
svarbus nuolatinis jaunesnės kar
tos vadovų paruošimas, kuriam 
nevisur suteikiama pilnutinė 
reikšmė. Gi kiekvienam dirban
čiam nedėkingą vadovo darbą lin
kėtina ištvermės ir kantrybės, sa
vęs užsimiršimo ir pastangų at
likti pradėtą darbą iki jo užbai
gimo.

— Rodos, opus tebėra skautų 
vienybės klausimas ryšium su Jū
rų Skautijos- atskilimu. Ar nau
joji vadovybė imsis šį klausimą 
spręsti iš esmės?

— Vienybės ir lojalumo išlai
kymas yra svarbus kiekvienai or
ganizacijai. Svarbus jis yra ir Lie
tuvių Skautų Brolijai. LSB vie
nybė praėjusiais metais buvo pa
žeista grupės jūrų skautų vado
vų išėjimu ir vienetų išvedimu
iš* Brolijos ir Sąjungos. Jūrų | atmintmas^sol. J; Liustikaitės su 
skautų vadovų išėjimas iš organi-' ~ ....
zacijos buvo paremtas jų pačių 
sukeltomis nuotaikomis, bet ne iš 
esmės ir ne konkrečiais faktais 
paremta priežastimi. Tas iškėlė 
reikalą iš esmės pažvelgti i jūrų 
skautų šakos sudėti ir veiklą, Į 
jai teiktas Įvairias, privilegijas 
praeityje, i tendencijas toje ša
koje naudojamas priemones pa
versti veiklos tikslu, i pastangas

i

Į

jurą prilyginti Dievo, Tėvynės ir 
artimo sąvokoms skautų ideologi
joje. Manau, kiekvienam yra aiš
ku, kad skautų ideologija jokių 
priedų nėra reikalinga ir kad bu
vusio šakos vadovo skelbiamas 
jūrų skautų veiklos vertinimas 
Atlanto perburjavimu ar kitomis 
“mariokiškomis mandrybėmis” 
yra neskautiškas ir nepateisina
mas.

Metinė susikaupimo valanda
Kovo 22 d. Toronto Prisikėli

mo bažnyčioje suorganizuota su
sikaupimo valanda nebūtų tikslu 
vertinti grynai muzikiniu požiū
riu. Ji ir buvo ruošta, nesiekiant 
didelių muzikinių laimėjimų, 
nuotaikingai užbaigti metiniam 
susikaupimui — rekolekcijoms 
suburiant tikinčiuosius, dar tebe
gyvenančius pakilia religine nuo
taika. Tokios susikaupimo valan
dos yra mūsų tradicija. Tad daž
nas atsilanko* Į jas su labiau sen
timentaliu negu kritišku nusitei
kimu. Tokius koncertus tenka 
vertinti kaip darnią visumą, nesi
gilinant į atskirus atliktus kūri
nius. Iš šių valandų dažnai ilgam 
lieka tam tikra nuotaika, o kar
tais Įsminga kuris nors vienas kū
rinys. Pvz. pernai ruošto Šv. Jo
no Kr. parapijos koncerto liko

■kun. B. Pacevičiaus vadovautu 
j vaikų choru atliktas “Panis An- 
Į gelicus”.

Šitų muzikinių valandų ruošė
jai nusipelno gilios pagarbos. 
Dažnai pakritikuojama viena ki
ta “nešvari” gaida, detonavimas 
ar Įstojimas nelaiku, bet kiek 

i darbo Įdedama į vienos giesmės 
paruošimą! Juk choristų daugu
ma — dirbantieji, choro vedėjas 
apkrautas Įvairiom pareigom. Bet 
visdėlto jie suranda kas savaitę 
laiko susirinkti ir pasiruošti. To
kie parengimai pradžiugina širdį, 
kad mūsų tautinis ir religinis su
sipratimas dar taip mumyse gy
vas. Jie džiugina mus, kad ir mū
sų jaunimas prisilaiko savos baž
nyčios ir nekartą išsireiškia, gir
di, vietinėse bažnyčiose jie ne
gauna tokio dvasinio pakilimo, 
kad mūsų bažnyčia yra jaukesnė, 
gražesnė ir mūsų žmonės daug 
gražiau gieda.

Visuomenės padėka tenka so-

Galima tikėtis, kad žmonių 
nuotaikos ilgainiui keisis ir su
grįš Į Broliją ar Seseriją visi tie, 
kuriems priklauso skauto vardas. 
Gi tuos, kurie šio vardo ir duotų 
Įžodžių atsisakė ir pasitraukė iš 
organizacijos, prašyčiau neklai
dinti tėvų ir visuomenės, ne
drumsti nuotaikos ir sąlygų 
tiems kurie nuoširdžiai dirba 
skautiškąjį darbą, savo energiją 
skirdami jaunuolio skautiškos as
menybės ugdymui.

Pavienių ir grupinių atskilimų 
nuo organizacijos yra buvę ir 
anksčiau, tačiau nežinau atvejų, 
kad iš organizacijos išėjusieji bū
tų drįsę naudoti anksčiau gautą 
vardą ir ženklus, ir tuo būdu klai
dinti kitus. Išėjusieji nebėra LSS 
nariai; Lietuvių Skautų Sąjunga 
suteikia skauto vardą tik tam, 
kuris jai priklauso. Šio principo 
laikosi ir kitų kraštų skautų są
jungos. LSB jūrų skautų šaka tu
ri visas reikalingas sąlygas savo 
sėkmingai veiklai tęsti, kaip ir 
praeityje. Pats būdamas jūrų 
skautų šakos vadovas, tą galiu 
tvirtinti savo. patyrimu. Siekda
mas prasmingos ir vieningos LSB 
veiklos, kviečiu pasitraukusius 
jūrų skautus ir vadovus sugrįžti 
bei Įsijungti Į pozityvią veiklą 
Lietuvių Skautų Brolijoje.

— Ar tarptautiniame skautų 
biure nebeturite sunkumų dėl 
lietuvių skautų, kaip atskiro vie
neto, pripažinimo bei dalyvavimo 
tarptautinėse stovyklose?

— Mūsų padėtis pasauliniame 
skautų biure yra tampriai surišta 
su pasauline valstybių politika 
komunizmo pavergtų tautų atžvil- 

listams, o ypatingai choro vedė
jui kun. B. Jurkšui, kuris tiek 
daug rūpesčio ir meilės' Įdeda 
ruošdamas choristus. Tikimės, 
kad ši graži tradicija bus tęsia
ma ir ateityje.

Pabaigai norėtųsi pastebėti 
skoningai atspaustas programas, 
tik galima buvo išvengti poros 
klaidų kompozitorių pavardėse ir 
taip pat pažymėti, kad vienintelė 
lietuvių kompozitoriaus visų da
lyvių giedota “Marija Marija” 
yra *’ 
ko.

kompozitoriaus Č. Sasnaus-

persekiojami
Nuolatinė Europos rabinų kon

ferencija Romoje pasiuntė Sov. 
S-gos vyriausybei memorandu
mą, kuriuo protestuojama prieš 
žydų religijos persekiojimą. 1954 
m. Šov. Sąjungoje buvo 450 sina
gogų, dabar — tėra likusi vienin
telė rabinų mokykla, kuriai lei
džiama mokyti tiktai 4 mokinius. 
Žydams neleidžiama organizuoti 
bendrų religinių iškilmių; šiais 
metais buvo uždrausta švęsti Pas- 
chą; uždrausta spausdinti religi
nes knygas ir gaminti ritualinius 
reikmenis; uždrausti betkokie 
santykiai su religinėmis žydų 
bendruomenėmis užsienyje.

Niujorkas. — Naujas viešbu
tis arti pasaulinės parodos vieto
vės atidaromas gegužės 1 d. Pa
sižymi prieinama kaina: $4 as
meniui už kambarį. Atidarytas 
iki spalio 31 d. Rezervacijų rei
kalu rašyti: Gemini Guild Hostels 
Corp., 525 Lexington Ave., New 
York City, N.Y., USA.

rime artimų ir broliškų asmenų, 
tačiau didžiųjų brolių nuotaikos 
mums nėra palankios. Oficialaus 
pripažinimo neturime, tačiau 
draugiškų tautų skautų brolijų 
padedami iki šiol pajėgėme Lie
tuvai atstovauti visose pasauli
nėse skautų stovyklose. Be abe
jonės, ši reprezentacija pareika
lauja stambesnių lėšų, tačiau jų 
iki šiol vis susilaukdavom iš 
duosnios patrijotinės mūsų visuo
menės. Nors ir nematyti pragied
rulių tarptautinėje’padangėje, ti
kiu, kad šią Lietuvos atstovavi
mo, jos laisvės kėlimo misiją ir 
ateityje Brolija pajėgs atlikti.

— Pagaliau ko tikitės iš lietu
viškos visuomenės?

— Iš lietuvių visuomenės ti
kimės nuolatines moralinės ir 
materialinės paramos ir tik su ja 
galime išlaikyti tolimesnę sėk
mingą Brolijos veiklą. Mes esame 
jaunoji lietuviškos bendruome
nės dalis ir dedam visas pastan
gas, kad lietuvybė būtų išlaiky
ta ir už Lietuvos ribų. Brolijos 
eilių gausumas, vadovų entuziaz
mas ir tautinis susipratimas daug 
priklausys ir nuo lietuviškos 
spaudos dėmesio Brolijos organi
zacinėms aspiracijoms. Proble
mų, kaip žinote, turime ir savoje 
LSB šeimoje. Padedami lietuvių 
visuomenės, ypač spaudos, suge
bėsime atsikratyti visų negerovių 
ir galėsime dar daugiau energijos 
skirti mūsų visų bendram tikslui 
— Lietuvos laisvės atstatymui.

“Tėviškės Žiburiams” reiškiu 
pagarbą ir didelę padėką už gali
mybę tarti šį žodi ir už skautiškų 
darbų ir reikalų' skelbimą kiek
vieną* savaitę.

Didžioji Ontario provincija - jūsų atostogų kraštas
Pamatykite Ontario ir žavėkitės Niagaros 

krioklio didingumu, meno galerijomis, se
novės pilimis, gražiai pasipuošusia raitąja 
policija, patrankomis, kurios apgynė kraštą.

Jūsų Ontario yra didi Kanados atostogų 
šalis su visais patogumais bei malonumais, 
kurie padarys jūsų atostogas pasigėrėtinas.

Ontario yra jūsų šalis, kurią pamiltų jū
sų artimieji, net ir trumpai joje apsilankę.

Daugiau informacijų teirautis: Ontario 
Department of Travel, Room 271, Parlia
ment Bldgs., Toronto, Ontario. Literatūra 
gaunama anglų kalba.

Honourable James Auld, Minister 
13-CN-64

Pasiryžkite šią vasarą pažinti plačiąją, nuo
stabiai gražią Ontario provinciją — 415.000 
kv. mylių didžiąją atostogų šalį .

Pasirinkite sau kurį iš ketvirčio milijono 
ežerų ir pasimaudykite, pasiirstykite valti
mi arba bent, kaip sakoma, pasitaškykite.

Žvejokite kiek tik jums patinka: Ontario 
provincija žinoma kaip geriausia žvejojimo 
šalis pasaulyje.

Pasistatykite palapinę viename iš 86 pro
vincijos parkų ir pažinkite gamtos ramybę, 
mažai tepaliestą civilizacijos. Miegokite 
gamtoje gryname ore niekieno nevaržomi. 
Jei pageidaujate aptarnavimo, Ontario tu
ri 8000 užeigos namų bei viešbučių.

J psi. • Tėviškės Žiburiai •

Lietuvių kalba religinėse apeigose
Vyskupas Vincentas Brizgys 

kovo 31 d. iš Romos gavo rastą, 
kurio vertimą čia pateikiame.
šventosios Liturgijos 
Konstitucijai Vykdyti Taryba
Prot. 286/64

1964 m. kovo 23 d.
Ekscelencija,
Kovo 4 d. laišku prašėte, kad 

“laikinai” būtų patvirtintas už 
Lietuvos ribų ribų gyvenantiems 
lietuviams viešam vartojimui 
sekmadieniais ir kitomis švento
mis dienomis lietuviškas tekstas, 
kuris yra knygoje “Būk mums 
malonus”, paruoštoje gerbiamo
jo prelato Bartkaus, šventosios 
Liturgijos Konstitucijai Vykdyti 
Taryba savo posėdyje kovo 20 d. 
prašymą ta prasme patvirtino, t. 
y. laikinai, kol bus paruoštas ofi
cialus tekstas, patvirtintas kom
petentingo bažnytinio autoriteto 
pagal konstitucijos 36-j Į skyrių, 
liečianti vietinių kalbų vartoji
mą, tvarkomą atskirų kraštų vys
kupų konferencijų nuostatų, ku-

Trūksta inteligentų
Varšuvoje leidžiamas Lenkijos 

lietuviams laikr. “Aušra” 6 nr. 
paskelbė VI. Pajaujienės straips
ni “Seinų 400 metu sukakti 
minint”. Autorė pažymi, kad nuo 
1956 m. Seinai vėl tampa apskri
ties centru Seinų lietuviams. 
Punske Įsikūrė lietuviška viduri
nė mokykla, kurioje gali moky-
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riuose tas tas tekstas bus vartoja
mas.
Pasirašęs: A. Būgnini, CM, sekr.

1. Šis raštas liečia kalbos var
tojimą šv. Mišiose, kai Mišių da
lis garsiai kalba visi dalyvaujan
tieji.

2. Lietuviai gali vartoti šv. 
Mišiose savo kalbą arba savo baž
nyčiose, arba jiems skirtose šv. 
Mišiose svetimoje bažnyčioje, 
kur savos nėra.

3. Lietuvių kalbą šv. Mišiose 
galima vartoti tik ten, kur vietos 
vyskupų tarybos jau leista varto
ti vietinė kalba, arba tada, kai 
bus leista. Kol ir kur vyskupų ta
rybos nėra leista vartoti vietos 
kalba, vad. vernacular, tol negali
ma šia privilegija naudotis nė 
lietuviams.

4. Kiek kuriame krašte lietu
vių kalbos šv. Mišiose ir kitose 
liturginėse apeigose bus galima 
naudoti, reikia laikytis to kraš
to vyskupų tarybos paskelbtų tai
syklių, liečiančių kalbos naudo
jimą.

tis apskrities lietuvių jaunimas; 
kad “mums lietuviams Seinai 
yra ypatingai mieli ir artimi. 
Nors nedidelė mūsų tautos dalis, 
tačiau sudarome šiame krašte ga
na nemažą vienetą, kuris šiuo 
metu turi tam tikrą reikšmę ir 
kitiems, išsisklaidžiusiems po 
Lenkiją mūsų tautiečiams...”

Lietuvis britų oviacijoje

Bėgimas i laisves ir ... mirti
Kasa slaptą .tunelį

Bet retai kuri iš šių planų pavykdavo įgy
vendinti. Buvo pradėti kasti tūbeliai po že
me masiškam pabėgimui. Vienas tokių tune
lių buvo pavadintas “Harry” vardu. Jo kasi
mas užtruko net 12 mėnesių. Buvo kasamas 
30 pėdų po žeme. Tokiame gylyje vokiečiai 
su garso sekimo priemonėmis nesusekdavo 
kasimo sudaromo triukšmo. Buvo suorgani
zuota apie 750 vyrų — daugiausia savanorių
— šiam darbui. Pačiame tunelyje kasimą ga
lėjo atlikti tiktai 2-3 vyrai, kita dalis sekė vo
kiečių sargybinius, o treti dirbo prie drabu
žių siuvimo, kompasų, ženklų, žemėlapių bei 
dokumentų paruošimo. Didžiausias skaičius 
vyrų buvo paskirtas iškasamam smėliui išne
šioti*, kuris buvo supilamas į specialiai pada
rytus maišiukus kelnėse; patraukus kišenėje 
prisegtą virvutę maišiukas atsidarydavo, ir 
smėlis buvo išbarstomas po stovyklos kiemą. 
Smėlį išnešiojantys vyrai buvo praminti ping
vinais. Iškasamas smėlis, kurio spalva skyrė
si nuo paviršiuj esančio, taip pat būdavo pi
lamas po artistų naudojama scena, o vėliau
— į kitus pradėtus, bet toliau nebekasamus 
tunelius.

Genialus planas
Pačiame tunelyje buvo padaryta orui vė

dinti primityvi mašina. Tuneliui ilgėjant bū
davo pratęsiami vamzdžiai, padaryti iš kon
servu dėžučių. Sienas ir lubas sutvirtindavo iš 

lovų išimtomis ir kitur “suorganizuotomis” 
lentomis. Pačiame tunelyje buvo bėgiai ir vir
vėmis traukomas vagoniukas smėliui vežti. 
Tai buvo didelis darbas. Juk belaisviai nieko 
neturėjo ir reikėjo viską patiem pasigaminti. 
Bet tarpe šių belaisvių buvo visokių specialis
tų:-inžinierių, tapytojų, braižytojų, medicinos 
ir kitų fakultetų studentų. Buvo net vienas 
laidotuvių namų direktorius, o taip pat kele
tas “lengvų pirštų” žmonių, kurie sugebėda
vo paimti iš vokiečių sargybinių dokumentus, 
padaryti kopiją ir vėl sugrąžinti aniems ne
pastebint.

Tunelio ilgis turėjo būti 350 pėdų ir jo 
anga — išeiti toli už spygliuotų vielų, krū
muose. Dirbant tunelyje naudota lemputės, 
padarytos iš siuntinėliuose gaunamų riebalų, 
o vėliau, “suorganizavus” vielos, buvo Įvesta 
elektra.

Marcinkus — pirmųjų grupėje
Bebaigiant kasti tunelį buvo išrinkti vy

rai, kurie turėjo juo pasinaudoti — pabėgti. 
Pirmąją grupę sudarė rinktiniai — daugiau
sia prisidėję prie tunelio darbo žmonės, o ki
tų eilė buvo nustatyta traukiant korteles — 
burtų keliu. Vienas ten buvusių karininkų ra
šo, kad R. Marcinkus dėl daugelio kalbų mo
kėjimo bei kitų sumetimų buvo pirmojoje 
grupėje — “had the priority”. Buvo ruošia
mos paskaitos išaiškinti bėgantiesiems padė
tį, kaip elgtis ir kur pagalbos jieškoti. Kruopš
čiai būva paruošti dokumentai ir drabužiai, 

kad atitiktų kiekvieno atstovaujamą profesi
ją. Pridėti net rekomendacijos, verslo laiškai, 
nuo darbo atleidimo bei perkėlimo dokumen
tai. Padarytos fotografinės asmenų nuotrau
kos. Reikalinga medžiaga gauta išmainius 
siuntinėliuose gaunamus produktus su vokie
čių sargybiniais. Kartais būdavo naudojami 
net grasinimai apskųsti sargybinį komendan
tui, jeigu jis netyčia buvo išsitaręs prieš sa
vo vadų politiką. Vargšas sargybinis, nenorė
damas būti išsiųstas į rytų frontą, turėdavo 
reikalaujamą medžiagą pristatyti.

Atėjo lemiama valanda
Pagaliau buvo nustatyta pabėgimo diena: 

1944 m. kovo 24. Laikas: 9.30 vakaro. Visi be
laisviai susigrupavo taip, kad bėgantieji ga
lėjo būti visi kartu, su savo daiktais, portfe
liais ir lagaminais barake, kur prasideda tu
nelio anga. Atėjus sutartai valandai, keli vy
rai nušliaužė atidaryti tunelio galo. Pasirodo, 
buvo paliktas storesnis žemės sluogsnis, ne
gu galvota, ir atidarymas užtruko gana ilgai. 
Antra nelaimė — atidarę tuneli pamatė, kad 
tunelio ilgis nebuvo gerai apskaičiuotas — iš
kasta neužtenkamai toli nuo stovyklos spyg
liuotos tvoros ir vos 15 metrų nuo sekimo 
bokšto, kuriame visada budi sargyba su kul
kosvaidžiu ir prožektoriumi. Prasidėjo disku
sijos ką daryti: bėgti dabar ar atidėti kitam 
kartui iki pratęs tunelį? Atidėjus reikėtų 
laukti visą mėnesį iki užeis kita tamsi naktis, 
o tai buvo rizikinga; be to, per tą laiką tune
lis gali būti susektas. O svarbiausia — doku
mentai buvo suštampuoti šiai dienai, ir tas 
viską nulėmė — bėgti dar šią naktį.

Prasidėjo bėgimas
Pagaliau pajudėjo bėgimui. Buvo sunku 

tuneliu pralįsti su drabužiais bei čemodanais, 
ypač stambesniam vyram. Kiekvienas bėgan
tis užsiguldavo ant vagoniuko, kuriuo anks

čiau buvo išvežamas smėlis, ir kitų draugų 
traukiamas virvėmis slinko i prieki. Nuvirtus 
vagoniukui nuo bėgiu ar išvertus sienas bei 
lubas laikančias lentas, būdavo daug darbo 
vėl viską sutvarkyti, o svarbiausia — užtruk
davo daug laiko. Belaukdami savo eilės be
laisviai turėjo laiko pagalvoti apie ateiti ir 
praeitį: keletas jų prisiminė, kad jie buvo iš
šokę iš savo pašautų lėktuvų be parašiutų; 
krisdami prarado sąmonę ir tik vėliau laimin
gai nukritę i krūmus ar šieno kūgius pabudo 
visiškai sveiki. Kiti buvo turėję labai rizikin
gus bombardavimo uždavinius arba pergyve
nę’beviltiškas i nelaisvę paėmimo sąlygas. 
Daugumas jų prisipažino, kad niekad anks
čiau nebuvo tiek drebėję ir bijoję, kaip šią 
naktį. Ypač nusigando, kai paskelbus oro pa
vojų* buvo užgesinta elektra ir esantys tune
lyje* galvojo, kad pabėgimas jau susektas.

Lietuvos link
Skaitant minėtą knygą, galima spėti, , kad 

Marcinkus iš tunelio išėjo 6 ar 8-tas. Jis turė- 
jo bėgti kartu su kitu karininku — Tim Wal
len, kurio žinioje buvo žemėlapių gaminimas 
šiam pabėgimui. Jiedu turėjo vaizduoti Vo
kietijoje buvusius darbininkus, grįžtančius at
gal į Lietuvą. Romas savo bendrakeleiviui 
buvo išaiškinęs daug ką apie Lietuvą ir net 
keletą žodžių pamokęs lietuviškai: mat, tikė
josi, kad Vokietijoje neatsiras joks vokietis, 
kuris daugiau mokėtų lietuviškai. Sis galvoji
mas, reikia pasakyti, buvo vis tik naivus. Juk 
buvo žinoma, kad iš Lietuvos išsikėlę vokie
čiai repatrijantai pasklido po visą Vokietiją, 
taip kad neblogai lietuviškai kalbančių vokie
čių galima buvo sutikti kiekvienam kaime ir 
kiekvienam kariuomenės dalinyje. Sis faktas, 
atrodo turėjo būt žinomas ir a.a. Marcinkui.

Baigta — planas nepavyko!
Kiti bėgliai buvo numatę traukiniais vyk

ti Čekoslovakijos, Prancūzijos ar Švedijos 
link. Jiems buvo išaiškintas traukinių išėjimo 
laikas iš Saigan geležinkelio stoties ir kur ta 
stotis rasti. Deja, stotyje viskas susimaišė: pa
sirodo, tik dieną prieš tai vokiečiai, orinio 
saugumo sumetimais, užtaisė su fanera pa
grindines Įėjimo i stoti duris ir paliko tiktai 
mažutes — šalutines dureles. Bėgantieji ne
galėjo rasti Įėjimo, ir jų susirinko perdidelis 
būrys i vieną vietą. Pagaliau atrado duris, bet 
vėl kita nelaimė: užgaudė sirenos. Kaip tik šią 
naktį sąjungininkai sugalvojo bombarduoti 
Berlyną. Užgeso šviesos, vėlavosi traukiniai 
ir susimaišė visi planai.

Bėgimas sustabdomas
Be to, buvo numatyta, kad šiuo iškastu tu

neliu kas dvi minutės pabėgs vienas vyras. 
Buvo suplanuotas masinis apie 200 vyrų pabė
gimas ir tiek žmonių buvo tam pasiruošę. 
Atėjo ketvirta valanda ryto, bet buvo teišbė
gę' vos 60 vyrų. Keitėsi stovyklos sargybos. 
Sniegas ant žemės ir tamsią naktį darė švie
sia; nuo išlipimo angos galima buvo aiškiai 
matyti taką sniege, kuriuo pabėgėliai šliaužė 
i krūmus, prisilaikydami anksčiau nutiestos 
virvės. 4.45 vai. ryto pradėjo švisti ir nutarta 
bėgimą sustabdyti. Kaip tik šiuo metu pasku
tinis bėglys, išlipęs iš tulinio angos, atsimu
šė Į vokiečių sargybinį, kurį smarkiai išgąs
dino: tas nebegalėjo nei kalbėti, nei šaukti 
pamatęs iŠ žemės išlindusį žmogų. Pagaliau 
buvo aliarmuotos sargybos* Iki subėgę vokie
čiai atrado tunelio pradžią, visi kiti, bėgimui 
pasiruošę belaisviai, pasinaudodami panika 
sugrįžo i savo barakus ir kaip niekur nieko 
miegojo. Visa stovykla tapo sukelta, išrikiuo
ta ir prasidėjo skaičiavimas, kuris užtruko la
bai ilgai, ir belaisviams teko gerai pašalti.
♦ * ♦ ♦ (Bus daugiau)

R.M.N.Pt


® PAVERGTOJE TEVfflEJE
MIRĖ PROF. MARKŪNAS
Kovo 17 d. Kaune mirė prof. inž. 

Pranas Markūnas. Buvo pašarvotas 
Politechnikos Instituto salėje. Kovo 
19 d. palydėtas į Andrioniški, kur bu
vo pašarvotas jo paties lėšomis sta
tyto j bažnyčioj. Palaidotas kovo 20 
d. vietos kapinėse prie savo artimų
jų. Velionis buvo dr. E. Jasevičiūtės, 
gyv. Fort William, Ont., dėdė. Jai 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

"ŽALGIRIUI” 20 METŲ
Vilniaus profsąjungų rūmuose pa

minėta “Žalgirio” sporto dr-jos 20 m. 
sukaktis. Draugijos nueitą kelią ap
žvelgė jos centro tarybos pirm. E. 
Aleknavičius, prisimindamas geriau
sius trenerius, sportininkus, visuome
nininkus. Profsąjungoms priklausan
ti "Žalgirio” sporto draugija buvo 
įsteigta Maskvoje 1944 m. kovo mėn. 
Šiuo metu "Žalgiriui” priklauso 120. 
000 sportininkų ir sporto mėgėjų, at
stovaujančių 354 sporto kolektyvams. 
Draugijai dabartinis jos vardas buvo 
parinktas, pasak E. Aleknavičiaus, 
turint galvoje ‘lietuvių ir slavų jung
tinių pulkų” pasiektą pergalę 1410 
m. Grunvalde. Daugelis geriausių žal
giriečių šiandien turi kitokių tikslų 
— bent sporto varžybose parodyti 
savo lietuviškąjį pranašumą prieš so- 
vietinius slaviškosios kilmės oku
pantus.

GERIAUSIA
PLAUKIOJANTI BAZĖ
Geriausios plaukiojančios bazės 

vardas suteiktas “Primorskui” — lai- 
vui-šaldytuvut Jo kapitonu yra Povi
las šiaučiukėnas, o pavaduotoju, kaip 
įprasta tokiais atvejais, rusas Nikalo- 
jus Žerlicinas. Kita dalis Įgulos na
rių: Antanas Šileris — šturmanas, 
Ivanas Rusakas — bocmanas, Jonas 
Griciūnas — dailidė, Gediminas Če- 
saitis — radijo stoties viršininkas, 
Aleksas Naglis — kūrikas, Borisas 
Pučkovas — žvejybos meistras, žu
vies apdorotojai — Boleslovas Ras
tenis, Alfonsas Lesnikovas ir kt. 
Šiais metais laivas jau du kartus bu- 

, vo nuvykęs į žvejybos vietą ir, surin
kęs žuvį iš mažesnių laivų, grįžo Klai
pėdos uostau. Tokiai kelionei numa
tytos 32 paros, o "Primorskas” užda
vinį atliko per 22. Viena kelionė nu
matyta padaryti virš plano — "di
džiosios chemijos garbei”...

PROPAGANDINIS OBELISKAS
Klaipėdoje užsibaigusio propagan

dinio teismo II dalis perkelta į Skuo
dą. Čia buvo suvaryti keli tūkstan
čiai Skuodo, Klaipėdos ir Kretingos 
rajonų gyventojų i obelisko atiden
gimo iškilmes. Per 19 m. Lietuvos 
komunistai nematė jokio reikalo žu
vusius skuodiečius, jeigu tokių buvo, 
pagerbti bent paprasčiausiu laukų 
akmeniu. Dabar gi pastatytas ištisas 
propagandinis obeliskas, kurio papė
dėje kompartija Skuodo gyventojų 
vardu padiktavo laišką Niujorko gy
ventojams, reikalaudama kun. L. Jan
kaus ištrėmimo iš Niujorko ir JAV. 
Kompartijos ponai užmiršta, kad lie
tuvių tauta turi daug nekaltų žmo
nių krauju aplaistytų sąskaitų jų pa
čių adresu. Anksčiau ar vėliau ateis 
diena, kai jos bus pateiktos sovieti
nio komunizmo sadistams, ir tada ne
reikės nė propagandinių obeliskų.

IŠVYKA Į R. VOKIETIJĄ
Kovo 21 d. į R. Vokietiją dviejų 

savaičių vizitui išvyko 31 asmens 
grupė — žemės ūkio produktų ga
mybos ir paruošų ministerijos dar
buotojai, mokslinio tyrimo įstaigų 
vadovai, gamybinių valdybų viršinin
kai, kolchozų ir sovchozų pirminin
kai. Išvykos tikslą apibūdino paruo
šų ministeris Ą. Grigaliūnas: "Mes 
vykstame ten susipažinti su mokslo 
laimėjimais ir pažangiuoju patyri
mu, chemizuojant ir mechanizuojant 
augalininkystę ir gyvulininkystę.” 
Kraštas, kur jie galėtų šiuo metu pa
simokyti, yra dabartinė Lenkija, nes 
Gomulka, pastebėjęs sovietinės že
mės ūkio sistemos absurdą, jau se
niai yra sustabdęs žemdirbių suchol- 
kozinimą.

JONO BILIŪNO SESUO
"Lit. ir Mene” Vyt. Karvelis pasa

koja apie savo paskutinį susitikimą 
su rašytojo J. Biliūno seserimi Juli
ja Biliūnaite-Juodeliene 1957 m. Kol- 
dūniškių kaime. Beveik 90 m. am
žiaus sulaukusi senutė pasakojo: 
"Gražu tuos mūsų Niūronyse. Ir Jo
niukas mėgo per atostogas sugrįžti, 
kai ėjo mokslan. Nuo kalnelio, to, 
kur daug beržų, vis žiūrėdavo šven
tosios pusėn, kur žąsis ganydavo, 
kažką vis galvojo... Seniai bebuvau 
gimtinėje — nuo brolio laidotuvių. 
Sako, dabar ten gražu, sutvarkyta. 
Nėra kam nuvežti, tokia purvynė, ne
begaliu nueiti...” J. Biliūno vai
kystės dienų draugė šiandien jau yra 
amžinai užmerkusi akis. Jai, atrodo, 
net neteko pamatyti Niūronyse iš 
apylinkės akmenų broliui pastatyto 
paminklo, nes pėsčia negalėjo nuei
ti, o nuvežti nebuvo kam. Neužrašyti 
liko ir jos atsiminimai iš vaikystės 
dienų, nors kartu su Jonuku kadaise 
ji ėjo į parotas Anykščių miestelin, 
įamžinta buvo J. Biliūno "Piestupy
je”.

FINANSINIAI
PIKTNAUDOJIMAI
Vilniuje įvykusiame Lietuvos fi

nansų darbuotojų aktyvo pasitarime 
pagrindinę kalbą pasakė finansų min. 
R. Sikorskis. Jis nusiskundė, kad ne
pagrįstai išskiriamos neužplanuotos 
lėšos Vilniaus, Šilutės, Šiaulių, Kai
šiadorių, Utenos, Lazdijų, Švenčionių 
ir Joniškio rajonuose- Ne pagal pa
skirtį lėšos švaistomos Klaipėdoje, 
Švenčionių, Kretingos, Plungės, Ku
piškio ir kt. rajonuose. Finansiniai 
organai turį daug vargo, siekdami 
išaiškinti, kodėl kaikuriose įmonėse 
neįvykdomi pelno planai. R. Sikors
kis ragino ypatingą dėmesį skirti 
sovchozams, kurie, kaip visi žinome, 
valstybei neša tik nuostolį. Panašias 
mintis dėstė ir Sov. Sąjungos finan
sų min. V. Garbuzovas: "Reikia im
tis ryžtingų priemonių socialistiniam 
teisėtumui, valstybinei ir finansinei 
drausmei stiprinti visuose liaudies 
ūkio baruose...” Jau pats jo daly
vavimas Vilniuje įvykusiame pasita
rime rodo, kad dabartinėje Lietuvo
je netrūksta stambių finansinių pikt- 
naudojimų. V. Kst.

HAMILTON
MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ susi

rinkimas įvyks balandžio 12 d. parapi
jos salėje tuoj po 11 vai. pamaldų. 
Tai paskutinis susirinkimas prieš me
tinę šventę; bus aptarta įvairūs šven
tės reikalai. Nariams dalyvavimas bū
tinas.

ATEITININKŲ METINĖ ŠVENTĖ 
— gegužės 3 d., į kurią atvyksta Atei
tininkų Federacijos vadas dr. J. Gir
nius iš Bostono, Moksleivių Ateitinin
kų Sąjungos pirm. J. Račkauskas iš 
Čikagos. Be to, į šventę yra pakvies
ta Toronto, Ročesterio, Klevelando, 
Detroito ateitininkiškasis jaunimas. 
Šventė prasidės šeštdienį, gegužės 2 
d., tradiciniu kartūnų baliumi Knights 
of Columbus salėje. Baliaus metu 
programą išpildys Toronto vyrų kvar
tetas. Sekmadienį 11 vai. iškilmingos 
pamaldos, po jų — parapijos salėje 
bendri pietūs dalyviams, o 3.30 v. p. 
p. Katedros mergaičių gimnazijoje iš
kilminga akademija. Akademijos me
tu kalbės Ateitininkų Feder, vadas dr. 
J. Girnius.

VYSK. M. VALANČIAUS šeštad. 
mokyklos mokinių grupė, vad. mokyt. 
A. Mikšienės, balandžio 4 d. gastrolia
vo St. Catharines su su D. Augienės 
veikaliuku "Žaislų krautuvė”. Vaidini
mas praėjo gražiai.

ŠV. JUOZAPO LIGONINĖJE gydo
si Pijus Kežinaitis; sunkesnę -operaci
ją turėjo p. N. Navickienė. Linkime 
jiems greitai pasveikti. J. P.

mi klubo įstatų pakeitimai bei papil
dymai ir kiti svarbūs reikalai. Rinkti 
ir būti renkamu gali būti tiktai užsi
mokėjęs nario mokestį. Tai atliksite 
susirinkimo metu. Iki malonaus pasi
matymo — Klubo valdyba

VAJUS SKAUTŲ STOVYKLAVIE
TEI. — Besirūpindami skautiško jau
nimo lietuvišku auklėjimu, keli ini
ciatoriai Toronte nupirko stovyklavie
tę "Romuvą”. Jie sutelkė tiek kapita
lo ir darbo jėgos, kad "Mažoji Lietu
va” egzistavo jau pr. vasarą. Kas ma
tė "Romuvos” stovyklą, pripažino, kad 
tai didelis ir be galo naudingas daly
kas, ypač tautiniu atžvilgiu, yra iš 
dalies atsiektas. Nepaslaptis, kad ir 
suvažiavę mažieji stovyklautojai dar 
pridėjo savo “šėrą” gyvenimo sąly
gų pagerinimui. Dvi savaites gražioji 
"Romuvos” vietovė buvo tikra tautos 
tvirtovė, palikusi gražiausią įspūdį ma
žiesiems "tvirtovės gynėjams”. Su ne
kantrumu jie laukia ir š.m. tos dienos, 
kada galės su jaunatvišku klegesiu pa
likti dulkiną miestą ir vėl susibūrę lie
tuviškoje aplinkoje praleisti vasarą.

Mieli Hamiltono lietuviai! Kiek mes 
prisidėjome prie šios lietuviškos tvir
tovės įkūrimo? Gal vos kelis nežymius 
% prieš Torontą. Pravedant aukų va
jų 1963 m. stovyklavietės įrengimui 
maža dalis atkreipė nuoširdų dėmesį. 
Viso projekto įgyvendinimas atseis 
S20.000. Kviečiame prisidėti ir hamil- 
toniečius, nes stovyklovietėje dar 
trūksta būtiniausių įrengimų. Aukas 
prašome įteikti V. Pašiliai, 50 Fair- 
holt Rd., S. arba susitarti tel. LI 4- 
4708; taip pat sekmadieniais prie AV 
bažnyčios po 11 vai. pamaldų. Iš anks
to visiems nuoširdžiausias ačiū. V. P.

ŽŪKLAUTŲJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBAS "GIEDRAITIS” balandžio 11 
d., 7 v.v., Narušio viešbučio II a. sa
lėje — Grand House (Gore a. James 
kampas) šaukia visuotinį klubo na
rių susirinkimą, kuriame bus renka- Į 
mi nauji valdomieji organai, svarsto-

KATALIKIŲ MOTERŲ VISUOTI
NIS SUSIRINKIMAS įvyks balandžio 
12 d., sekmadienį, parapijos salėje. 
Programoje bus ir naujų madų paro
dymas, dalyvaujant pačioms parėdų 
kūrėjoms. Bus loterija, kurios fantas 
— nauja skrybėlė. Apsilankiusios bus 
pavaišintos kava ir saldumynais. Na
rėms dalyvavimas būtinas. Kviečiame 
visas Hamiltono ir apylinkės ponias 
ir paneles susipažinti su naujausio
mis madomis. R.

GRĮŽTAME Į INTENSYVŲ LIET. 
NAMŲ ĮSIGIJIMO DARBĄ. — Pra 
ėjusį rudenį LN įsigijimo darbui atsi
dūrus akligatvyje, pusę metų lėšų tei
kimas netik vįsiškai sustojo, bet dar 
ir iš anksčiau surinktų pinigų buvo 
grąžinta, nariams prašant, apie $20. 
000. Tuo pat metu buvo jieškoma išei
čių, ką toliau daryti’ kad vis dėlto LN 
Hamiltone turėtumėm. Visuotinis na
rių susirinkimas kovo 15 d. surado ge
rą ir visų narių pritarimo susilaukusį 
sprendimą — turimą Delta kiną per
dirbti į didelę auditoriją, kuri tiktų 
net ir krepšiniui žaisti, o pusrūsyje 
įruošti klubą ir kitas lietuviškas pa
talpas. LN v-ba savo kovo 26 d. po
sėdyje nutarė pasistengti gauti iš val
džios įstaigų reikalingus leidimus. Sta
tybos komisija, kurios pirm, v-ba išrin
ko Alf. Patamsį, sudarys apytikrį kino 
perdirbimo planą ir sąmatą.

Be abejonės, šis kapitalinis remon
tas pareikalaus lėšų, kurias sudėti rei
kės visiems lietuviams. Dėlto aš vėl 
pradedu, po pusės metų pertraukos, 
lankytis pas tautiečius, prašydamas 
LN paramos. Labai maloniai prašau 
Tamstas nestabdyti LN įsigijimo. Kas 
kiek galime, juos paremkime lėšomis. 
Pagaliau gi kartą mums reikia šį dar
bą užbaigti! Tad šį kartą visi vienin
gai padėkime LN ir juos užbaikime!

Jūsų St. Bakšys, LN v-bos pirm.
PAPILDOMAI APIE LN SUSIRIN

KIMĄ. — Nors "Tž” 14 nr. jau buvo 
rašyta apie jį, bet dėl jo svarbos no
rėčiau paryškinti kaikuriuos dalykus.

Susirinkime dalyvavo 100 fizinių 
asmenų, atstovavusių 487 akcijoms. 
Pirmininkavo G. Palmer, sekretoriavo 
J. Mikelėnas ir K. Mikšys. Vienas 
svarbiausių punktų buvo pirm. St.
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sunkumai, narių tarpe atsiradę nuo
monių skirtumai. Po visų pranešimų 
įvyko labai gyvos diskusijos.

į naujus valdybos pirmininkus bu
vo pasiūlyti — SL Bakšys ir Alf. Pa
tamsis. Slaptu balsavimu gavo balsų: 
St. Bakšys 278, Alf. Patamsis 186. 
Rasta sugadintų kortelių 12. Viso bal
savo 476 akcijos.

į naują HLN v-bą akcininkai nuta
rė vietoje anksčiau buvusių 20 narių 
rinkti 10, neskaitant pirmininko. Iš 
12 kandidatų į v-bą išrinkti ir gavo 
balsų: G. Palmer 397, K. Mikšys 352, 
V. Navickas 350, O. Stasiulis 347, Pr. 
Dauginas 313, Alf. Patamsis 300, J. 
Rakauskas 290, Pov. Savickas 285, J. 
Šarapnickas 271, Fel. Rimkus 235; 
kandidatais liko: A. Kaušpėdą 205, M. 
Uikienė 154.

į kontrolės komisiją pasiūlyti ir iš
rinkti: Ign. Varnas, J. Mikelėnas, K. 
Žukauskas; kandidatu liko J. Girevi- 
čius.

Diskusijose daugumas kalbėtojų pa
sisakė prieš gyvenamųjų butų staty
bos svarstymą. Susirinkimas naujai 
valdybai pavedė išsiaiškinti miesto 
valdyboje gauti leidimui perdirbti 
"Deltos” salę į 2 augštus. Apatinia
me augšte trėtų tilpti klubas su vi
somis kitomis reikalingomis patalpo
mis. Gi viršutiniame augšte įrengti di
džiulę auditoriją lietuviškiems reika
lams ir nuomojimui. Jei atitinkami 
leidimai būtų gauti, tai turimą skly
pą miesto centre bandyti parduoti. Iš
siaiškinimų galutinai dėl "Delta” sa
lės perdirbimo, paruošti smulkų pla
ną su pajamų ir išlaidų sąmatomis. 
Po to vėl šaukti visų narių susirinki
mą, kuris tars galutinį žodį. Jeigu 
"Deltos” nebūtų galima perdirbti, tęs
ti toliau tyrinėjimus, kokį pastatą ga
lima būtų pastatyti ant turimo skly
po miesto centre.

Linkėtina naujai išrinktiems valdo- 
miesien^ organams daug sėkmės.

J. M.

Bostonas. — Nežiūrint politi
nių skirtumų, prancūzų kalba 
JAV labiausiai studijuojama. Mo
terys duoda jai pirmenybę kaip 
kultūros kalbai.

Nr. 15 (742)

O LIETUVIAI lASAUl YJE,
J A Valstybės

LIETUVOS VYČIAI Illinois India- 
na apskrityje plečia savo veiklą. Vy
čių choras, vad. F. Strolios ir pasi
šventusių choristų dėka, dažnai pasi
rodo visuomenei Šiemet Čikagoje 
įvyksta Lietuvos vyčių seimas; įvai
rios komisijos turi darbų planus ir 
siekia, kad seimas pavyktų sėkmin
gai. Seimo ruošimas pavestas p. Ka
sei ir Laurin su kitais vyrais. Liepos 
4 d. rengiamas vyčių piknikas.

Neseniai įsisteigė p. Giedraitytės 
vadovaujama jaunųjų vyčių šokėjų 
grupė.

DAIL. Z. KOLBA kovo 20 d. vaka
re Čikagoje neatsargaus vairuotojo 
buvo sunkiai sužeistas ir be sąmonės 
nuvežtas į Central Community ligoni
nę. Ligoninėje teks pagulėti keletą 
savaičių. Dailininką aplankiusiems, 
būdamas jau atsigavęs, juokaudamas 
tarė: "Jono Jasaičio vietą užėmiau.” 
Mat, prieš kiek laiko toje pačioje ligo
ninėje ir, galbūt, tam pačiam kamba
ry gulėjo LB centro v-bos pirm. J. Ja
saitis, kurį taip pat automobilis bu
vo partrenkęs.

PROF. S. KOLUPAILA, žinomas 
mūsų mokslininkas-hidrologas, pr. me
tais baigė paskaitas Notre Dame un- 
te South Bendo mieste Indianoje ir 
išėjo į pensiją, gaudamas profesoriaus 
emerito vardą. Un-to vadovybė savo 
bibliotekoje paskyrė jam specialų 
kambariuką, kad profesorius galėtų ir 
toliau tęsti naudingą mokslinį darbą. 
Būdamas pensijoje S. Kolupaila ak
tyviai dirba liet, mokslų srityje: pa
ruošė Liet. Enciklopedijai visą eilę 
straipsnių, aptvarkė savo rankraščius, 
fotografijas, kartografinius rinkinius; 
patikrino B. Kviklio "Mūsų Lietuvos” 
rankraščius ir perskaitė I tomo vieną 
iš keturių korektūrų. Iš savo rinkinių 
parinko 300 iliustracijų, kurių gera 
dalis įdėta į "Mūsų Lietuvą”. Pasku-

OTTAWA - Kanados sostinė
KUN. DR. V. SKILANDŽIŪNO JU- 

BILĖJUS. — Š.m. sukanka 20 metų 
kunigystės Otavos liet, katalikų kape
lionui kun. dr. V. Skilandžiūnui. Be 
to, sukanka 10 metų, kai jis buvo pa
kviestas Otavos vyskupijon ir gavo

Už A. t A. URŠULĖS ŽUKAUSK4ENĖS vėlę
šv. Mišios su egzekvijom bus atlaikytos balandžio 11 d., 9 v. 
ryto Hamiltono Aušros Vartų bažnyčioje.

Jau praėjo metai, kaip negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą mamytę. Nors laikas bėga, bet mes jos 
niekados negalėsime užmiršti. Gailestingasis Dievas tesutei
kia jai amžiną ramybę.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasi
melsti už a.a. Uršulės Žukauskienės vėlę. /

Nuliūdę vaikai

LONDON, Ont

ir ki-

OŽE- 
gruo- 
buvo

paskyrimą į Our Lady Perpetual Help 
parapiją vikaro pareigoms. Nuo pir
mos paskyrimo dienos buvo taip pat 
ir mūsų apylinkės kapelionu, aktyviai 
pasireikšdamas taip pat ir mūsų lietu
viškajame gyvenime. Šiam dvigubam 
jubilėjui atžymėti Otavos lietuviai, 
apyl. v-bos iniciatyva, sudarė bendrą 
visus lietuvius apimantį 7 asmenų ko
mitetą, kuris balandžio 19 d., sekma
dienį, 13 vai. — tuoj poJietuviškų pa
maldų, arkivyskupijos rūmų susirin
kimų salėje ruošia kun. Viktorui pa- 
gerbtuves. Programoje: iškilmingoji 
dalis su sveikinimais ir vaišės-kavutė:

Tą pat dieną 12 vai. arkivyskupijos 
rūmų koplyčioje įvyksta lietuviškos 
pamaldos. Visi lietuviai yra kviečiami 
kuo gausiausiai dalyvauti ir tuo pa
gerbti sukaktuvininką bei melsti 
Augščiausiąjį, kad kun. Viktorui su
teiktų ištvermės, jėgų ir toliau nepa
ilstamai darbuoti Dievui ir mūsų ken
čiančios Tėvynės išlaisvinimui.

tiniu metu profesorius sunegalavo; 
kurį laiką gydėsi namie, o dabar — 
jau kelinta savaitė guli Memorial 
Hospital, Room 385, South Bende, 
kur jį prižiūri gydytojai specialistai 
ir slaugo šeimos nariai.

DR. P. TUNKUNAS, prieš 14 metų 
atvykęs į JAV, kilimu — biržietis, da
bar yra veteranų psichiatrinių klini
kų Čikagoje viršininkas. Jo žinioje dir
ba per 30 gydytojų, psichologų 
tų šios srities specialistų.

MIRĖ 111 METŲ ADOMAS 
LIS, kuris buvo gimęs 1852 m. 
džio 24 d. Švėkšnoje. Velionis
19 vaikų tėvas, kurių iki šiol mažai 
beišliko gyvų. Jis didžiuodavosi turė
damas 18 anūkų ir 24 proanūkus. Pa
laidotas kovo 5 d. Šv. Kryžiaus kapi
nėse Filadelfijoje.

N. SEMĖNAITĖ, su Fulbright sti
pendija studijavusi Brazilijoje, dabar 
baigia magistrės laipsnio studijas Wis
consin un-te.

TĖVAS L. VĖŽELIS, pranciškonas 
misijonierius, šešerius metus išdirbęs 
P. Korėjoje, atvyko į JAV rinkti au
kų Korėjoje statomai seminarijai. Mi
sijonierius gimęs ir augęs Ročestery- 
je, puikiai kalba lietuviškai. Į pran
ciškonus įstojo 1948 m. Baigė semi
nariją Montrealyje. Kunigu įšventin
tas 1956 m. Po įšventinimo vienerius 
metus vedė misijas lietuvių tarpe, o 
1957 m. išvyko į Korėjos misijas. Iš
moko korėjiečių kalbą ir tapo paskir
tas naujai steigiamos kunigų semina
rijos rektoriumi. Jau turi surinkęs bū
rį klierikų, bet dar neturi seminari
jos, kurios pastatymu dabar rūpinasi.
Argentina

PAMINĖJO LIETUVIŲ ŠVENTĘ. 
Lietuvos nepr. sukakties proga Bue
nos Aires mieste vokiečių kalba lei
džiamas "Freie Presse” paskelbė ži
nią apie minėjimą ir išspausdino įrė
mintą Lietuvos himno tekstą lietuvių 
kalba. Gi Buenos Aires mieste leidžia
mas lenkų savaitraštis "Glos Polski” 
įdėjo straipsnį apie Lietuvos nepr. pa
skelbimo šventę ir kt. medžiagos, iš
leisdamas specialų "Lietuvių numerį”. 
Tai buvęs žingsnis "suartinti abi tau
tas ir pamiršti buvusius skirtumus”. 
Tai jau nepirmas kartas, kad Argenti
noje gyveną lenkai blaiviomis akimis 
pažiūri į kaimyninių kraštų Lietuvos- 
Lenkijos santykius.

Paruošė Pr. Al.

PABALTIEČIŲ PAVASARINIS PO
BŪVIS.—Pabaltiečių vieningumui pa
ryškinti, Baltų Federacijo.s Otavoje

Britanija
DBLS METINIS SKYRIŲ ATSTO

VŲ SUVAŽIAVIMAS įvyko Londone 
kovo 14 d. Dalyvavo iš visos Anglijos 
15 skyrių atstovai.

Renkant naujus valdomuosius orga
nus, jaunoji karta iškilo į pirmąsias 
vietas: iš kandidatų į tarybą daugiau
sia balsų gavo 26 m. amžiaus inž. A. 
Vilčinskas; į revizijos komisiją išrink
ta dar jaunesnė P. Jagminaitė iš Cov
entry, gavusi taip pat daugiausia bai
sų. S-gos valdybą sudaro: pirm. J. Vil
činskas, vicepirm. P. Mašalaitis ir agr. 
Lūža, sekr. A. Pranckūnas, ižd. pulk. 
V. Strimas, nariai S. Nenortas ir L. 
Juras. Lietuvių Namų direktoriai lie-

Ši degtinė 
nepraranda savo 

skonio

Jei 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 

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

laikyta deginto balto ąžuolo statinėse.

Rezultatas? Tikra degtinė, kurios kiekviena uncija pilna stiprumo 

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

giama su ledais, atmiešta vandeniu ar miešiniu.
- • f X 1 ~ ■■ ; ■ *

J r v €

Sekantį kartą paragaukite tikro skonio degtinės. Pabandykite Gold 

Stripe. Jūs pamėgsite jos skonį...ir prieinamą kainą, už kurią galite 

nusipirkti Gold Stripe.

GAUSUS PASILINKSMINIMAS, 
įvyks šį šeštadienį, bal. 11 d., Admin
istration Building gražiojoj salėj, 
Queen’s parke. Pradžia 8 vai. v., ne 
7.30. Ūkininkams puiki proga pasi
linksminti prieš pavasario darbų pra
džią. Apyl. v-ba kviečia visus iš arti 
ir toli... susitikti atgimstančiame 
Londone!

J. BUTKUS, apyl. v-bos ir parapi
jos k-to pirm, su ponia šiomis dieno
mis atšventė 20 metų vedybinę sukak
tį. Draugai jiems surengė malonią 
staigmeną. Tikiu, kad visi Londono 
lietuviai, būdami dėkingi už jo didelį 
darbą kolonijai,. linki jiems laimės, 
sveikatos ir dar daug metų...

KUN. V. RUDZINSKO, Londone 
sergančio pirmojo kolonijos klebono- 
kapeliono, sveikatos intencija kleb. 
kun. B. Pacevičius Velykų rytą auko
jo šv. Mišias. Prašė ir parapijiečius ta 
intencija pasimelsti Kun. B. Pacevi
čius keletą kartų jį aplankė.

TURĖSIME IR SOLISTĄ! Šiuo įna
šu bus papildytos gausėjančios ir stip
rėjančios atgimstančiojo Londono pa
jėgos. Eugenijus Blyskis, 17 m. amž., 
yra atkreipęs muzikų dėmesį savo mu
zikalumu. Katalikų centr. gimnazijos 
muzikos mokytojas, pastebėjęs jo ga
bumus, pasisiūlė jį mokyti pianino, 
muzikos teorijos, dainavimo ir vargo
nų! Už visa tai jis neima jokio atlygi
nimo, nes jis mano, kad Eugenijus 
yra daug žadanti pajėga. Jis pradėjo 
mokytis tik prieš gerą pusmetį ir jau 
pradėjo išeiti į viešumą — retkar
čiais vargonuoja Sv. Petro bazilikoje, 
o per Kalėdas ten jau giedojo ir so
lo. Dabar numato pavaduoti suvažia- 
viman išvykstantį minėtos bazilikos 
vargonininką. Jis taip pat savo pui
kiu baritonu solo dainavo vargoninin
kų suvažiavime ir laimėjo Kiwanis 
klubo I premiją savo balso klasėje! 
Be to, jis konservatorijoje mokosi 
akordeono. Gabus jis ir kituose moks
lo dalykuose — pirmas, kartais ant
ras, mokinys minėtos gimnazijos X 
skyriuje. Eugenijus prieš trejetą me
tų atvyko iš Lietuvos. Jo tėveliai U. 
ir L. Blyškiai gali didžiuotis turėda
mi tokį gabų sūnų. U. Blyskienė yra

šešt. mokyklos mokytoja ir apyl. v-bos 
sekretorė. Linkime Eugenijui patva
riai dirbti ir toliau.

KLEBONAS PRAŠO paskubėti įvyk
dyti pasižadėjimus parapijos fondui 
tuos parapijiečius, kurie to dar nėra 
atlikę. Juo daugiau dabar įmokėsime, 
juo lengviau bus paskui mokėti — ne
susidarys tiek daug nuošimčių. D. E.

skyrius balandžio 11 d., t.y. šeštadienį, 
8 v.v. ruošia bendrą vakarą — šokius. 
Rengėjai pageidauja, kad moterys at
vyktų pasipuošusios tautiniais drabu
žiais. Bilietus — pakvietimus galima 
įsigyti pas apyl. v-bos narius. Visi apy
linkės lietuviai kviečiami šiame po
būvyje dalyvauti, nes iki šiol pana
šiuose pobūviuose lietuviai būdavo 
ryškioje mažumoje. Kor.

ka tie patys su vyr. direktorium S. 
Nenortu priešakyje.

Tarybą sudaro: pirm. S. Kuzmins
kas, sekr. A. Vilčinskas, nariai J. Zo- 
kas, J. Bendorius, K. Bivainis, A. Šu
kys ir D. Banaitis. Revizijos komisi
ja: pirm. P. Jagminaitė, nariai pulk. 
T. Vidugiris ir V. Petrauskas.

Suvažiavimas nutarė kreiptis raštu 
į Britanijos min. pirmininką ir opozi-

SUDBURY, Ont.

NOTARAS
ANTANAS LIUD21US, 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

NUOSAVYBĖS ĮSIGIJIMO KLAU
SIMU. — Visiems dirbantiems lietu
viams išsiuntinėti pasižadėjimų lape
liai dėl pinigų investavimo į nuosavy
bės įsigijimo fondą. LB valdyba tiki
si, kad kiekvienas dirbantysis lietuvis 
pilnai supras lietuvišką pareigos rei
kalą ir pasižadės investuoti, jei bus 
reikalas, vasarvietės pirkimui ar sa
lės statybai (ką dauguma nuspręs) 
bent $50 ar daugiau. Užpildytus pasi
žadėjimų lapelius, o kurie jų neužpil
dys — tuščius, per dvi savaites prašo
me grąžinti LB valdybai.

Iš anksto jaučiame, kad lietuvio 
garbė ir solidarumas neleis palikti 
tuščio lapelio ir kiekvienas investuos 
savo dalį. Investuotą sumą, esant rei
kalui, kiekvienas galės atsiimti.

VASAROS STOVYKLA. LB valdy
ba rupjūčio 3-15 d.d. "Vila Maria”, uk
rainiečių vasarvietėje, 12 mylių nuo 
Sudburio, rengia lietuvių jaunimui 
dviejų savaičių vasaros stovyklą. Mo
kestis už savaitę: 1 vaikas iš šeimos 
— $10, 2 — $8, 3 — po $7. Stovyklą 
norint tinkamai paruošti, registracija 
pradedama jau dabar. Prašome visus 
tėvus nedelsti ir jaunimą registruoti 
tuoj pat. Dėl registracijos ir smulkes
nių informacijų kreiptis: J. Kručas, 
tel. 673-5967 ir J. Labuckienė, tel. 
897-4953. Stovyklos vadovybė bus pa
skelbta vėliau.

LIETUVIŠKA RADIJO PROGRA
MA. — EB valdyba per CKSO stotį tu
rės lietuvišką radijo valandėlę ypatin
giems lietuvių tautiniams reikalams 
atžymėti. Radijo valandėlės bus: 1. 
Motinos Dieną — gegužės 3d.; 2. bir
želio išvežtųjų minėjimas — birželio 
14 d.; 3. Tautos šventė — rugsėjo 6 
d.; 4. Kariuomenės šventė — lapkričio

Programoj: trumpi, daugiausia ang
lų kalba, supažindinimai su mūsų tau
tinių minėjimų reikšme lietuviams, 
tautinė muzika, taut, šokiai, dainos, 
pranešimai, sveikinimai (varduvių, gi
mimo ir kt. skelbimai bendruomenės 
ir privatūs). Malonu pranešti, kad at
sirado taurių patrijotų lietuvių, kurie 
nuoširdžiai remia radijo valandėlės iš
laikymą. Pirmąją valandėlę nusamdė 
Petras Jutelis. Garbė jam ir didelė vi
suomenės padėka. Laukiame ir kitų. 
LB valdyba bus dėkinga ir už mažiau
sią (keliasdešimt centų) auką radijo 
valandėlės išlaikymui. Laukiame skel
bimų iš mūsų prekybininkų ir profesi- 
jonalų ir pan.

MOTINŲ PAGERBIMAS. — LB val
dyba, be oficialaus Motinos Dienos mi
nėjimo gegužės 2 d., ukrainiečių salė
je, 130 Frood Rd., visoms Sudburio ir 
apylinkės lietuvėms motinoms ruošia 
bendrą pagerbimą—vakarienę, kuri 
įvyks gegužės 3 d., sekmadienį, Christ 
the King bažnyčios salėje. Būtų gra
žu, kad kiekvienas vedęs vyras savo 
žmoną — vaikų motiną iš anksto už
registruotų tam pobūviui. Nevedusie
ji, turį savo motinas čia, palikę tė
vynėje ar jau mirusias, galėtų jų pri
siminimą pagerbti paruošdami nors 
mažas dovanėles, kurias, pagal jų no
rą, LB valdyba įteiktų jų nurodytoms, 
pobūvyje dalyvaujančioms motinoms, 
vietoje negalinčių pagerbime dalyvau
ti jų motinų likusių tėvynėje ar jau 
mirusių. Su dovanėlėmis ir sveikini
mais savo motinoms galėtų prisidėti 
ir mūsų jaunimas. Registracijos ir in
formacijų reikalu kreiptis: Jadvyga 
Labuckienė, tel. 897-4953. Salę tam 
reikalui parūpino kun. Ant Sabas, to-

22 d.; 5. N. Metų proga — gruodžio dėl LB valdyba nuoširdžiai dėkoja.
27 d. 1 Liet. B-nės valdyba

I
 Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA”

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI I3.0W, mor. 
gičių paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 uaL — 1 vaL po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — S vaL vakaro.

21. MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. M511

cijos vadą Lietuvos laisvinimo klausi
mu. Pagerbdamas Lietuvos pasiunti
nybės patarėją V. Balicką, jo 60 m. 
sukakties proga, suvažiavimas išrinko 
jį DBLS garbės nariu. E.

Urugvajus
RADIJO PROGRAMOS. — Nuo ko

vo pradžios vėl tęsiamos programos 
“Voz de la Libertad” — Laisvės bal
sas per Radio Independencia ispanu 
k. šiai akcijai vadovauja Lietuvos pa
siuntinybės spaudos attache K. Čibi
ras su pranešėju urugvajiečiu žum. 
J. P. Martinez Bersetche, o bendra
darbiauja keletas įžymių urugvajiečių 
profesorių ir kitų intelektualų. Jei ga
limybės leis, programos bus perkel
tos Į galingesnę stotį, girdimą ir Ar
gentinoje. Lietuvių valandėlėje per R. 
Sarandi La Platos sričių lietuviams K. 
Čibiras kalbėjo apie a.a. dr. Trimako 
asmenybę ir kitomis temomis.

ISPANIŠKOJI ELTA. — Dėl lėšų 
stokos suretintas biuletenio leidimas; 
numatoma leisti keletą kartų per me
tus specialūs jo numeriai. Vasario 16 
skirtasis nr. gražiai “Laiko” spaustu
vėje Argentinoje atspausdintas, buvo 
plačiau panaudotas P. Amerikos spau
doje. Apie aktualijas pavergtoje Lie
tuvoje iš šio nr. apsčiai medžiagos 
panaudojo svarbus Montevideo dien
raštis “El Plata” ir “EI Diario Espa- 
nol”.

JAUNIMAS VADOVYBĖN. —■ Se
niausios ir stipriausios Urugvajaus lie
tuvių organizacijos — UL Kultūros 
Dr-jos valdybą šiemet sudaro beveik 
vien jaunimas. Jos pirm, išrinktas G. 
Mačianskas, dar labai jaunas prieš ke
liolika metų atvykęs iš Europos. Nau
joji valdyba yra užsimojusi draugijos 
patalpų praplėtimą, neapleisdama ir 
kultūrinės veiklos.

PALECKIO LAIŠKAS. — Vietos ko- 
monistiniame lapely “Darbe”, jo re- 
daktoriui skirtas, pasirodė Justo 
Paleckio laiškas iš Meksikos. “Rašau 
šį kartą iš Meksikos, kur esu sausio 
25 d. atvykęs su TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos delegacija draugiškam vizitui 
pas Meksikos kongresą”. Toliau giria
si, kad buvę labai užimti visokiom eks
kursijom po Meksiką ir baigia: “Taip 
arti nuo Jūsų būdamas, bet vis nega
lėdamas aplankyti...” Pastebėtina, 
jog Urugvajus nuo Meksikos dar la
bai toli...



Jau 35 metai

Lietuvaitė moko
prancūzus

Tai p-lė Marija Arlauskaitė. Gimusi ir už
augusi Montrealyje, tačiau tokia lietuviška 
tarytum būtų iš Lietuvos atvykusi. Jos tėvų 
šeima buvo jos Lietuva, kuri įkvėpė jai gilų, 
nepalaužiamą lietuviškumą. Nuo pat mažens 
ji dalyvavo Šv. Kazimiero parapijos gyveni
me, o subrendusi veikė įvairiose lietuvių or
ganizacijose: buvo Šv. Onos Dr-jos sekretorė, 
choristė ir vaidintoja, senosios “Nepriklauso
mos Lietuvos” redaktorė ir administratorė 
Tautos Fondo įgaliotinė ir t.t. Jos pagalbos 
yra patyrę daugelis ateivių.

Gyvenimas filmuose

Romos imperijos žlugimas
 KORNELIJUS BUCMYS, OEM 
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P-lė M. Arlauskaitė mokytoja
vimo stažą pradėjo lietuviškoje 
mokykloje mokydama trimis kal
bomis: lietuvių, anglų ir prancū
zų. Montrealio Mokyklų Komisi
ja 1929 m. spalio mėn. atidarė 
St. Marc mokykloje, Rosemonte, 
klasę, skirtą vien lietuviams. Jos 
pirmąja mokytoja ir buvo p-lė 
Arlauskaitė. Per 7 metus ji sėk
mingai šią 7-nių skyrių klasę ve
dė, kol pagaliau buvo priskirta 
prie grynai prancūzų mokytojų, 
nes sumažėjo lietuvių' vaikučių 
skaičius.

Kvebeko švietimo vadovybė, 
pastebėjusi p-lės M. Arlauskai
tės nuopelnus ir pasišventimą sa
vajai profesijai, 1962 m. gegužės 
23 d. jai paskyrė pasižymėjimo 
garbės ordiną “Ordre du Mėrite 
Scolaire”.

1962 m. lapkričio 26 d., Pijaus 
IX gimnazijos patalpose, daly
vaujant vyriausiam Kvebeko 
švietimo vadovybės inspektoriui,

p-lei M. Arlauskaitei buvo įteik
tas šis ordinas ir diplomas. Iš 25 
atrinktųjų tebuvo tik dvi mokyto
jos, visi kiti — augštesni parei
gūnai ar mokyklų direktoriai. 
P-lė M. Arlauskaitė tebėra pir
mutinė lietuvaitė ne tik prancū
zų, bet ir anglų mokytojų tarpe, 
apdovanota tokiu ordinu/

1964 m. kovo 4 d. rytą CKAC 
radijo stotis auklėjimo savaitės 
proga sveikino St. Marc mokyklą 
kaip vieną pavyzdingiausių ir 
specialiai minėjo p-lės Marijos 
kaip jubiliatės, vardą.

Kovo 7 d. “Montroyal” viešbu
tyje, dalyvaujant miesto burmist
rui Drapeau, Montrealio Katalikų 
Mokyklų Komisijos pirm. Jarry 
ir nariams, daugeliui švietimo va
dovybės svečių ir 800 mokytojų 
buvo pagerbti 35 metus išmokyk 
tojavę 72 mokytojai, jų tarpe p-lė 
M. Arlauskaitė, šia proga jai bu
vo įteikta auksinė plunksna-par- 
keris, kaip garbės dovana.

Balandžio 16 d. St. Marc mo
kyklos vadovybė su 45 mokytojo
mis ruošia specialų, vien p-lės M. 
Arlauskaitės garbei skirtą, pager
bimo vakarą-banketą. Ta proga 
jai bus įteiktos vertingos dova
nos.

Balandžio 23 d. mokyklų komi
sijos vadovybė pagerbs 35 metus 
išdirbusius mokytojus ir mokyto
jas. Ta proga p-lei Marijai bus 
įteiktas vertingas “Longine” mo
teriškas auksinis laikrodėlis.

Be to, už išskirtinį mokytoja
vimą p-lė M. Arlauskaitė yra du 
kartu gavusi švietimo vadovybės 
premijas.

Iki šiol ji yra praleidusi 1378 
mokinius.

Linkime žymiajai pedagogei ir 
visuomenininkei dar daug moki
nių paruošti gyvenimui, o savo 
tautiečių jaunimą stiprinti lietu
viškajame kelyje. Lietuva ir visa 
jos išeivija didžiuojasi tokiais 
darbininkais. Veišpaties palaima 
telydi Jūsų pastangas! M.

Amerikiečio Samuel Bronston Is
panijoj pagamintas filmas “The Fall 
of the Roman Empire” yra vienas 
stambiausių ir didingiausių visoje fil
mų istorijoje. Tačiau tas jo didingu
mas apsiriboja vien tik nepaprastai 
puikia išore ir įvykių perteikimo 
forma.

Filmai, kaip populiari išsiblaškymo 
priemonė, daugelio vertinami įvairiais 
požiūriais. Kaikurie filmai gali būti 
auklėją, kiti pataikaują žemesniems 
geiduliams, kiti iškelią gerąsias žmo
giškas vertybes. Šis masinis filmas ga
li būti apibūdinamas vienu žodžiu — 
cirkas. Filmas perkrautas išoriniais 
efektais, kuriame pasigendama ne tik 
gilesnės minties, bet ir istorinio au
tentiškumo.

Visiškai fiktyviniu stiliumi vaizduo
jamas Romos imperatoriaus Marko 
Aurelijaus viešpatavimas, jo mirtis, 
po to sekusios neapykantos ir intri
gos. Tiek atskiros scenos, tiek scena
rijai tikrai įspūdingi ir pagauną — 
romėnų tvirtovės kalnų viršūnėse, ne
sibaigia kareivių legijonai, karių ko
vos sniegu padengtuose laukuose ir 
pan. Jei kas dar su žavesiu prisimena 
dvikovą romėniškų vežimų filme “Ben 
Hur”, gali ją palaikyti žaidimu vaikų 
vežimėliais dabartiniame filme pama
tę tikrai įspūdingas lenktynes kalnų 
pakriaušėmis ir miškų tankumynais. 
Ypač jaunųjų žiūrovų akis ir dėmesį 
patrauks įvairūs apsupimai ir kovos 
tarp romėnų, persų ir barbarų kariuo
menių. Pasitaiko ir žiaurumų, bet jie 
taip neįtikinančiai pavaizduoti, kad ne
sukrės nei mažamečių.

Scenarijai verti neeilinio įvertinimo. 
Atkuriant Romos imperijos centrą 
normaliame dydyje, specialūs pastatai 
— Romos Forumas, šventyklos, rū
mai — pastatyti imponuojančiame 
puošnume. Vien tik Romos Forumas, 
specialiai šiam filmui pastatytas Mad
rido apylinkėse, yra aštuonis kartus 
didesnis už Forumą, paruoštą filmuo
jant “Cleopatra”. O kas nesistebės ar
tistų ir statistų masėmis, aprengtomis

puošniais drabužiais ir tuometinėmis 
uniformomis?

Į tuos puošnius rėmus įdėtas pa
prastutis turinys. Mirštąs imperato
rius Markus Aurelijus stengiasi sostą 
palikti gabiam karvedžiui Livijui, bet 
jį paveržia imperatoriaus padauža sū
nus Commodus. Kad apvaldytų rytines 
sritis, imperatoriaus dukrą LucUą pa
žada puslaukiniam valdovui, tačiau ji 
mylisi su Livijum. Tarp asmeninių ir 
valstybinių suiručių naujasis impera
torius Commodus žūva dvikovoje, o 
Livijus su Lucila pasitraukia į nežinią.

Vaidybon sutelkta tarptautinio gar
so artistų. Vienintelė svarbesnėje mo
ters rolėje pasirodo Sophia Loren. Iš 
vyriškių paminėtini Christopher Plum
mer, John Ireland, Anthony Quayle, 
Omar Sharif ir kt. Visus pralenkia 
Alec Guinness ir James Mason atsa
kinguose ir įspūdingai išgyventuose 
vaidmenyse.

Nors režisoriui Anthony Mann ne
pavyko sukurti vispusiškai pilno ir im
ponuojančio epinio filmo, visdėlto visi 
šeimos nariai nenuobodžiaus ir praleis 
virš trijų valandų dirbtinai pakeltoje 
nuotaikoje.

ADELAIDĖS APYLINKĖS LIETU- 
VIAI (Australijoj) išleido specialų 
“Mūsų Pastogės” laikraščio numerį, 
norėdami tuo atžymėti ALB Adelai
dės apylinkės veiklos 15 metų sukak
tį. Tą numerį suredagavo žurn. VI. 
Radzevičius, talkinamas rašyt. P. And- 
riušio.

RŪTA KAVALIAUSKAITĖ, gyv. 
Sydnėjuje, Australijoj, laimėjo ženk
liuko konkursą, kurį skelbė- lietuvių 
komitetas, besirūpinąs lietuvių daly
vavimu pasaulinėje parodoje Niujor
ke. Ženkliukas - emblema numatyta 
dviem paskirtim: kaip segtukas ir 
kaip ornamentas suvenyrams, atviru
tėms, programoms ir t.t. Jos projekte 
— iškeltos dvi rankos, surištos spyg
liuota viela. Premija — $100.

PULGIS ANDRIUŠIS, gyv. Austrą 
ii joj, neseniai atidavė skaitytojams 
savo devintąją originalios kūrybos 
knygą — “Purienos po vandeniu”. Vi
sos devynios jo originaliosios kūry
bos knygos parašytos ir išleistos išei
vijoje, penkios iš jų — Australijoje.

KLEVELANDO “PLAIN DEALER” 
dienraštis kovo 16 d. laidoj įsidėjo

Kas nagrinėjama premijuotame veikale?
Naujieji lietuviai kunigai, įšventinti Romoje š.m. kovo 14 d., su 
savo artimaisiais. Iš kairės: kun. R. Kasponis, kun. J. Gaudzė, kun. 
V. Damijonaitis.kraštuose, kurioms sukultūrinti Tais metais pastatoma Koenigs- 

atvykęs Ordinas. Pagal Dusbur- bergo — Karaliaučiaus pilis.
go pateikiamas žinias, kiek ka- Penktoje dalyje kalbama apie 
riuomenės kiekviena sritis ture- Livonijos — kardininkų ordino 
jo pristatyti, autorius išskaičiuo-; karus su. latviais ir lietuviais, 
ja vidutiniškai 14 gyventojų vie-j apie mūšį prie Saulės 1236 m., 
nam km-, t.y. tris kartus daugiau apie Mindaugo laikyseną Žemai- 
negu Lowmianskis. Pateikiami i tijos atžvilgiu, apie žemaičių 
ir svarbiausi veikalai apie sen-: Klawpedos pilies sunaikinimą, 
prūsius, kurių yra prirašyta apie! Muemmelburgo pilies pastaty- 
30. Tai įrodo, kad šių giminių Į mą, apie jos sunaikinimą 1252 m. 
tragiškas likimas tais laikais su-i ir apie mūšius prie Skuodo 1259 
silaukė didelio susidomėjimo. Mi- 

----- nimi X-XIII š. lenkų kunigaikš- 
kariautojai ir kolonistai/ Pvz. is- čių karai, siekę priversti senprū- 
j •’ ------- ___ J- sius priimti kirkščionybę ir dva

sininkų- bandymai taikingu būdu 
juos sukrikščioninti.

Trečioje dalyje kalbama apie 
vokiečių riterių ordino įsikūrimą 
Rytuose, jo išsivystymą ir, Mazo
vijos kunigaikščiui prašant, jo at- 
skraustymą į pavyslį. Minimos jo 
sudarytos sutartys, kad užkariau
tas kraštas vėliau neišslystų iš jų 
rankų.

Ketvirtoje dalyje kalbama apie 
ordino kovas Kiilmijoje, Pameza- 
noje, Pogezanoje ir Varmijoje, 
apie šių giminių pasidavimą ordi
nui ir greitą sukilimą prieš jį. 
Toms kovoms kelis metus talki
no Pamarėlių kunigaikštis Svan- 
tepolkas, kuris atsisakė kovoti. 
1249 m. Christburge buvo suda
ryta sutartis, kuria nugalėtos gi
minės pasižada priimti krikščio
nybę. Tuojau po to ordinas ver
žiasi į Sambiją. Jam padeda Bo
hemijos (čekų) karaliaus Ottoka- 
ro atvestoji stambi kariuomenė 
1255 m. žiemą. Tuo metu sunaiki
nama žymioji Nadravijos ramo
vė. Ją sunaikinant, dvasininkai tis. Herkus Montė sunaikina or- 
išžudomi, o pats krivis karaliaus dino kariuomenę ties Lebava 
kardu sukapojamas į gabalus. 1265 m., sudaviečiai — Lebavos

Dr. M. Anysas yra parašęs pla
tų veikalą “Senprūsių giminių 
kovos su vokiečių riterių ordinu 
1230-1283 m.” M. Lietuvos Bičiu
lių Dr-ja veikalą premijavo 1000 
dol. Verta tad susipažinti su vei
kalo turiniu.

Senprūsiais autorius vadina to 
krašto senuosius gyventojus, ku
riuos vokiečiai vadina “Altpreus- 
sen” arba “Urpreussen”. Juos 
reikia griežtai skirti nuo “Prus- 
sen” arba “Preussen”, nes tais 
vardais pasivadino tų-kraštų už-

torikas Simanas Grunau savo di
deliame veikale visus to krašto 
gyventojus vadina “Prussen”, 
“Preussen”, vietinius ir kolonis
tus: nematyti, kur baigiasi vieti
niai ir kur prasideda kolonistai 
— vokiečiai. Dr. M. Anysas var
toja senuosius vardus bei pavadi
nimus kaip jie randami šaltiniuo
se. Kur reikalinga, dedami nau
jieji, būgiškieji pavadinimai 
skliausteliuose.

Veikalo pirmojoj dalyje apra
šoma senprūsių kilmė, legenda 
apie karalių Vaidevutį ir vyriau
sią krivį Prutėną, senprūsių iš
vaizda, socialinė ir karinė san
tvarka, jų tikyba. Senųjų laikų 
užrašai kritiškai vertinami ir kai
kurie senprūsiams prikišami pa
pročiai atmetami. Pateikiamos 
žinios apie ramoves, šventuosius 
miškus ir medžius.

Antroje veikalo dalyje patei
kiamos smulkios žinios apie at
skirų giminių sritis, kurios, au
toriaus nuomone, buvo tirštai ap
gyvendintos, ypač Sambijoje ir 
prie Aistų bei Kuršių marių. At
metama vokiečių platinama nuo
monė apie dykumas senprūsių

ir Durbės 1260 m.
šeštoje dalyje kalbama apie 

didįjį senprūsių giminių sukili
mą 1260 m., prie kurio privedė 
žiauri ordino laikysena nugalėtų 
giminių atžvilgiu ir Natangos val
dytojo Vollradto 60 kilmingų 
senprūsių sudeginimas Lenken- 
bergo pilaitėje. Sukilimą padrą
sino ir minėtas ordinams pragaiš
tingas Durbės mūšis. Minimi su
kilusių išrinktieji vadai: Herkus 
Monte, Glaudė, Glapo, Dyvone, 
Auktumo ir Linko. Kiek vėliau į 
kovą įsijungia ir Skomandas su 
sudaviečiais. Minimos nesėkmin
gos kovos prie Karaliaučiaus, ku
riose dalyvavo sambiečiai ir na- 
tangai su Herkų Monte. Pilis lie
ka nepaimta, sambiečiai 1263 m. 
lemiamai sumušami pietuose nuo 
Karaliaučiaus ir kelerių metų bū
vyje vėl pavergiami.

Sėkmingesnės buvo kovos piet
vakarių šalyse. Kelerių metų lai
kotarpyje sukilusieji senprūsiai 
sunaikino sekančias ordino pilis: 
Brandenburgo, Heilsbergo, 
Brunsbergo, Bartensteino, Roese- 
lio ir Wartenburgo. Po 1264 m. 
kovos persimetė į vakarines sri-

miestą, pilį bei aplinkines sritis. 
Lietuvos kunigaikštis Trainota 
puola Kulmiją ir Mazoviją. Pa
marėlių kunigaikščiai sukyla 
prieš ordiną. Pakartotinai sunai
kinamas Šv. Marijos salos mies
tas (vėlesnis Marienburgas), su
naikinamos Štarkenburgo ir Sit- 
tenbergo pilys 1269 m., Schoen
see pilies puolimas ir Dyvonės 
mirtis kovoje, varmiečių vado 
Glapos išdavimas ir mirtis, ordi
no beviltiška padėtis 1270 m.

Ordinas šaukiasi pagalbos vo
kiškuose kraštuose, o popiežius 
skelbia kryžiaus karą prieš pago
niškas “pruthenorum gentes”. 
Atvyksta stiprūs pagalbiniai da
liniai iš įvairių vokiškų kraštų, 
kurie skaičiumi ir apsiginklavi
mu žymiai viršijo ilgoje kovoje 
pasilpusius senprūsius. 1273 m. 
žiemos metu senprūsiai sumuša
mi trijuose frontaliniuose mū
šiuose: Linkos vedami pomezanai 
netoli Christburgo, Varmijos pa
sienyje kryžiuočiai pralaužia už
tvaras, sunaikindami didesnę ka-

(Nukelta Į 7 psl.)

Atsiųsta paminėti
Lituanus. Lithuanian Quarterly. 

September 1963. Straipsniai: Solovyev 
and Šalkauskis by Joseph Ehret; The 
Collectivization of Lithuanian Agri
culture by Pranas Zunde; Overlap
ping Administrative Jurisdiction in 
the Soviet Union by Martynas Brakas 
ir kt. Numeris iliustruotas dail. Pra
no Gailiaus kūriniais. P.O.B. 9318, 
Chicago, Ill. 60690, USA.

Britų Kolumbijos Lietuvis 1964 ko
vas, nr. 2. Vankuverio lietuvių koloni
jos biuletenis. Leidžia V. Liet. Kultū
ros Būrelis. Red. F. Valys, adm. L. 
Vilenčikienė.

LIETUVOS ISTORIJOS DĖSTYMO 
METODIKOS APYBRAIŽA

Labai negausioje ir sunkiai at
sirandančioje pedagoginėje litua
nistinėje literatūroje pastaruoju 
metu pasirodė dar vienas vertin
gas darbas — P. Pauliukonio Lie
tuvos istorijos dėstymo metodi
kos apybraiža ‘‘Tautos istorijos 
mokymas”, rankraščio teisėmis 
rotatoriumi multiplikuotas Peda
goginio Lit. Instituto leidinys, 
68 psl.

Visą leidinio medžiagą auto
rius yra suskirstęs į aštuonis sky
rius, tačiau ją galima būtų nesun
kiai perskirti į dvi dalis — bend
roji istorijos dėstymo pedagogi
ka bei filosofija ir istorijos dėsty
mo praktiškoji metodika. Pirmo
joje dalyje autorius daugiausia 
remiasi prof. St. Šalkauskiu ir 
ypač A. Maceina (jo veikalu 
“Tautinis auklėjimas”, išleistu 
1934 m. Kaune), čia ryškinami 
tokie klausimai, kaip istorija — 
tautinio auklėjimo priemonė, is
torijos mokymas kaip priemonė 
ne tik tautiniam, bet ir apskritai 
žmogaus auklėjimui, mokytojo 
apskritai ir istorijos mokytojo 
specialiai savybes; tauta, jos susi
darymas ir tą susidarymą ap
sprendžiantieji veiksniai. Visos 
šios mintys, pagrįstos pagrindi
nių mūsų filosofų svarstymais ir 
paties autoriaus gilia patirtimi, 
yra naudingos ne tik mokytojui, 
bet ir kiekvienam, besirūpinan
čiam mūsų tautos išlikimu. Ma
žai ką prie šios temos gal tepri-

Stasys Yla

Sūnus 
pasakoja apie 
tėvo prezidento 
religingumą

Nekartą Antanas Smetona buvo pasisakęs apie reli
giją, krikščionybę, Bažnyčią. Tai nesunku patikrinti ypač 
“Vilties" puslapiuose ir jo raštuose. Bet ką pasakytų apie 
jo paties religingumą sūnus — artimiausias tėvo stebė
tojas? ’

Sūnus Julius, nūnai advokatas Klevelande, šiai min
čiai mielai pritarė. Jis buvo pasiruošęs, kai šių eilučių 
autorius atsirado jo bute. Užrašomasis aparatas talkino 
pokalbiui.

Auklėtas religinėse tradicijose
Mano velionis tėvas, kalbėjo advokatas, buvo auklė

tas katalikiškose tradicijose. Tikėjo amžinąjį gyvenimą. 
Tikėjo Jėzų Kristų. Kiek pamenu, buvo retas atvejis, kad

jis apleistų šv. Mišias. į bažnyčią nešdavosi didelę mal- 
maknygę keliom kalbom. Maldaknygės tekstai buvo at
žymėti kaspinėliais. Sėdėdamas savo klaupkoje, tėvas 
labai įdėmiai ją skaitydavo.

Minėtoji maldaknygė buvo mano tėvo kambaryje ma
tomoj vietoj. Kryžiaus berods nebuvo, bet jei kas jį 
būtų įteikęs, neabejoju, būtų pritaręs ir toldą dovaną 
pagarbiai vertinęs.

Vertino jis gerus ryšius su kunigais. Turėjo tarp jų ir 
labai artimų, kaip kan. Juozas Tumas Vaižgantas, dek. 
Vladas Mironas, kun. Kazimieras Prapuolenis. Pirmieji 
du buvo seni jo bendradarbiai ir tokie liko nepriklauso
mybės laikais. Tarp jų ir mano tėvo buvo pilnas suti
kimas religijos turinio klausimais.

Kiti seni tėvo bendradarbiai, kaip K. Šakenis, L. No
reika, J. Kubilius ir eilė kitų, patys buvo giliai tikintys 
žmonės. Tikėjimo klausimas jiems buvo aiškus, priim
tinas ir dėl to tarp jų nekildavo jokių sunkumų ar nesu
sipratimų.

Krikščioniškas mano tėvo pažiūras, manau, dar pagi
lino krikščionybei artima graikų filosofija. Jis buvo di
delis mėgėjas ir šioks toks žinovas klasikinės literatūros, 
ypač Aristotelio ir Platono. Atsimenu vieną tolų epizodą. 
Kartą mano tėvas įdavė jo verstą Platono “Sokrato apo
logiją” paskaityti kan. Tumui. Sis, paskaitęs, tomiškai 
išsprogo:

— žiūrėk, Platonas kalba kaip Kristus. r

Laikėsi dorinių principų
Mano tėvas griežtai laikėsi dorinių principų. Nega

lėčiau prisiminti nė vieno man žinomo žmogaus, kuris 
būtų buvęs taip ištikimas Dešimčiai Dievo įsakymų, . 
kaip jis. Ypač jautrus jis buvo teisingumo principui ir 
tą bruožą galbūt perėmė iš savo tėvo. Jo tėvas, mano 
senelis, senais laikais buvo įveltas į ginčą su žemvaldžiu 
dėl tam tikrų žemių ar ganyklų naudojimo. Žemvaldis 
buvo įbauginęs daugelį valstiečių, kad jie teisme sakytų 
niekad šios žemės nenaudoję. Buvęs bauginamas, net 
pradėtas kart ir mano senelis, bet vistiek sakė liudysiąs 
kaip tikrai yra buvę. Kai teismas įvyko, jis buvęs vie
nintelis liudininkas, kuris sakė tiesą. Žemė buvusi palik
ta valstiečiams ar bent jų ganykloms.

Dėl šio principo mano tėvas nepritarė ir žemės refor
mos įstatymui. Gal Šis įstatymas buvo pateisinamas paL 
riotiniais motyvais ir politiniais sumetimais, bet prin
cipe jis jį laikė neteisingu. Kai šis įstatymas buvo pri
imtas, atvyko pas jį į Kauną broliai ar brolėnai ir jam 
kalbėjo:

— Broli ar dėde, mes turim progos gauti žemės. Bet 
mums kažkaip atrodo lyg negražu imti svetimą žemę 
“už dyką” (nemokamai).

— Gerai galvojat, — atsakė mano tėvas. — Tos žemės 
neimkit! Dabar aš neturiu pinigų ir negaliu jums jos nu
pirkti. Bet kai turėsiu, aš jums pripirksiu.

Vėliau, būdamas prezidentu ir turėdamas šiek tiek 
pinigų, savo visiem giminaičiam padėjo ir manau tiem, 
kurie norėjo žemės, vieną kitą hektarą pripirko.

platų žurn. Geraldine Javor straips
nį apie muz. Alfonsą Mikulskį ir Čiur
lionio ansamblį. Straipsnis pailiust
ruotas grupine nuotrauka iš čiurlio- 
niečių repeticijos.

V. VYTENTETIS “Europos Lietuvy, 
je” rašo, kad Maironio “Marija, Mari
ja” pirmą kartą buvo sugiedota 1919 
m. kovo 21 d. žuvusio mūsų didvyrio 
P. Eimučio laidotuvių metu. Ir nuo to 
laiko, esą, šita mūsų didžiojo poeto 
malda prigijo visoje Lietuvoje ne tik 
bažnyčiose, bet ir iškilminguose mi
nėjimuose. Pr. AL

DAIL. P. PUZINAS laimėjo The 
Andrew Carnegie $500 premiją už pa
veikslą “Prieplauka”. Tas pats pa
veikslas buvo nupirktas už $2.000 
Henry Ward Ranger Fondo. Pernai 
dail. P. Puzinas gavo $300 premiją iš 
The Allied Artists of America Gold
en Anniversary.

GARSUSIS MICHELANGELO KŪ
RINYS PIETA iš Romos laikinai per
keliamas į pasaulinę parodą Niujorke, 
kuri atidaroma balandžio 22 d. Paro
doj yra įrengtas Vatikano paviljonas, 
kur toji įžymybė bus matoma. Ji ap
drausta 5 mil. dol. Sukurta prieš 400 
metų; 68,5 colio augščio, 64 colių plo
čio ir 40 colių storio; sveria 3 tonas.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
RAŠYTOJAS VINCAS ŽILIONIS 

mirė Kaune kovo 20 d. Velionis buvo 
gimęs 1905 m. lapkričio 28 d. Vidgi- 
rių kaime, Marijampolės apskr. Gim
naziją ir pedagoginius kursus baigė 
Marijampolėje. Mokytojaudamas Lie
tuvos mokyklose, 1938 m. parašė ro
maną “Būdviečių mokykla”, kuriame 
buvo vaizduojamas pradžios m-klos 
mokytojų gyvenimas, reiškėsi publi
cistikos ir kritikos straipsniais perio
dinėje spaudoje. 1940 m. buvo išleis
tas jo apysakų rinkinys^ “Svetima mo
teris”. Pokariniais metais V. Žilionis 
dirbo pedagoginį ir literatūrinį dar- 
bą, buvo Kauno IV vidurinės m-klos 
direktoriumi. Stambiausias šio laiko
tarpio jo kūrinys yra 1905-7 m. įvy
kių paveikslas — romanas “Atsisako
me nuo senojo svieto”, propagandinė 
duoklė sovietiniam komunizmui.

ESTŲ KOMPOZ. M. PIATSO vai
kams skirtą operą “Gudrusis Antsas” 
pastatė Vilniaus akademinis operos 
teatras. Tai — estų liaudies pasakų 
herojaus nuotykiai muzikos fone. 
Spektaklį režisavo V. Mikštaitė, deko
racijas paruošė estų dail. V. Peilis. 
Operos pagrindines roles atliko pir
maeilis dainininkų sąstatas: E. čiuda- 

t kova, R. Siparis, J. Stasiūnas ir nusi
pelniusio artisto vardo susilaukęs te-deda tik keli puslapiai, skirti is- _

torijos dėstymui praeityje ap-; noras V. Noreika. Dirigentas — V. 
žvelgti, bet ypač pagirtinas auto- Survila, baletmeisteris č. Žebrauskas, 
nūs uz keliamą minti, kad musų 
tautos istorijos dėstymą mokyk
lose reikia jungti su visuotinės 
istorijos faktais.

Masinėms scenoms panaudoti Vilniaus 
meno mokyklos-mternato auklėtiniai.

“PRIE DANGAUS VARTŲ”, V.
Krėvės “Raganiaus” ištrauką, žiūro-

Antroji dalis yra metodinė, i vams pateikė Vilniaus televizijos te- 
Pradėjes nuo istorijos mokymo atras. Tai yra trečioji šiais metais te- 
būdu apžvalgos, autorius toliau levizijos teatro.premjera Vaidinimą
duoda Herbarto pamokos plano 
pritaikymą istorijos mokymui, 
apžvelgia mokymo priemones, 
duotinas datas bei vardus, paga
liau net sustoja prie dviejų konk
rečių pamokų konspektų, šis 
skyrius, kaip ir pirmasis, kruopš
čiai paruoštas ir duoda daug nau
dingų patarimų pradedančiam 
mokytojui, tačiau jame pasigen
dama platesnio žvilgsnio į nau
jausius istorijos mokymo meto
dus. Autoriaus aptariamas pasa
kojamasis būdas yra jau atgyve
nęs, o klausiamasis būdas dau
giau tinka tik įžangoms ir kurso 
kartojimui, šiuo metu daugiau
sia linkstama į laboratorinį bū
dą, prie kurio autorius sustoja 
mažai ir ribotai. Sako, kad mo
kytojas paskiria savarankiškai 
parašyti temą. Nebūtinai. Gali 
būti ir dažniausiai duodama sa
varankiškai raštu atsakyti į klau
simus, o paskui vaikas pats pagal 
paruoštą medžiagą tuos atsaky
mus ir pataiso. Tai yra mokomų
jų mašinų principas, kuris, nori
me ar nenorime, ateina į gyve
nimą. Būtų labai naudinga išgirs
ti to principo įvertinimą, kiek tai 
liečia mūsų istorijos mokymą.

Nežiūrint vieno kito trūkumo, 
veikale yra daug vertingos me
džiagos.

P. Pauliukonis, TAUTOS ISTORI
JOS MOKYMAS, Pedagoginio Lit. 
Instituto leidinys, išleistas Liet. 
Tautinio Akademinio Sambūrio 
lėšomis. Čikaga 1963 m., 68 psl.

A. R.

režisavo P. Likša, 1944 m. baigęs Kau
no dramos teatro studiją. Įspūdin
giausias buvo skerdžiaus Gugio vaid
muo, sukurtas aktoriaus V. Derkin- 
čio, dėl savo sodraus, liaudiško humo
ro. Dekoracijas, pasižyminčias scenų 
ryškumu ir lakoniškumu, paruošė dail. 
G. Masyte.

“ATOGRĄŽOS PANORAMA”, E. 
Mieželaičio lyrikos rinkinys, pasirodė 
knygų rinkoje. Eilėraščiai sukurti ke
lionės į Braziliją ir Boliviją metu. 
Jais E. Mieželaitis mėgina prakirsti 
langą lietuvių poezijai į platųjį pasau
lį. Deja, knygos meninę vertę menki
na Mieželaičiui charakteringas skubė
jimas ir netgi tuščiažodžiavimas. Re
cenzentas V. Kubilius konstatuoja: 
“... kiekviena poeto knyga virsta sa
votiška polemika su skaitytoju. E. 
Mieželaičio eilėraščiai, prieš pasiek
dami skaitytojo širdį, pirmiausia tu
ri nugalėti jo sąmonėje dainingo, pa
prasto, švelnaus poetiškumo tradici
ją, melodingų anapestų ir jambų su
formuoto poetinio skonio pasipriešini
mą, išmokyti jį pajusti plačiai išsiša
kojusios ir apibrendinančios minties, 
greit judančių ir besikeitančių nuo
taikų, geometrinių vaizdo linijų ir 
trūkčiojančios ritmikos grožį. Labai 
dažnai E. Mieželaitis laimi šitoje po
lemikoje, ir jo eilėraštis prasimuša 
iki žmogaus širdies. Bet kartais pra
laimi ir poetas, pralaimi ne dėl skai
tytojo atsilikimo, o dėl to, kad auto
rius savo novatoriškus minties ir for
mos gabalus paskandina ’žodžių kriok
lyje’, įspūdžio ir vaizdo dekoratyviš- 
kume”. Įdomi šiame rinkinyje yra ba
ladė, skirta savižudei kino aktorei 
Marilyn Monroe. Poetas iškelia šios 
gražuolės palinkimą į prabangos bliz
gučius ir visišką dvasinę dykumą.

FOUR SEASONS TRAVEL rs . f* ...
254 LAKESHORE RD. EAST, “OIT V red It

Vp A Aėkl AC Visais kelionių reikalais, visame pašau-• PMVErX>\d lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

Latvių gėlių krautuvė
802-BATHURST ST. (kampas Bloor). Tel. LE 3-3884

Pas mus puikiausios gėlės...
* Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms 

— europietiškame ir kanadiškame stiliuje.
* įvairiausia rūšių skintos gėlės bei gėlės puoduose.
* Mes turime gintaro ir kitokių išdirbiniu dovanoms 

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.



Mann & Martel TQBONTO

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

$8J00 pilna kaina* 5 kamb. mūr. 
namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų. Įmokėti tik 
$1.100.
BLOOR — JANE — Bungalow

$5.900 Įmokėti, atskiras mūrinis 
7 kambarių namas, privatus įvažia
vimas ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 
Moderniška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka. *
SWANSEA

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

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

BLOOR — JANE
$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

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

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

$3.400 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, didelis kiemas. Vie
na skola balansui, už mėnesio gali
ma užimti. Platus įvažiavimas ir ga-

SĄLYGOS NORINTIEMS TARNAU
TI POLICIJOJE: būti Kanados pilie- 
čiu arba “British Subject”; 17-21 m. 
amžiaus; gera sveikata, ūgis 5*9”, svo
ris 160 sv.; geras būdas; bent 10 sky
rių baigimo pažymėjimas; normalus 
regėjimas be akinių; gyventi Toronte 
gavus tarnybą; atlyginimas už 5 dienų 
— 40 vai. tarnybą — 17 m. $3.007 me
tams, $57.60 savaitei; 18 m. $3.153 m. 
$60.40 s.; 19 m. $3.320 m., $63.60 s.; 
20 m. $3.550 m., $68 s. Šie atlygini
mai liečia tiktai jaunuosius — cadet 
policijos tarnautojus. Sulaukę 21 m. 
amžiaus gali pereiti i tikruosius polici
ninkus, jei tinkami. Prašymai paduo
dami asmeniškai šiuo adresu: Metro
politam Toronto Police, 92 King St. 
E., Toronto 1, Ont.
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BLOOR — BERRY RD.
$10.000 įmokėti, gražus rupių ply

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

SP. B-VĖS “ŽIBURIAI” šĖRININ- 
KAMS. — Už 1963 m. Šerams priklau
so dividendo 4%. Kas pareikš norą, 
jie bus išmokami iki š.nr. gegužės 1 d. 
Praėjus skelbiamam laikui, nepaimtie
ji dividendai bus įrašyti į kiekvieno 
šėrininko asmeninę sąskaitą ir užskai
tyti sekančiam naujam šėrui.

B-vės valdyba

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių. ’

AMERICAN AIRLINES stengiasi 
atidaryti tiesioginį susisiekimą tarp 
Toronto ir Kalifornijos. Šiuo metu 
vykstantieji į Los Angeles ar San 
Francisco lėktuvus turi keisti Čika
goje. Tam būtų reikalingi Kanados ir 
JAV sutarčių pakeitimai, tvarką susi
siekimą lėktuvais.

FAKTO PARYŠKINIMAS
S.m. “TŽ” 13 nr. Jonas Vaidlonis 

savo sugestijose “Paramai” prirašė ne
visai teisingų dalykų. Jis rašo, kad 
gelbstint vieną asmenį buvo išpirktas 
II mortgičius $15.000, nepaisant “Pa
ramos” reikalų bei numatant, kad bus 
nuostolis. Iš tikrųjų dalykai buvo ki
tokie:

V-bos pirm, metiniame “Paramos” 
susirinkime savo pranešime paaiškino, 
kad “Parama” buvo davusi I mortgi- 
čių firmai $45.000 paskolos ant neju- 
domo jos turto — žemės ir pastatų.

Kadangi esą II mortgičių laikytojas 
atsiėmė savo pinigus tai firmai gyve
nant piniginę krizę, tai, kad išsaugotų 
tos firmos egzistenciją, “Parama” ry
žosi dar duoti $15.000 ir šiuo atveju 
jau “chattel” mortgičių.

“Paramos” susirinkime v-bos pirmi
ninkas net ir mano pavardę paminėjo 
kaip II mortgičiaus atsiėmėjo ir dėlto 
“Paramai” tekę duoti minėtą “chattel” 
mortgičių.

Jau gerokas laikas praėjo nuo “Pa
ramos” . susirinkimo, tačiau kaikas 
priekaištauja, esą “Paramos” valdo
mieji organai altrujistiniais sumeti
mais išgelbėjo mano buv. mortgičių 
ateidami su savo papildoma paskola 
$15.000, apie* kurią ir J. Vaidlonis ra
šo. Jis nemini mano pavardės, tačiau 
labai aišku, jog aš buvau to nelaimin
go II-jo mortgičiaus laikytojas.

Siekdamas išsklaidyti mane liečian-

čius gandus, noriu paaiškinti, kad 
klausimas atrodo šitaip:

1. Mano U mortgičius $14.000 (su 
nuošimčiais susidarė apie $15.000) bu
vo duotas prieš tos firmos tuo laiku 
turimą I mortgičių $22.000. Tai sudarė 
bendrą I ir II mortgičių sumą tik apie 
$37.000. Tiek tada buvo verta ir ta 
firma pagal mano įvertinimą.

2. Kadangi “Paramos” valdomieji 
organai tą firmą įvertino augštesne 
kaina, negu mano buvo įvertinta, pa
skirdami $45.000 I-jų mortgičių, tai 
man neliko kitos išeities kaip nešdin
tis lauk su savo Il-ju mortgičių, neno
rint palikti beverčiu savo turimąjį 
antrąjį mortgičių už nugaros pirmojo, 
nes tuomet siektų skola per abu mort-. 
gičius ($45.00+15.000) iš viso $60.000.

Aš savo mortgičių atsiėmiau teisė
tai, remiantis įstatymu, nes jeigu di
dinamas pirmasis mortgičius, tai II-jo 
mortgičiaus privilegija nepasilikti. Ja 
aš ir pasinaudojau.

3. J. Vaidlonis pažymi, kad bankro
to suma siekianti iki $200.000, sumos. 
Irgi apsilenkta su teisybe, nes toji su
ma sudaro $279.098,16 (žiūr. Chart. 
Account. Notice to Creditors & List 
of Creditors) ir tai tik oficialiai. Iš 
tos sumos ir man, kaip žirantui, teks 
mokėti apie $8.140 toje pat “Paramo
je” bei “Talkoje” — Hamiltono lie
tuvių bankelyje.

Reiškiu pagarbą —
VI. Germanavičius

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

*1

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Dar viena meisterystė. — Vyčio ber
niukai C įveikę baigminėse rungtynė
se Hamiltono Kovo krepšininkus 51: 
32, tapo Kanados lietuvių C klasės 
meisteriu, kurio komandą sudarė: 
Laurinavičius 15, česėkas 2, Ignata
vičius 5, Sepulis, Rautinš 2, Vanagas, 
Strimaitis 22, Supronas, Duliūnas 5. 
Šiose varžybose dalyvavo 5 komandos.

Krepšinio treniruotė Ryerson mo
kykloje šį penktadienį bus paskutinė. 
Treniruotė bus filmuojama.

Mūsų rėmėjams Dagiliui ir Petrai
čiui nuoširdžiai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Staigiai ir netikėtai mirus mylimam 

tėveliui a.a. Antanui Laurinavičiui, 
mielam valdybos nariui ir treneriui 
Danieliui, klubo nariams Justinui ir 
Antanui, p. Gajutei ir gerb. Laurina
vičienei bei visiems artimiesiems Auš
ros klubo valdyba ir nariai reiškia 
nuoširdžiausią užuojautą.

Š. Amerikos lietuvių krepšinio pir
menybėse Aušra išsikovojo 2 čempi- 
jonatus ir 3 vicečempijonatus. Ypatin
gai gražiai pasirodė moterų ir mer
gaičių A komandos, išsikovodamos vi
sas pirmąsias vietas. Moterys nugalė
jo Vytį 52:42; jaunių mergaičių II nu
galėjo vyr. mergaičių I 36:30 ir Vytį 
47:32; mergaičių I nugalėjo Vytį 31:18. 
Aušros vyrai, nugalėję pirmenybių fa
voritą Detroito Kovą 96:94, baigminė-

se rungtynėse suklupo prieš Water- 
burio Gintarą 73:89. Jauniai A gana 
gerai atsilaikė prieš šiemetinį meis
terį Čikagos Arą 48:59 ir Klevelando 
Žaibą 93:99. Jauniai B pralaimėjo 
meisteriui Čikagos Lituanicai 34:56.

Žaidė vyrų komandoje — L. Serafi
nas 16, 4; E. Petraitis 10, 8; K. Gri
gaitis 3; A. Jankauskas 18, 16; B. Sed- 
lickas 22, 23; P. Skilnikas 27, 20; A. 
Buntinas 2; J. Zentins, R. Burdulis,
A. Žaliauskas ir A. Stonkus. Jaunių 
A komandoje — A. Šlekys 11, 27; V- 
Ruseckas 18, 26; A. Sapijonis 4, 10; 
M. Barškėtis 8, 22; R. Grigas 5, 3; A. 
Gontą; A. Mikelėnas 2; E. Ramanaus
kas; E. Starkutis. Jaunių B komando
je — P. Genys 10; A. Puteris 4; A. 
Kryžanauskas 2; R. šiukšteris; A. Pu- 
zeris 4; R. Petrauskas, G. Strumila 5 
ir R. Tamulionis 9. Moterų komando
je — A. Sapijonytė 2; I. Romanovaitė 
17; A. Grigaitė 4; J. Klimaitė 4; R. 
Bilkytė; G. Kalvaitytė 11; R. Narušy
tė; J. Gataveckaitė 13; J. čeponkutė;
B. Starkutytė 1; J. Simonaitytė. Mer
gaičių A I komaidoje — I. Romanovai
tė 14, 8; R. Bilkytė 5; J. Čeponkutė 1; 
R. Narušytė 1, 4; J. Klimaitė 16, 12; 
V. Bekerytė. Mergaičių A II komando
je — V. Jurevičiūtė 5, 6; I. Janeliū- 
naitė; T. Dubininkaitė; A. Čeponytė 
1; J. Simonaitytė 8, 2; B. Starkutytė 
6, 9; M. Romanovaitė 1; J. Gatavec
kaitė 33, 19. -

PADĖKA
Susitelkimas Kristaus kančios prisi

minime ir Prisikėlimo džiaugsmas gal 
labiausiai sujungia visų širdis, labiau
siai primena, kad visi esame viena 
šeima su pareiga vienas kitam padėti, 
kad būtų tikras ir amžinas džiaugs
mas Kristuje ir amžinybėje. Mes daž
nai jaučiame Jūsų širdžių gerumą ir 
nuolatinę pagalbą — paramą mūsų 
veiklai. Šia proga ypatingai norime 
padėkoti abiejų katalikų parapijų kle
bonams už leistas rinkliavas gavėnios 
rekolekcijų metu. Dėkojame vfsiems, 
parėmusiems pinigine auka. Priima
me Jūsų aukas su giliu įvertinimu, 
nes tai Jūsų dalis — darbo vaisiaus 
pasidalinimas.

Sakoma: “lengviau duoti, negu pra
šyti”. Mūsų nuoširdus ačiū visiems, 
kurie atliko prašymo — rinkimo dar
bą! Prisikėlimo parapijos ponioms — 
S. Dervinienei, A. Kuolienei, L. Na- 
krošienei, K. Poškienei, A. Puterienei,
A. šapokienei, M. Tamulaitienei. P. 
Urbonienei; Šv. Jono Krikštytojo pa
rapijoje rinkusioms ponioms — S. 
Aušrotienei, T. Kobelskienei ir A. 
Petrauskienei; Prisikėlimo parapijos 
vyrams — A. Abromaičiui, J. Bakšiui,
B. Čepaičiui, A. Dilkui, Z. Girdaus- 
kui, A. Pūkui, V. Sondai, J. Šarūnui, 
A. štuikiui ir V. Urbonui.

Norėtume Jums kiekvienam asme
niškai padėkoti, tačiau pavasarinių 
darbų daugybė to neleidžia padaryti. 
Savo maldose prašome Viešpatį kas
dieną, kad Jums atlygintų savo dova
nomis ir savo saiku.’

Nek. Pr. Marijos seserys

Lietuvių krepšininku invazija Toronte
(Atkelta iš 1 psl.)

tė, Dubininkaitė, šiukšterytė, Starku
tytė, Gataveckaitė. Toliau Aušra I 
Įveikė Vytį 31:18 ir laimėjo II vietai 

žaidynės praėjo Įspūdingai ir su di
deliu susidomėjimu ne tik lietuvių, 
bet ir vietinių tarpe. Tai rodė gau
sūs būriai žiūrovų ir spaudos bei. te
levizijos atstovų atsilankymas. Jos taip 
pat buvo vienos iš geriausiai suorgani
zuotų. Pirmenybes organizavo Aušros 
ir Vyčio sporto klubai, vadovaujami 
sporto apygardos. A. S.

KANDIDATAI Į RINKTINĘ. — 
Specialus komitetas, sekęs šias žaidy
nes, atrinko iš visų dalyvavusių klu
bų geriausius žaidėjus išvykai Austra
lijon. Kol kas atrinkti tiktai kandida
tai, kurie žais pabaltiečių žaidynėse 
Klevelande. Išrinktųjų sąrašan pate
ko: B. Sedlickas, P. Skilnikas, A. Jan
kauskas — Toronto Aušra; A. Modes
tas, E. šilingas, A. Motiejūnas — Kle- 
velando Žaibas; J. Jasinskas, V. Ba- 
zėnas, E. Slamančinskas, A. Adzima

— Waterburio Gintaras; F. Chickows- 
ki, M. Butka — Detroito Kovas; Ka
marauskas, Jasevičius, Varnas — Či
kagos Lituanica; A. Klimas — Toron
to Vytis. Jie visi buvo pristatyti žai
dynių dalyviams. V. Adamkavičius, 
kuris rūpinasi išvyka Australijon, pri
vačiai pareiškė, kad išvyka jau galu
tinai suplanuota; Australijos televizi
ja ir radijas yra paruošę daug medžia
gos apie Lietuvą ir prašo daugiau. 
Propagandiniu atžvilgiu nieko pana
šaus užsieniuose dar nėra buvę. Žai
dėjų rinktinė būsianti puiki.

KITOS IŠKILMĖS. — Iškilmingas 
atidarymas įvyko į žaidynių pabaigą
— sekmadienį; vadovavo K. Baronas. 
Invokaciją skaitė T. Paulius, OFM; 
kalbas pasakė — FASKo pirm. Nas- 
vytis ir gen. kons. dr. J. žmuidzinas.

šeštadienio vakare Įvyko sportinin
kų ir jų svečių pobūvis — šokiai. Da
lyvavo apie 700 žmonių. Pobūvis vi
sais atžvilgiais buvo sėkmingas. Kor.

Ateitininku žinios

Lietuvių studentų 
žinios

WATERLOO UN-TE K. Šalkauskas 
dėsto matematikos mokslus. Humani
tarinius mokslus ten studijuoja K. Au- 
gustinavičius.

STUDENTAI-ĖS aktyviai dalyvavo 
gavėnios rekolekcijose ir klūpojo prie 
simbolinio Kristaus karsto.

ŠIAIS METAIS MEDICINĄ Toron
to un-te baigia Liuda Kuolaitė, dantų 
gyd. Kuolaitės-Kazlauskienės sesutė.

BALANDŽIO-GEGUŽĖS MĖN. pra- 
sideda pavasariniai egzaminai. Užtat 
lietuvių studentų veidai iš lietuviškos 
aplinkumos tuo tarpu yra išnykę.

ČIKAGOJ ĮVYKO PABALTIEČIŲ 
studentų s-gų vyr. valdybų suvažiavi
mas. Jame nutarta suorganizuoti 
bendrą visų 3 tautų studentų s-gą 
bendroms politinėms, kultūrinėms ir 
kt. problemoms spręsti. Tam sudary
tas organizacinis komitetas.

A. ŠAPOKAITĖ išlaikė Harvardo 
un-te, JAV, konkursinius egzaminus 
ir gavo stipendiją tęsti odontologijos 
studijoms. Pasirinktasis kursas ruošia 
specialistus mokomajam personalui.

Lietuvių skautų veikla
LSS SKAUČIŲ SESERIJOS VADI- 

JA savo plenumo posėdyje kovo 14 d. 
Čikagoje, Jaunimo Centre, priėmė šį 
nutarimą:

a. LSS skaučių seserija apima visus 
jaun. skaučių, skaučių, jūros skaučių, 
vyresnių skaučių ir skautininkių vie
netus, kurie moka seserijai nario mo
kesti, laikosi LSS statuto, nuostatų, 
skautiškųjų principų ir yra vieninte
liai LSS skaučių seserijos nariai.

b. Vienetai ir paskiros narės, nesi
laikančios minėtų reikalavimų, nėra 
Liet. Skaučių Seserijos nariai.

c. LSS jūrų-skautės veikia arba kaip 
mažesni vienetai tuntų ribose, arba, 
vietinėms sąlygoms leidžiant, sudaro 
tuntus tiesioginėje rajonų vadeivių ir 
seserijos žinioje.

d. Skautiškos moralės ir lietuviškos 
skautybės tęstinumo vardan visos 
skautės ir vadovės be išimties turi pa
klusti šiam vadijos nutarimui, nes sėk
mingam organizacijos darbui yra būti
na sąlyga išlaikyti vienybę, paklusti 
daugumos nutarimui ir palaikyti pa
čios organizacijos autoritetą, prisime
nant skautiškuosius įžodžius ir Įstatus.

e. Jūros skautės, atsidūrusios už Są
jungos ribų, yra kviečiamos kuo grei-

PADĖKA
Nuoširdžioi dėkojame už suruoštą pobūvį mūsų vedybų dešimtmečio 

sukaktuvių proga. Tai buvo mums didžiausia ir visai netikėta staigmena. 
Esame be galo sužavėti visu draugų nuoširdumu ir gražia vertinga dovana. 
Tas įvykis visam laikui paliks mums gražiausiu prisiminimu.

Trūksta padėkos žodžių mūsų brangiai Bronei Galinienei už visą 
parengimą ir vargą. Didelis ačiū T. Pauliui, OFM, už dalyvavimą ir sveiki
nimo žodį, p. K. Kaknevičiui už įdomias ir humoristines kalbas, p. St. 
Jokūbaičiui už gražią ir įspūdingą kalbą. Taip pat didelis dėkui p.p. M. J. 
Astrauskams, B. A. Didams, J. A. Gudavičioms, M. S. Jokūboičioms, K. J. 
Koknevičioms, A. V. Kryžonauskoms, V. L. Pevcevičioms, J. A. Vanagams, 
B. K. Valančioms, o taip pat p.p. V. Baliūnui, V. Dobilui, L. Kirkeliui, V. 
Kasperavičiui, A. Lajukui, K. Stroupiui, J. Šulcui. Taipogi dėkojame atvy- 
kusiems iš Hamiltono p. P. F. Krivinskams ir A. Virbickui.

Dar kartą tariame visiems nuoširdžiausią ačiū.
Alina ir Inocentas Jurcevičiai

■M

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. . Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentu, bizniu.
BLOOR — HIGH PARK. $10.000 įmokėti, mūro pastatas: pirmame augšte 

didelė geležies krautuvė, antrame augšte 5 kambarių butas. Parduoda
ma dėl senatvės. Prašoma kaina $35.000.

HIGH PARK AVE. — GLENLAKE AVE. $15.000 įmokėti, atskiras, gel
tonų plytų 6 metų senumo pastatas, geros pajamos. Kaina $60.000.

SWANSEA — BLOOR. $3.000 įmokėti, mūro atskiras 5 kambarių ban- 
galiukas, garažas, platus šalia namo įvažiavimas. Kaina $14.500.

COLLEGE ST. — RUSHOLME RD. $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 8 kam
barių dviejų augštų namas, dvi virtuvės, garaž., priv. įvaž. Kaina $19.900.

INDIAN RD. — HEWITT AVE. $9.000 įmokėti, atskiras, mūro, 3 butų 
(apartmentas) pastatas. Mėnesinės pajamos $320, 2 mūro garažai, pla
tus šoninis įvažiavimas. Kaina $26.000.

15 AKRŲ DARŽOVĖMS AUGINTI ŽEMES, 35 mylios nuo Toronto prie 
400 kelio. Trobesiai ir visi reikalingi įrankiai bei mašinos. Prašoma 

, kaina $13.000.
Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai.

j ■ . J. KUDABA
' KretpkttėA vtaW reflrtlah. M* eamHe rtmt* patartina

8 kam-

čiau įsijungti Į seserijos vienetus.
Kartu vadija skelbia, kad seserijoje 

jūrų skaučių skyrius yra ir jam vado
vauja prityrusi jūrų skautė ps. Birutė 
Mažeikienė.

Skaučių seserijos vadija
T. ST. KULBIS, SJ, Kanados rajo

no skautų dv. vadas, lankėsi Toronte 
ir turėjo pasikalbėjimą su sk. vado
vais; pažadėjo kartu stovyklauti atei- 
nančioj stovykloj.

VILKIUKŲ 3-ji d-vė pravedė vely
kinių margučių konkursą. I vietą lai
mėjo R. Marijošius, II — A. Janulai
tis ir III — A. Simanavičius. Jiems 
Įteiktos premijos “Vilkiuko žinynas” 
ir “Padainuokime dainelę”.

ATSIPRAŠOM p-lę E. Jankutę, kad 
į skelbtą stov. "fondo vajaus valdybos 
sąrašą nebuvome Įrašę jos pavardės.

KANADOS RAJ. VADEIVA v.s. V. 
Skrinskas ir stov. “Romuva” pirm. ps. 
G. Stanionis buvo nuvykę į “Nemuno” 
tunto vadovų ir tėvų-rėmėjų posėdį 
Hamiltone; tarėsi einamaisiais pla
nais, paliesdami ir stovyklavietės fon
do suaktyvinimą. Tėvai-rėmėjai paža
dėjo pastatyti 8-nioms palapinėms 
dugnus. Medžiaga ir darbu rūpinsis 
p. Stukas.

“RAMBYNO” TUNTO VADOVAI 
nutarė obuolių dienoje — balandžio 
25 dalyvauti visiems iki vieno pilnoj 
ir tvarkingoj uniformoj. Vilkiukai tu
ri pasipuošti krepšelius. Už gražiausią 
bus duodama premija. Tą dieną tėve
liai prašomi taip pat talkinti transpor- 
tacija ir vidaus darbu. Galutiniam su
sitarimui į distrikto vadovu posėdį 
įgalioti s. V. Rušas ir s. F. Mockus.

ŠV. JURGIO MINĖJIMAS įvyks ba
landžio 19 d. “Rambyno” tuntas tu
rės svečią distrikto tunt. C. Cook. Ofi
cialioj sueigos daly bus įteikiamos vie
netų aukos stovyklavietės fondui ir kt.

STOVYKLAVIETĖS POBŪVIS — 
STAIGMENA, kurį ruošia tėvų rėmė
jų komitetas, įvyks bal. 26 d. Prisikė
limo salėje. Jo tikslas — lėšos virtu
vės reikmenims įsigyti. Bus gera ir 
įdomi programa. Bilietai jau platina
mi.

STOV. FONDO VAJUS prasidėjo 
nuo bal. 1 d. Malonu paskelbti pirmuo
sius aukotojus: $100 — dr. J. V. Yčas; 
$25 — S. R. Bekeris, J. T. Dimskis, S. 
Juozapavičius, S. S. Kryževičius, V. 
Pūga, dr. A. B. Saikus, B. J. Sriubiš- 
kis. Pirmiesiems šio vajaus aukoto
jams nuoširdus skautiškas ačiū.

SKELBTOJI SKAUTŲ-ČIŲ ŠVEN- 
TĖ gegužės 3 d. dėl salės perleidimo 
lietuvių šeštad. mokyklai, yra nuke
liama į gegužės 24 d. šventės pobūdis 
bus paskelbtas vėliau.

“ŽALGIRIO” VIETININKIJA sk. 
stovyklavietei jau nupirko medžiagą 
ir pastatys du pastatus: vieną jų — T. 
Barnabas Mikalauskas, o antrą — tė
vai-rėmėjai. Į kiekvieną pastatėlį tilps 
16 lovučių. Projektą paruošė inž. dr. 
A. Kulpavičius.

SVEIKINAME mūsų veikliąją atei
tininkę Aldoną Bušinskaitę, laimėju
sią Ontario viešos iškalbos konkursą. 
Linkime daug sėkmės ateityje!

ŠV. JONO KR. PAR. JAUNESNIŲ
JŲ ATEITININKŲ SUSIRINKIMAS 
— šį sekmadieni, balandžio 12 d., 4 
vai. p.p. virš “TŽ”. Susirinkime bus 
margučių konkursas, todėl ateitininkai 
prašomi atsinešti po margutį. Margu
čiai turi būti marginti pačių jaunes
niųjų ateitininkų.

SENDRAUGIŲ RUOŠIAMAS muzi
kos ir literatūros vakaras Įvyks ba
landžio 19 d. Programa labai Įvairi ir1 darbingoje nuotaikoje.

įdomi. Praėjusiais metais Įvykusiame 
panašiame parengime dalyvavo virš 
400 žmonių, šiemet programa bus dar 
įdomesnė ir įvairesnė.

HAMILTONO ATEITININKŲ šven
tėje, kuri Įvyks gegužės 3 d., ruošiasi 
dalyvauti beveik visi Toronto mokslei
viai ateitininkai, vyresnieji ir jaunes
nieji.

MOKSLEIVIŲ GLOBĖJŲ IR DVA
SIOS VADŲ suvažiavime pr. savaitgalį 
Klevelande iš Toronto dalyvavo Tėv. 
Rafaelis, OFM, sesuo Paulė, sesuo 
Viktorija, sesuo Loreta ir V. Koly- 
čius. Suvažiavimas praėjo ypatingai

Skubiai reikalingi 
namai pardavimui
JANE — BLOOR, $2.000 įmokėti, 

6 kambarių mūrinis namas, 
alyvos šildymas, garažas. 10 
metų atvira skola.

$23.000 ĮMOKĖTI, 16 butų “16- 
plex”, atskiras mūrinis pa
statas, karšto vandens alyvos 
šildymas, pilnai išnuomotas, 
apie $18.500 metinių paja
mų. Prašoma kaina $92.000, 
su visais baldais. Nepraleis
kite progos.

BABY POINT. $3.000 įmokėti, at
skiras 5 kambarių bungalas, 
alyvos šildymas, garažas, vie
na atvira skola balansui.

RUSHOLME RD. — COLLEGE.
$3-4.000 įmokėti. -Puikus 10 
didelių kambarių atskiras 
namas su atskiru įėjimu, 
vand. alyvos šildymas, vieta 
garažui, 5 kambariai ir vo
nia pirmame augšte.

RUNNYMEDE — BLOOR. Apie 
$4.000 įmokėti, 10 kambarių, 
šiurkščių plytų originalus 
dupleksas, vandens alyvos 
šildymas, dvigubas garažas, 
viena atvira skola 10 metų.

KINGSWAY. Apie $5.000 įmokėti, 
atskiras mūrinis bungalas, 
vandens alyvos šildymas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
užbaigtas rūsys, arti susisie
kimo, neaugšta kaina.

JANE — BLOOR. $5.000 įmokėti, 
rupių plytų, 7 kambarių at
skiras namas, kvadratinis 
planas, dvigubas garažas su 
privačiu įvažiavimu.

RUNNYMEDE — BLOOR rajone, 
apie $4-5.000 įmokėti, 8 k. 
per du augštus, atskiras na
mas, 2 vonios, garažas su šo
niniu įvažiavimu, viena atvi
ra skola balansui, netoli 
Bloor.

INDIAN RD. — RONCESVALLES. 
$5.000 įmokėti, 10 kambarių 
atskiras namas, vandens aly
vos šildymas, dvigubas gara
žas su plačiu įvažiavimu, ge
ra vieta nuomavimui.

QUEBEC AVE. — BLOOR. $4.000 
įmokėti, atskiras 7 kambarių 
namas, kvadratinis planas, 2 
modernios virtuvės, garažas.

HIGH PARK — BLOOR. $8.000 
įmokėti, keletos metų senu
mo, originalus 17 kambarių 
tripleksas, vand. alyvos šil
dymas. Garažai. Viena atvira 
skola 10-čiai metų, netoli 
Bloor.

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

KEELE — WILSON AVE.
$15.000 Įmokėti, 8 butų mūrinis pa

statas. Karšto vandens-aly
vos šildymas. Garažai. $8.800 
metinių pajamų. Valdžios 
garantuotas (NHA) 5^i% 
morgičius. Prašo $72.000.

VAKARINĖJ MIESTO DALYJE: 
$25.000 Įmokėti, ultra liuksusinis 

18 butų pastatas. Balkonai, 
keltuvas, inter-com., indams 
plauti mašinos (dishwash
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.) pastatą. Di
delis kiemas auto mašinom. 
Pirmas morgičius tik iš 5% 
%. Pilnai išnuomotas. $31,. 
600 metinių pajamų. Pilna 
kaina $185.000. Labai gera 
pinigų investacija.

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

augštų apartamentinis 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 

apartamentinis pastatas (1-2- 
3 miegam.). Visi naujausi 
įrengimai: keltuvas, balko
nai, inter-com., ir Lt. $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 
dirbtuvei (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 pastatas tik už $65.000. 
Smulkesnes informacijas su
teiksiu asmeniškai.

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

J. RUKŠA
LE. 2-4404 

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Mielam tėveliui

ANTANUI LAURINAVIČIUI mirus, 
jo sūnų — klubo narį Danielių Laurinavičių 

ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia —

Toronto Liet. Medžiotojų ir 
Žūklautojų klubas

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.

Buv. girininkui

ANTANUI LAURINAVIČIUI minis, 
šeimą, gimines ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučia —
Toronto lietuviai miškininkai

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

ANTANUI LAURINAVIČIUI mirus, 
jo žmoną Sofiją ir visus artimuosius 

nuoširdžiai užjaučia —
Prisikėlimo parapijos choras

ANTANUI LAURINAVIČIUI mirus,
jo žmonai, dukrai Gajutei, 

sūnums — Danieliui, Justinui ir Antanui, 
broliui Stasiui, seserims Julijai ir Elzbietai 

bei jų šeimoms 
gilią užuojautą reiškia —

P. J. Sičiūnai ir šeima

Miškininkui

ANTANUI LAURINAVIČIUI mirus,
velionies žmonai Sofijai, sūnums, dukterims, 

broliui Stasiui ir seserims su šeimomis
jų skausmo valandoje reiškiame 

nuoširdžią užuojautą —
V. B. H. Steponaičiai 
O. A. Jakimavičiai 
M. Br. Norkai
Z. P. Morkūnai
VI. Germanavičius

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

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

K. STRIAUPIS ' P. JONIKAS

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

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

$3.000 Įmokėti, Jane—Annette bun
galas, mur., 5 kamb., moderni 
virtuvė, alyvos šild., alyvin. da
žais dažytas tinkas, garažas, vie
na hipoteka balansui.

$8.000 Įmokėti, 14 kamb. tripleksas, 
mūrinis, šilto vandens šildymas, 
3 modem, virt ir vonios. $350 
mėn. pajamų, privatus įvažiavim., 
dvig. garažas. Prašoma kaina 
$31.000.

10 akru lygios, sausos žemės plo-

$2.000 įmokėti, Queen - Lansdowne, 
6 kamb. namas, 2 virt, šilto van
dens šild., dvigubas garažas. Pra
šo $13.900.

$6.000 įmokėti, Royal York—West
way, 6 did. kamb. bungalas, poilsio 

kamb. plius mažas pusryčių kam
barys, pristatytas garažas, dide
lis sklypas, naujas rajonas. Pra
šo $22.300.

$10.900 pilna kaina, 6 kamb. mūr. 
namas, alyvos šild., garažas, 1 hi
poteka balansui. Įmokėti $1.000.

$5.000 įmokėti, Bloor — Quebec, 
10 kamb., atsk., mur., namas, 2 
virt, 2 vonios, šilto vandens šil
dymas, garažas. 1 hipoteka bal.

kebo, arti Miltono plytinės ir 401 
- 25 kelių. Pramatomas pramonės 
augimas. Prašoma kaina $7.500, 
įmokėti $2.500.

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgKtų.
Vyt. Morkic J. Koškelis A. Bliudžius
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ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos MOHAWK Furniture Ltd
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

(vairios 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 to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių 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

849 COLLEGE ST., TORONTO 4, Ont., CANADA. TeL LE 1-3098 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki 

7 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p.p.

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. KALŪZA

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika. 
1000CollegeSt.,« LE. 1-3074 . Sav. P. Uzbalis

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI 
Sav. Bill Bartha ir Frank Petit

Taiso visų modelių mašinas: automatinės transmisijos, ratų balansavi
mas, motoru remontas, tepimas ir kt. Syki pabandę, grįšite pas mus atgal. 

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

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

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, 
transisterius 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.

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

Balys Maskeliūnas, Member LUA
Telefonas 251-4864

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

Taupyk ir skolinkis Telefonas EM. 6-4182
Toronte

Toronto Lietuvių „ . „ . _ . ...
Kredito Kooperatyve PARAMA
, Būstinė: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 

Toronto 3, Ontario • Telefonas LE. 2-8723
Už sutaupąs moka nuo 41/2% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 61/2%. 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 
dic&ą, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

PARKDALE
Benzino stotis - Garažas

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

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

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

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

Tel. 535-9468
VBULAS VEDAMAS UBTVWV

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

foto aparatai ir t.L

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Savininkas STAN MŪRAS 
418 BATHURST ST. • WA. 13225

2448 Danforth Ave. 
Tel. OX 9-4444 

Parduotuvė atidaryta 
nuo 9 vai. ryto iki 9 v. vak.

1 37 Roncesvalles 
Avė. Tel. 537-1442 

Parduotuvė atidaryta 
nuo 9 vai ryto iki 9 v. vak.

SAUGUS GRĘŽTUVAS.
METALINIS SKALAUTUVAS.
DVEJŲ METŲ BESĄLYGINĖ
GARANTIJA IR
10 METŲ GARANTIJA 
PAGRINDINĖMS

* MECHANIZMO DALIMS.

Vertas dėmesio 
pirkinys.

SIMPLICITY 
SKALBIAMOJI 

MAŠINA ft
yra grynai kanadiškos gamybos, 

11 svarų talpos.

SKALBIA 25% GERIAU

IR GREIČIAU.

(Atkelta iš 5 psl.) 
riuomenės dalį. Paskutinis mū
šis įvyksta ties Brandenburgu, 
pietuose nuo Karaliaučiaus, kur 
jis truko keturias dienas. Her
kaus Montes kariuomenė buvo 
sumušta, sutvirtinimai paimti ir 
tuo buvo palaužtas paskutinis 
senprūsių pasipriešinimas. Monte 
vėliau Stablauke pagaunamas ir 
nužudomas. Pogezanai dar tęsė 
pasipriešinmą iki 1274 — iki vi
siško jų giminės sunaikinimo. 
Senprūsiai, neskaitant natūrali
nio prieauglio, buvo nustoję % 
savų gyventojų.

Tuojau- prasideda Nadravijos 
(abiejose Prieglos pusėse) puoli
mas. Minimi Retovio krašto, 
Kamsvikaus (netoli Įsrutės) ir 
Otolikės (prie Ungurupės) pilių 
sunaikinimai. Paraleliai eina Ska- 
lavijos (prie žemutinio Nemuno) 
naikinimas, minimi Raganitos 
(Ragainės) ir Ramigos (Ragintos), 
Sasavos ir Labgavos pilių sunai
kinimai. Skalaviečiai pasiduoda 
1276 m.

Pagaliau aprašomas Sudavijos 
užkariavimas, sunaikinimas apy
linkių: Kymenava, Mėruniškė, 
Pokyma, Krasima ir Silija. Su
naikinama ir Skomando pilis, ku
ris galiausiai su šeima pasiduoda 
ordino malonei. Kaikurios kiltys

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

Tel. įstaigos: WA 4-9501
Tel. namų: BE 3-0978

W. A. LENCKI

TEISININKAS - 
ADVOKATAI NOTARAS

100 ADELAIDE ST W
Roo^i 107

George BEN, B.A. 
A D VOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

j naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

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.

Tel. LE 2-5461
415 PARLIAMENT ST. 

Tel. WA 4-3214
Mokome tu standartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis 
ir Volkswagenais.

Kas nagrinėjama premijuotame veikale?
persikelia su savo valdovais Į 
Lietuvą, kelių tūkstančių gyven
tojų likutis ordino perkeliamas 
į šiaurės vakarų Sambiją (Sudau- 
er Winkel) ir čia apgyvendina
mas. ’Keli vėlesni sukilimai ordi
no užgniaužiami.

Aštuntoji dalis kalba apie ordi
no įvedamą santvarką. Laisvi lie
ka vadinamieji vilingai, ordino 
pusėj nusipelnę veikėjai. Visi ki
ti, prieš ordiną kėlę ginklus, pa
daromi baudžiauninkais. Įsteigia
mi slapti teismai nepaklusnie
siems teisti, išleidžiami potvar
kiai marinti pavergtųjų kalbai. 
Veikale pateikiamos hercogo Al
brechto atspausdintų katechiz- 
mų kopijos.

Devintoje dalyje nagrinėjamas 
klausimas: kuriose srityse gyve-

Sault S. Marie, Ont
MOTINOS DIENOS minėjimas įvyks 

gegužės 2 d. ukrainiečių parapijos sa
lėje “Bayview” Pittsburgh St. Prog
ramoje numatyta: trumpa paskaita, 
jaunimo pasirodymas, o po pasirody
mo bendra jaunimo ir senimo vaka
rienė. Nuo 9 v.v. gros geras orkestras, 
vyks loterija ir veiks bufetas su “kie
tais” ir “minkštais” gėrimais. Pra
džia 5.30 v. p.p.

Kviečiame vietos/ apylinkės ir Wa- 
wos lietuvius gausiai dalyvauti. Atski
ri pakvietimai nebus siuntinėjami. 
Prašome atvykti nevėluojant, nes bus 
laikomasi punktualumo. Už gerą tvar
ką garantuojame.

Kadangi š.m. valdyba buvo išrinkta 
kiek pavėluotai, tai antram ar trečiam 
gegužės sekmadieniui salė jau buvo 
užimta kitos tautybės. Atsiprašome 
tautiečius dėl kiek perankstyvos datos.

MOTERŲ SUSIRINKIMAS. — Apy
linkės valdybos pastangomis, kovo 22 
d. p. Gasperų bute buvo sušauktas mo
terų susirinkimas Motinos Dienos mi
nėjimo vaišių ir vaikų pasirodymo 
reikalu. Susirinkime dalyvavo didžio
ji dalis kolonijos moterų. Susirinki
mas praėjo geroje nuotaikoje su gy
vomis diskusijomis. Moterys, kurios 
susirinkime nedalyvavo ir norėtų prie 
vaišių prisidėti, prašomos skambinti 
telefonu valdybos,pirm. Vyt. Skaržins- 
kui ar sekretoriui Ig. Girdzevičiui. Vi
sų dalyvavimas labai pageidautinas.

Apylinkės valdyba
ILGAI NUSITĘSĘS STREIKAS. — 

Weyerhaeuser (buv. Roddis) medžio 
ir faneros apdirbimo fabrike, kuriame 
dirba apie 400 valandinių darbininkų, 
nuo vasario 28 d. vyksta streikas dėl 
atlyginimų pakėlimo. Darbininkai rei
kalauja pridėti 14 et. už valandą. Iš 
pradžių bendrovė davė tik 6 et. ir kai- 
kurių kitų pagerinimų. Šiuo laiku ben
drovė jau sutinka pridėti paprastiems 
darbininkams t^ 14 et. (tokių yra ma
žoji dalis), o kitoms grupėms tik — 
9% et. Pagal vietinio dienraščio pra
nešimą, derybos yra nutrukusios. Sis 
streikas yra palietęs nemažą skaičių 
ir mūsų apylinkės tautiečių.

DVIGUBAS GIMTADIENIS. — Ko
vo 21 d. vaišinguose p. Girdzevičių na
muose, susirinkus gražiam būriui 
draugų bei pažįstamų, atšventėme p. 
Viktorijos ir dukrelės Danutės gim
tadienius. Jaunimas linksminosi I 
augšte, o senimas — Il-me. Solenizan- 
tės buvo apdovanotos vertingomis do
vanomis.

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

VYRIŠKU IR 
MOTERIŠKU 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

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR T AI SO M TELEVIZIJ A S. RADIJAS

TAISOM 8ALDYTUVU8, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS

no lietuvių giminės senprūsių 
kraštuose. Svarstomi M. Pretori
jaus aiškinimai apie lietuvių ap
gyventas sritis senprūsių kraš
tuose, administracinio vieneto 
sudarymas Rytų Prūsijos karalys
tėje, lietuviškų vardų ir pavadi
nimų liekanos rytinėse bei vaka
rinėse senprūsių šalyse, lietuviš
ka architektūrinė riba Prūsijos 
kraštuose ir buvusių Lietuvos 
valdovų bei politinių organizaci
jų reikalavimai grąžinti Lietuvai 
lietuvių apgyventas sritis. Iš šito 
galima daryti išvadą, kad lietu
vių apgyventas plotas tuomet bu
vo žymiai didesnis, negu aplamai 
manoma. Be vėlesnės Mažosios 
Lietuvos, į jį įeina Sudavija, Bar
ta, dalis Natangos ir Sambijos.

PAAIŠKINIMAS. — Š.m. vasario 12 
d. “NL” nr. 7 Sault Ste. Marie kores
pondentas mini mano korespondenci
ją, kviečiančią visus tautiečius daly
vauti naujos valdybos rinkimuose 
įskaitant ir “dezertyrus” (š.m. sausio 
23 d. “TŽ”) ir iš mano rašytos dau
giskaitos perėjęs į vienaskaitą rašo 
apie išstūmimą iš darbo. Aš gerai ži
nau, kad tai buvo nuosprendis visuoti
nio susirinkimo. Tai galima rasti Ben
druomenės knygose. V. S.

DELHI, Ont.
APYL. VALDYBA savo posėdyje 

nutarė įstoti su $100 nariu į Lietuvių 
Fondą Kanadoje. Pinigai pasiųsti per 
V. Ignaitį. Valdyba pageidauja, kad 
ateityje kasmet būtų įnašai didinami 
iki susidarys pilnas Delhi liet, bend
ruomenės vardu nario įnašas.

Gegužės 9 d. yra ruošiamas Moti
nos Dienos minėjimas. Programa bus 
paskelbta vėliau. Pelnas iš parengimo 
numatomas skirti šeštad. mokyklos 
reikalams. B. Stonkus, apyl. pirm.

Vašingtonas. — Jaunuolių, pa
liekančių mokyklas ir net nejieš- 
kančiu darbu, skaičius siekia 
350.000.

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS

A. ČEPONIS
Visi elektros darbai

Tel. 368-2846. Namų RO 6-8372

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintavus savo klijentams.
Talefonm LE. 3-4»O»

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visas mechaniš
kus automobiliu pataisymas. Pate
pimas ir alyvos keitimas.

Prieš pirkdami vartotas automo
bilius atvežkite patikrinimai: nero
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

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

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

VANCOUVER, B.C.
NAUJOJI APYLINKES V-BA Atve

lykio proga surengė vakarą-šokius su 
programa ir loterija. Pasirodė mūsų 
atžalynas su savo muzikine dalimi — 
“lietuviškieji Beatles”, t.y. su dainų 
pyne, pritariant gitaroms.

Sekantis naujosios v-bos pasirody
mas bus Motinos Dienos proga — ge
gužės 10 d. Tam minėjimui jau mobi
lizuojamos visos meninės ir kultūrinės 
pajėgos. Geros sėkmės naujajai v-bai.

“BR. KOLUMBUOS LIETUVIS”.— 
Tokiu vardu pradėtas leisti Vankuve
rio lietuvių biuletenis. Jau išėjo 2 nr. 
1964 m. kovo mėn. data. Redaguoja 
F. Valys, leidžia — Vankuverio lietu
vių kultūros ratelis. Velykiniame nr. 
yra įžanginis straipsnis, truputis vely
kinės poezijos ir vietinio liet, gyve
nimo kronika. Atrodo, tai privačios 
iniciatyvos vaisius, derinamas su Ben
druomenės pastangomis.

A.A. DARAŠKEVICIUI pastatytas 
paminklas O. Žemaitienės sumanymu 
bei rūpesčiu. Tam reikalui aukojo vi
sa eilė asmenų.

MENO PARODOJ kovo 14 ir 15 d. 
dalyvavo su savo paveikslais ir Felik
sas Skrinskas. Jo gamtovaizdžiais iš 
Lietuvos ir Vankuverio padangės do
mėjosi ir profesionalai dailininkai. Jis 
pats yra marijampolietis, vaistininkas. 
Parodą rengė English Bay Scatch 
klubas.

TRŪKSTA BRAIŽYTOJŲ. — Ren
giami specialūs 8 savaičių pavasariniai 
kursai: Vancouver Vocational School, 
Pender St., Vancouver Technical 
School Broadway ir Provincial Tech
nical School Willington St., Burnaby. 
Braižytojų mėn. atlyginimas 400-500 
dol. Informacijas šiuo reikalu teikia: 
K. Vanagas, 232 East 22nd St. North, 
Vancouver, B.C. Tel. YU 7-7635.

Vašingtonas. — Mokesčių mi
nisterijos pareigūnai praneša, 
kad ištekėjusios moterys blo
giausiai moka valdžios mokes
čius — Social Security Tax. Ne- 
atskaito mokesčių, kai išmoka at
lyginimus valytojoms, tarnaitėms 
ir pan.

Klevelandas. — “The Rand 
Development Corp.” išrado bū
dą pašalinti cigaretėse chemika
lą, vad. benzopiriną, kuris esą su
kelia vėžio ligą.

VISIEMS JŪSŲ APDRAUDOS REIKALAMS

Prano BARAUSKO
agentūra

RO 6-0811 49 CAMEO CRES. 
TORONTO 9

or RO 6-0832
Commisioner for Taking Affidavits

DR. E. ZUBRIENE
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Ave. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

I OKULISTĖSF~
į

Br. Bukovvska-BEJNAR. KO Į

Wiktoria Bl KGWSKA. K O.

274 RONCESVALLES AVĖ 
(prie Geoffrey St.)

TEL. LE. 2-5493
Darbo valandos: kasdien 10 v 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eieura valymas. Sutai
sau Iširusias gaias ir pradegintas 
kilimas. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

dlva.ud.imai
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga, 
AL DŪDA

24 vaL pat RO 94612 
ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ Darbo vai. RO MISI
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS Namų RO 9-T1S2

Niagara pusiasalis
SKAUTAI PAMINĖJO ŠV. KAZI

MIERĄ. — Kovo 8-oji “Žalgirio” vie- 
tininkijoj praėjo pakitusioj ir šventiš
koj nuotaikoj. Tą dieną skautės ir 
skautai uniformuoti ir su vėliavomis 
dalyvavo bažnyčioj. Pamaldas laikė 
vietininkijos dvasios vadovas Tėvas 
Barnabas Mikalauskas. Po to buvo iš
kilminga sueiga. Įžodį davė 4 sesės ir 
2 broliai. Į skaučių vadovių eiles su
grįžo Stasė Zubrickienė, kuri ir anks
čiau gražiai reiškėsi skautiškoj veik
loj.

šios šventės proga vietininkijos dv. 
vadovas T. B. Mikalauskas, nuolati
nis rėmėjas ir mecenatas šios vietinin- 
kijos, buvo apdovanotas ordinu už 
nuopelnus su rėmėjų kaspinu.

Vietininkijos adjutantas sklt. Mari
jus šetkus skaitė tai dienai pritaikin
tą referatą. Visiems labai patiko. Džiu
gu, kad-mūsų jaunimo atstovai karts 
nuo karto jau pavaduoja lietuviškoj 
veikloj vyresniuosius.

ši šventė baigės Kaziuko muge. Pa
sigėrėtina, kad mūsų visuomenės su
sidomėjimas jaunimu didelis. Sk.

..ŠYPSENOS..
Pasikėsinimas

Išvestas iš kantrybės mokyto
jas Jonukui:

— Dabar aišku, kad tu nieko 
nežinai. Absoliučiai nieko!

Jonukas ramiai atsako:
— Tai tiesa! Juk dėl to mane 

ir atsiuntė į mokyklą, kad nieko 
nežinau...

Nepunktualumas
Teisėjas: Jūsų vedybos paskir

tos rytdienai, o jūs atvykote šian
dien!

Jaunavedis: Rytoj neturėsiu 
laiko.

Teisėjas: Tegul šį kartą ir taip 
būna, bet ateityje būkite punk
tualesni.

Pasikalbėjimas Ukmergėje
Vienas ekskursantas iš ružavų- 

jų Ukmergėje girdėjo šitokį pa
sikalbėjimą tarp dviejų vyrukų:

— Koks buvo derlius “tarybi
nėje” Lietuvoje?

— Sakyčiau, vidutinis.
— Ką reiškia “vidutinis”?
— Tai reiškia blogesnis, negu 

pereitais metais ir geresnis, negu 
ateinančiais ... Parinko PT. Al.

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 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais nuo

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

Akių specialistas 
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių aere* 
toms. Ištiria akių nervus, kurie doŽ 
noi sukelia galvos skaudėjimo ir nec 
vingumg. Kalbo slavų kalbomis 
470 COLLEGE ST., Toronto 

Teief WA. 1-3924
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SV. JONO KR. PAR. ŽINIOS
— Pirmosios Komunijos iškilmės 

— 'gegužės 24 d., sekmadienį, 9.30 
vai. pamaldų metu. Nuo Šio sekmad. 
sudažninamos tikybos pamokos vai
kams, besirengiantiems šioms iškil
mėms. Pamokos vyks antradieniais ir 
ketvirtadieniais 6.30 v.v. ir sekmadie
niais po 11 vaL pamaldų. Jei rastųsi 
dar šeimų, kurios savo vaikus norėtų 
parengti pirmajai išpažinčiai dar 
šiems metams, maloniai prašomi at
vykti sekantį sekmadienį arba paskam
binti į kleboniją telefonu.

— Parapijos kunigai šią savaitę 
lanko Warren parke gyvenančias šei
mas susitarę telefonu.

— Šį pavasarį Wasagoje stovyklos 
koplyčioje pertvarkoma pietinė pasta
to siena, kad sekmadieniais tikintieji 
pamaldų eigą galėtų sekti ir būdami 
lauke.

— Parapijos komiteto ir ankstyves
nės imigracijos atstovų platesnis pasi
tarimas įvyko antradienį, balandžio 7 
d., ryšium su gegužės 2 d. rengiamu 
didesnio pobūdžio parapijos parengi
mu, atžymint nuo parapijos įsikūrimo 
visus geradarius.

— Jaunimo choro repeticija — šį 
šeštadienį po liet, mokyklos pamokų. 
Choras ruošia naują giesmių ir dainų 
repertuarą. Prašome visus choristus 
dalyvauti repeticijoje. Kviečiame taip 
pat mokyklinį jaunimą, kuris lanko 
šv. Jono Kr. bažnyčią, įsijungti į jau
nimo chorą.

— Bal. 7 d. šv. Jono liet, kapinėse 
palaidotas a.a. Antanas Laurinavičius. 
Velionies žmonai, dukrai, sūnums ir 
visiems giminėms nuoširdi užuojauta.

— Jaunesniųjų ateitininkų, šios pa
rapijos būrelio, susirinkimas — sek
madienį, balandžio 12 d., 4 v.

— ŠĮ šeštadienį 8 vai. gedulingos 
pamaldos už a.a. J. Klumbienę.

— Šį sekmadienį 9.30 v. pamaldose 
prisimenama a.a. inž. Stp. Kryževi
čiaus Lietuvoje neseniai mirusi mamy
tė a.a. Eugenija Kryževičienė, o 11 
vai. pamaldose — a.a. Antanas Lau
rinavičius. Pastarąsias. Mišias užprašė 
parapijos choras, kuriame gieda velio
nies sūnus Justinas.

— Kapinių lankymo diena šį pava
sarį — gegužės 31.

SOL. V. VERIKAITIS, Hamiltono 
AV parapijos choro dirigentas, yra pa
kviestas diriguoti 4 dainas dainų šven
tėje Niujorke rugpjūčio 23 d. Dažnai 
jis kviečiamas dainuoti įvairių organi
zacijų. Kovo 31 d. Ontario anglų kata
likų mokytojų sąjunga buvo jį pa
kvietusi dainuoti savo metiniame ban
kete Royal York viešbutyje. Padaina
vo, tarp kitų, ir vieną lietuvišką dai
ną. Bankete dalyvavo daug žymių as
menų.

A. BUŠINSKAITĖ, Loretto gimnazi
jos mokinė, laimėjusi Ontario viešo
sios iškalbos konkurse I vieta, buvo 
pakviesta pakartoti savo kalbą Ontario 
švietimo darbuotojų bankete, kur jai 
buvo įteiktas čekis. Ji kalbėjo apie pa
auglių rūpesčius. 1962 m. ji taip pat 
buvo laimėjusi iškalbos konkursą ne- 
pasiruošusiųjų grupėje; 1963 m. ban
dė laimę iš anksto pasiruošusių gru
pėje; šiemet vėl grįžo į nesiruošusių 
grupę, nes esą trumpiau reikia nervin
tis ir nėra pavojaus užmiršti kalbą.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI pasiųs
ta $120. 107 būrelio įnašai už š.m. va- 
sario-liepos mėn.: po $12: khn. Ažu
balis, kun. Pr. Gaida, J. Dragašius, 
Al. Dūda, Pr. Gvildys, A. Kantvydas, 
J. Srazdas, T. Valius; po S6: J. Sima
navičius, A. Stepaitienė, J. Stanaitis, 
L. šalna. Gimnazija šaukiasi į visus 
lietuvius padėti užbaigti pernai pra
dėtą klasėms pastatą, kuriam tik stogo 
betrūksta. Visa statyba kainuos $200. 
000. Dar trūksta $50.000. Gimnazija 
paskelbė vajų tai sumai surinkti. Kas 
norėtų tam reikalui aukoti, prašomi 
pinigus siųsti: P. Lelis, 325 Seaton St., 
Toronto 2, Ont. arba tiesiai: Litaui- 
sches Gymnasium, 684 Huettenfeld b. 
Lampertheim, W. Germany.

P. Lelis, būrelio vadovas

RYŠIUM SU KREPŠINIO ŽAIDY
NĖMIS pr. savaitgalį Toronte lankėsi 
daug žymių svečių: J. Nasvytis, V. 
Adamkavičius, J. šoliūnas, J. Degu
tis ir kt.

PRISIKĖLIMO PAR. ŽINIOS
— Iš Prisikėlimo par. iškilmingai 

palaidotas staiga miręs a.a. Antanas 
Laurinavičius. Velionies našlei, duk
rai, sūnums, broliui, seserims, jų šei
moms ir visiems artimiesiems reiškia
me giliausią užuojautą.

— Nuoširdžiai užjaučiame Petrą, 
Bronių ir Joną Jurėnus bei jų šeimas, 
Lietuvoje mirus jų tėveliui. Mišios už 
velionį, užprašytos sūnaus Petro šei
mos, bus šį šeštadienį, 7.30 v.r.

— Sveikiname savo par. sporto klu
bą 44 Aušrą”, gražiai atstovavusį mūsų 
par. jaunimui XIV-tose ŠAL krepšinio 
žaidynėse ir išsikovojusį eilę laimėji
mų. Nuoširdžiai dėkojame savo para
pijiečiams sutikusiems priglausti To- 
rontan suvažiavusį liet, jaunimą.

— Pr. sekm. pamaldas žaidynių da
lyviams laikė T. G. Baltrušaitis, OFM, 
T. pranciškonų gimnazijos Kenne- 
bunkporte studijų prefektas, o pa
mokslą pasakė T. Juvenalis Liauba, 
OFM, matematikos mokytojas toje pa
čioje gimnazijoje. Kunigai buvo at
lydėję žaidynėse dalyvauti T. pranciš
konų gimnazijos jaunių krepšinio ko
mandą.

— Nuoširdžiai dėkojame mons. V. 
Balčiūnui ir T. S. Kulbiui, SJ, praėju
sį sekm. pamokslu ir išpažinčių klau
symu talkinusiems pastoracijoje.

— T. Kornelijus jau grįžo. Jį nuošir
džiai sveikiname parašius specialiai 
gegužės mėn. skirtą dvasinio skaity
mo knygą, kuri greit pasirodys rin
koje.

— Pirmosios išpažinties ir Komuni
jos data — gegužės 2 ir 3 d. Paruo
šiamosios pamokos LV Namuose dės
tomos sudažnintai — sekm. po 10 v. 
Mišių, o antrad. ir ketvirtad. — 7 v.v. 
Tėvelių susirinkimas šventės reika
lams aptarti — šį sekm. po paskutinių 
Mišių LV Namuose. Bent vienas iš 
kiekvienos šeimos būtinai prašomi da
lyvauti.

— P. Komunijos uniforma: berniu
kams — balti marškiniai, tamsiai mė
lynos ilgos kelnės, tamsiai mėlynas 
drugelis kaklaraiščio vietoje, juodi ba
tukai; mergaitėms — balta suknelė 
(tokio ilgumo, kad atsiklaupus siektų 
žemę), baltos, trumpos kojinaitės, bal
ti batukai, baltas liemenį siekiąs ve- 
lionukas su karūnėle -ir trumpos bal
tos nailoninės pirštinaitės.

— Sutvirtinimo sakr. šį pavasarį 
mūsų parapijoje nenumatoma teikti.

— Katechizacijos pamokos vaiku
čiams ir religijos pamokos gimnazis
tams — šį sekm. prieš ir po 10 vai. 
Mišių LV Namuose ir aktorių pa
talpose.

— Par. suaugusių ir jaunimo chorų 
repeticijų šią savaitę nebus, nes kun. 
B. Jurkšas yra išvykęs į JAV. šį sek
mad. bažnyčioje chorai giedos nusi
stovėjusia tvarka.

— Tretininkų susirinkimas — šį 
sekmad. po Sumos bažnyčioje. Mišios 
kongregacijos intencija — 9 v.r.

— Per metines rekolekcijas N. Pr. 
M. seselėms prie Prisikėlimo bažny
čios suaukota $829,31. Nuoširdžiai dė
kojame visiems už seselėms parodytą 
tokį duosnumą.

— Kviečiame visus kolonijos vaiku
čius ir jų tėvelius šį sekm. 2.30 v. p.p. 
atsilankyti mūsų salėn į vaikų pava
sario šventę, kurios programą parengė 
seselės su savo darželio vaikučiais.

— Jaunimo sekm. šokiai, pasibaigus 
gavėniai, vėl daromi kas sekm. 7.30 
v.v. šį sekm. jie bus muzikos studi
joje. Gros jaunimo orkestras.

— Kt. sav. par. kunigai lankys: Ap
pleton Ave., Atlas Ave., Belgravia 
Ave., Briar Hill Ave., Bumfield Ave., 
Caledonia Rd., Clearview Hts., Daven
port Rd., Glen Belle Cr., Gloucester 
Grove, Greentree Cr., Hillmount Av., 
Marcia Ave., McRoberts Ave., Ossing- 
ton Ave., Ridelle Ave., Roxton Rd., 
Shaw St., Somerset Ave., Viewmount 
Ave., Whitmore Ave., Yarmouth Rd.

— Pakrikštytas Antano ir česės Pa- 
žėrūnų sūnus Donatas Antanas; Ed
vardo ir Birutės Seery dukrelė Mi- 
chaelė Paulina.

RIMAS STRIMAITIS, kylantis so
listas, tenoras, Toronto muzikos kon
servatorijoj studijuoja dainavimą pas 
prof. Ernesto Vinci. Balandžio 7 d., 8 
vai. 15 min., konservatorijos salėje, 
drauge su kitais studentais solistais, 
jis dalyvavo koncerte.

LIETUVIŲ ŠEŠTADIENINĖJE MO
KYKLOJE po Velykų atostogų pamo
kos pradedamos šį šeštadieni, balan
džio 11 d. Vedėjas

ONTARIO LIETUVIŲ MEDICINOS 
DAKTARŲ IR DANTŲ GYDYTOJŲ 
SUSIRINKIMAS Įvyksta balandžio 11 
d., 6.30 v.v., Town and Country Club 
patalpose. Po bendros vakarienės 
pirm. dr. J. Yčas atidarys susirinkimą. 
Be einamųjų reikalų, bus svarstomas 
dr-jos statuto priėmimas ir bendra
darbiavimas su JAV lietuvių gydytojų 
dr-ja. Valdyba

“RŪKYMO PROBLEMA PAGAL 
NAUJUOSIUS DUOMENIS” — tokia 
tema dr. J. Sungaila skaitys paskaitą 
Prisikėlimo par. katalikų vyrų susirin
kime šį sekmadienį, bal. 12 d., po 11 
vai. pamaldų apie 12.15 vai. muzikos 
studijoje. Visi vyrai kviečiami susi
domėti ir dalyvauti susirinkime.

TRADICINĖ PABALTIECIŲ MO- 
TERŲ ARBATĖLĖ rengiama šį sek
madienį, balandžio 12 d., 5 v. p.p. es
tų patalpose, 817 Mt. Pleasant Rd. Es
tų, latvių ir lietuvių menininkai iš
pildys muzikinę programos dalį. Lie
tuvių programą išpildys D. Skrinskai- 
tė ir Stp. Kairys.

Ligi šiol lietuviai gana gausiai atsi
lankydavo į šį gražų ir kultūringą pa
rengimą. Gausiai dalyvaudama mūsų 
visuomenė parodytų nuoširdų prita
rimą šių broliškų tautų bendradar
biavimui, įvertintų savo menininkų 
pastangas ir paremtų pabaltiečių mo
terų veiklą. Dėl bilietų skambinti A. 
Sungailienei, tel. BE 9-1047. K.

236 SLA KUOPA šaukia savo narių 
susirinkimą balandžio 12 d., 1 v. p.p. 
Liet. Namuose. Bus aptariami svarbūs 
reikalai. Kviečiame narius gausiai da
lyvauti. Valdyba

236 TORONTO SLA KUOPA orga
nizuoja ekskursiją į pasaulinę parodą 
Niujorke gegužės 15-18 d. (pirmasis 
ilgas savaitgalis). Autobusas iš Toron
to išvyksta penktadienio vakare 10 
vai. ir grįžta iš Niujorko sekmadienio 
vakare 10 vai. Kainuos $20. Norin
tiems gali būti užsakytas viešbutis 
vienai nakčiai už $7-8 ir parodai bi
lietas už $2.50. Skambinti V. Bačėnui 
LE 6-4681. SLA kuopa

NAUJ. KANADIEČIŲ TEATRAS, 
vad. esto Rein Andre, stato naują 
veikalą “The Witch Will Return”, pa- 

: rašytą suomio Mika Waltari, balandžio 
22-26 d. Central Library Theatre. Va
karo seansai 8 v., dienos — 2 v. p.p. 
(šeštadienį ir sekmadienį). Bilietai po 
$2; gaunami “Lotus”, 802 Bathurst, 
LE 3-3884, “Pokos”, 767 Mt. Pleasant 
Rd., HU 8-2078 arba rašant New Can
adian Theatre, 45 Donino Ave., Toron
to 12, Tel. HU-5-7823.

ANGLŲ KALBOS KURSAI NAUJ. 
ATEIVIAMS pradedami balandžio 14 
d., 7.30—9.30 v.v. Jie bus tęsiami iki 
birželio 20 d. kiekvieną vakarą nuo 
pirmadienio iki ketvirtadienio Inter
national Institute, 709 College St. To
kie pat kursai bus ir Kent Senior Pub
lic School, 980 Dufferin St. Kursuo
se reikia registruotis iš anksto.
HIGH PARK RAJONE išnuomojamas 
II augštas, be baldų, tik su elektrine 
plyta, suaugusiems. Kambariai naujai 
dekoruoti — švarūs. Skambinti kas
dien nuo 9 v. ryto iki 3 vai. p.p. šeš
tadieniais ir sekmadieniais — visa 
dieną. Tel. RO 94291.
Miestelyje, 3 mylios nuo Springhurst 
paplūdimio, PARDUODAMAS DIDE
LIS MŪRINIS NAMAS. Skambinti 
LE 74997 po 6 v.v., išskyrus savaitga
lius.
PARDUODAMI SKLYPAI. Dar yra 
proga įsigyti Toronto pakluonėj, prie 
Simcoe ežero, patogius vasarojimui ar 
nuolatiniam gyvenimui didelius skly
pus. Kadangi baigiami išparduoti ke
li likusieji sklypai iš 50 turėtų lietu
vių subdivizijoj (Nidos, Rūtos ir Tul
pių gt., Keswick), kainos numuštos že
miau vertės. Informuotis: 535-6657 va
karais 6-8 vai. Sav. J. Kaškelis.
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

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

Chartered 
Accountant

BA 2-1742, TORONTO

ASTRA JEWELLERY
Laikrodžiai • Deimantai • Žiedai • Sidab
riniai dirbiniai • Brangenybės • Kristalai 
• Laikrodžiu ir brangakmenių taisymas • 
1048 BLOOR ST. West — Toronto 4, Ont.

15% nuolaida

John's Flooring
SENOS GRINDYS ATNAUJINA

MOS IR IŠLYGINAMOS.
SKAMBINTI EM 8-6575 

11814 Robinson St., Toronto 3, Ont.

SĮ SEKMADIENĮ, balandžio 12 d., 2.30 vai., 
Prisikėlimo parapijos salėje Įvyksta

Pavasario vaikų šventė
• fdomi pačių mažųjų atliekama programa
• Laimės šulinys
• Visiems bendri lietuviški žaidimai, dainos ir 

pramogos.

Kviečiami visi mokyklinio ir priešmokykli
nio amžiaus vaikučiai su tėveliais.

Nek. Pr. Marijos seserys

LIETUVOS GENERALINIS KON
SULATAS nuo balandžio 15 d. persi
kelia į naujas patalpas: Consulate 
General of Lithuania, 1 Trillium Ter
race, Toronto 18, Ont. Tel. 251-9090.

“DAINOS” TRADICINIS K A R TŪ
NO BALIUS jau čia pat — gegužės 2 
d. Prisikėlimo salėje. Visi iš arti ir 
toli kviečiami atsilankyti. Gros Benni 
Ferry orkestras, įdomiausių kartūno 
suknelių premijos ir kiti įdomūs daly
kai, kurie vėliau bus skelbiami.

“DAINOS” PIRM. K. BUTIENĖ dar 
vis tebėra Toronto General Hospital, 
Private Pavilion — Room 506. Linki
me jai kuo greičiausiai pasveikti.

“DAINOS” SUSIRINKIME pas St. 
Matulevičienę narės dalyvavo gausiai. 
Vokietijoje likusiems paskirtos dova
nos: seneliams prieglaudose po $3, 
privačiai gyv. pavieniams ligoniams ar 
invalidams po $5 ir vargingoms šei
moms po $10, iš viso per $300. “Dai
na” atnaujino “TŽ” prenumeratą 
dviem senelių prieglaudom.

Susilaukta dviejų naujų narių — St. 
Kvietienės ir G. Žemaitaitienės. Svei
kiname ir džiaugiamės. Dėkojame mie
lai St. Matulevičienei už labai šiltą 
susirinkimo priėmimą.

Sekantis susirinkimas bal. 26 d., 3 
v. p.p., pas narę J. Dagilienę 54 Durie 
St. Tel. RO 2-9576. Kviečiame gausiai 
atsilankyti. M. F. Y.

DANTŲ GYD. KANADOS ARMI
JOS KAPITONAS . Arūnas Dailydė 
prieš porą metų baigęs Toronto un- 
tą, išvyksta vieneriems metams į Egip
tą. Ten JT kariuomenėj yra ir kana
diečių daliniai, saugoją taiką tarp Iz
raelio ir arabų kraštų.

Antras Dailydžių sūnus, Kastytis, ir
gi Kanados armijos kapitonas, nese
niai vedė. Duktė mokyt. Jūratė šią 
vasarą išteka už inž. Tamulaičio JAV.

“VARPO” CHORAS pradeda ruoštis 
didžiojo Verdi kūrinio “Requiem” iš
pildymui Čikagoje 1965 m. Pirmadie
niais repetuoja moterys, trečiadie
niais — vyrai nuo 7.30 v.v. Liet. Na
muose. Labai kviečiami įsijungti nau
ji giesmininkai — jų dar trūksta. Da
bar geriausia proga.

MENO ĮVAIRENYBIŲ KONCERTO 
programa jau galutinai sutarta. Jos 
išpildytojų tarpe išvysime nevisiems 
įprastų veidų. Jų išpildomus dalykus 
išgirsime tik koncerte balandžio 19 d., 
sekmadienį, 5 vai. p.p. Prisikėlimo 
parapijos auditorijoje.

Toronto ateitininkai
ŠV. MYKOLO KATEDROS BER

NIUKŲ CHORAS, kuriame yra ir lie
tuvių, rengia tradicinį savo koncertą 
balandžio 22 d., trečiadienį, 8.30 v.v., 
Massey salėje.
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O MONTREAL
AUŠROS VARTŲ PAR. ŽINIOS

— Jau galutinai nutarta, kad vai
kučių Pirmoji Komunija bus Sekmi
nių dieną — gegužės 17. Seselės pa
pildomai pradeda ruošti vaikučius 
sekmadieniais po 10 vai. Mišių.

— Sį šeštadienį, 7.30 v.v., par. salė
je sol. A. Keblys ruošia savo rečitalį. 
Kviečiame atsilankyti visus muzikos 
ir dainos mėgėjus. Įėjimas tik $1, o 
moksleiviams — pusė kainos.

— Šio mėn. 26 d., po Sumos, para
pijos salėje įvyks parapijiečių susi
rinkimas. Visi kviečiami dalyvauti.

— Šį penktadienį, 8 v.v., šv. Onos
TARPTAUTINIS ANTIBOLŠEVIKL 

NIS BLOKAS — ABN Kanadoje šau
kia balandžio 25 d., 3.30 v. p.p. ukrai
niečių salėje 83 Christie St. įvairių 
tautybių bendruomenių organizacijų, 
atstovų pasitarimą sustiprinti veiklai 
prieš Sov. S-gos komunistinį imperia
lizmą. Tautinės grupės bei jų organi
zacijos kviečiamos atsiųsti atstovus. 
Taip pat kviečiami pavieniai asmenys, 
pritariantieji ABN siekiams. Po po
sėdžio ukrainiečių ABN grupė rengia 
vaišes.

ABN Kanadoje pirmininkas dr. J.
Kaškelis, sekr. red. M. Sosnowski

BALETO GASTROLĖ. — PLB val
dyba globoja jaunų baletininkų—Vio
letos Korsakaitės ir Jauniaus Puodžiū
no baleto koncertus JAV ir Kanados 
liet, kolonijose. Jaunieji šokėjai jau 
gastroliuoja JAV liet, kolonijose. To
ronte jų koncertas — balandžio 25 
d., šeštadienį. Koncertą globoja LB 
Toronto apylinkės valdyba. Jaunieji 
šokėjai gyvena Hollywoode, Kalifor
nijoje.

VERSLININKŲ SUSIRINKIMAS - 
ARBATĖLĖ įvyko bal. 5 d. Liet. Na
muose. Pradžioje nariai ir svečiai bu
vo pavaišinti kava ir sumuštiniais. 
Susirinkimą atidaręs dr. J. Kaškelis 
pakvietė kalbėti inž. L. Balsį, kuris 
dirba kanadiškoje bendrovėje kaip 
vyr. inžinierius, kuriam tenka spręs
ti ne tik technikinius, bet ir'ekono- 
minius-finansinius reikalus. Ilgoje pa
skaitoje inž. Balsys klausytojus supa
žindino su bendrovių kūrimu, pasiruo
šimu, šėrų transakcijomis, šėrininkų 
teisėmis, kapitalo telkimu, verslo plė
timu, teisinėmis galiomis bei apsau
ga nuo galimų pavojų — nuostolių. 
Paskaita buvo itin išsamiai ir kruopš
čiai paruošta.

Archit. V. Petrulis parodė ištrau
kas iš “Verslo” sąjungos gaminamo 
filmo apie lietuvių gyvenimą Kanado
je. Filmas spalvotas ir gražiai paruoš
tas. Dr. J. Kaškelis padėkojo versli
ninkėms ponioms: Baikauskienei ir 
Liutkienei už taip sumanų ir skoningą 
arbatėlės paruošimą. St. D.

D. SUMMERVILLE PAGERBTI VA- 
KARAS rengiamas gegužės 28 d., 8.15 
v.v., Royal Alexandra Theatre, 260 
King St. WT.

Socialinės pagalbos informaci
jos biuras veikia ketvirtadieniais 
nuo 7.30 v.v. iki 9.30 v.v. studen
tų būstinės patalpose, 997 Col
lege St. Tel. 534-5917. Informa
cijos teikiamos nemokamai socia
liniais, šeimos, jaunimo ir kitais 
klausimais.

Patogiausiai ir pigiau galite užsakyti 
maisto ir medžiagų siuntinius

per "TAURO" ir kt. Europos b-viu atstovo 
ST. PRAKAPĄ — telefonas RO ‘ 7-9088, 
18 BROOKSIDE AVE., TORONTO 9, ONT.

Paskambinus atvažiuoju į namus. Viską galite užsisakyti išsirinkę iš pavyzdžių 
pagal savo norą. Jau šimtai įsitikino, kad tai vienas geriausių būdų pasiųsti 
dovanas giminėms. Maistas pigiau negu kitur. Pvz.: 40 svarų taukų — $42; 
40 sv. miltų — $22,50; 20 svarų ryžių — $17; 20 svarų cukraus — $17. 
Galite maisto siuntinius užsakyti pagal savo norą — iki 40 svarų netto.

Priimu užsakymus iš JAV ir iš visos Kanados. Teiraukitės smulkesnių infor
macijų. Visi užsakymai apdrausti ir garantuoti.

Dr-ja rengia įdomų kortų vakarą pa
rapijos salėje. Kviečiame dalyvauti 
ir įdomiai praleisti vakarą.

— Sį sekmadienį po Sumos bus Šv. 
Onos Dr-jos susirinkimas.

— Šio mėn. 25 d. par. choras rengia 
koncertą. Pirmą kartą išgirsime Niu
jorko parodos Lietuvių Dienos reper
tuaro atskiras dalis. Pelnas skiriamas 
choristų kelionei. Visi atsilankykime.

— Sveikiname J. M. Andrulionytę ir 
F. V. C. Galagher, sukūrusius naują 
šeimą.

— šį savaitgalį, bal. 11 ir 12 d., 
klebonas bus išvykęs.

— Bažnyčios fondui aukojo: $75 — 
dr. V. Pavilanis; S50 — J. Gorys; $34
— D. Baltrukonis; $29 — P. Montvi
la; $28 — P. Vizbaras; $25 — J. Ju
rėnas ir V. E. Gruodis; $20 — A. 
Nickle; $12 — W. F. Gurklys; $5 — 
K. Krasowski; $4 — B. Šetkauskas; 
$7 — J. Rimkus.

- Velykų rinkliava bažnyčioje — 
$418.

T. ST. KULBIS, SJ, vedęs rekolek
cijas Ročesteryje ir talkinęs liet, pa
rapijos kunigams D. Savaitę, grižo į 
Montreali.

XIII METINĖ KANADIEČIŲ GRA
FIKOS PARODA įvyks gegužės 29 — 
birželio 27 d. Place Ville Marie. Vė
liau ji bus kilnojama į kitus Kanados 
miestus. Priimami įvauraus žanro kū
riniai, sukurti Kanadoje 1963. III. 15
— 1964. III. 15 laikotarpyje. Rengia
— Art Directors Club. Adresas: Mrs. 
W. K. Davis, 2076 Sherbrooke St. W., 
Montreal, P.Q.

Terminas įteikti kūrinius—bal. 21 d.
KULTŪRINIAI FILMAI, Kečia mo

kyklinio amžiaus vaiką ir vaikystės 
emocinio vystymosi reikšmę, bus rodo
mi šį ketvirtadienį, balandžio 9 d., 8 
v.v., N. Pr. M. seselių namuose. KLK 
Moterų Dr-jos MontreaKo skyrius, 
kartu su N. Pr. M. seselėm, yra numa
tęs balandžio mėn. parodyti keletą 
kultūrinių filmų, nagrinėjančių vaiko 
ir jaunuolio brendimo problemas. Po 
filmų seks diskusijos. Visi šiais klau
simais besidomintieji kviečiami daly
vauti. Filmai yra įkalbėti anglų kalba.

N. PR. MARIJOS SESERŲ Mont- 
realyje dešimtmečio minėjimas jau ar
tinasi. Rengėjai — rėmėjų būrelio val
dyba numatytam sukakties leidiniui 
sulaukė didelio organizuotos visuome
nės ir pavienių asmenų pritarimo. At
siliepusiųjų aukos įgalins leidinį pa
daryti didesnį ir gražesnį. Vieno tokio 
leidinio neseniai jau susilaukėm —tai 
AV par. kūrimosi istorija, parašyta 
par. steigėjo Tėv. J. Kubiliaus, SJ. 
Seselių dešimtmečio minėjimas įvyks 
gegužės 2 d. Visi jau dabar kviečiami 
šią datą rezervuoti, atsilankyti Į mi
nėjimą ir pasiklausyti pirmą kartą 
Montrealyje pasirodančios Čikagos lie
tuvių operos sol. Pr. Bičkienės kon
certo.

SKAUTIŠKĄJĮ JAUNIMĄ šiuo me
tu spaudžia ypatingai dideli piniginiai

rūpesčiai, tad laukiamas padidintas 
montrealiečių dėmesys ir reali pagal
ba. Kap jau žinome, Bendruomenės 
rūpesčiu yra įsigyta nuolatinė stovyk
lavietė prie Lac Clair, šią vietovę 
daugumas taip pat žinome iš ten besi
kuriančių bičiulių. Ateity stovyklavie
tėje pramatoma turėti nuolatinius pa
status, tačiau tuo tarpu norima bent 
nuosavas palapines įsigyti. Iki šiol 
stovyklautojai palapines gaudavo pa
lankiom sąlygom išsinuomoti, tačiau 
dabar ši galimybė pasibaigė, šią va
sarą stovyklą norima daryti 2-jų sa
vaičių, rugpjūčio 1-16 d.d. Stovyklai

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HIT. 9-1543
HIGH PARK — INDIAN ROAD, 7 kamb. namas per du augštus, plius 2 

saulės kamb., vandeniu alyva “šildomas, nepereinami kambariai, du 
dideli garažai. Kaina $18.500. Įmokėti $3.000. Balansui viena atv. skola.

QUEBEC — BLOOR, 7 kambariai plius atskiras didelis sklypas, vandeniu 
alyva šildomas, be garažo. $17.500. Įmokėti $3.000.

PRIE HUMBER UPES — TRIPLEXAS. 3 dideli butai, po 3 miegamus 
kambarius, 3 metų senumo, vandeniu alyva apšildomas. 3 šaldytuvai, 3 
krosnys, aliumininiai langai ir durys, su balkonais, geležiniai laiptai, 
didelis sklypas. Prašoma kaina $31.500. Įmokėti apie $10.000.

SCARLETT RD. — NETOLI GOLF (COURSE). 2-jų metų senumo — 
8 gražūs kambariai, aliumininiai langai, 2 vonios, 2 virtuvės, didelis 
sodas. Viso prašoma kaina $18.900. Įmokėti apie $5.000. Atviras ba- 
lansas.

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.

RONCESV  ALLES — GARDEN, 11 kambarių, atskiras DUPLEX AS, van 
dens apšildymas, 2 vonios, 3 virtuvės. Viso $23.500. Įmokėti $7.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namu AM. 
141537

BALTIC MOVERS
Baldu p^rvAfimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montrrali. Londoną. Windsor#. Hamil
toną. North Rav. Sudburf ir kitur.

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

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

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

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

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

ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

A.A. ANTANAS LAURINAVIČIUS, 
miškininkas, 68 m. amž., mirė staiga 
nuo širdies smūgio. Jis sekė Š. Ame
rikos liet, krepšinio žaidynes, pasiju
to blogai, buvo nuvežtas Western ligo
ninėn ir ten netrukus mirė. Paliko 
liūdinčią žmoną Sofiją, tris sūnus, 
dukterį ir kitus gimines.

<4PIRMYN, JAUNIME!?’, Toronto 
moksleivių ateitininkų laikraštėlis, iš
eina šį savaitgalį ir bus platinamas 
sekmadienį prie abiejų parapijų.

INŽ. J. V. DANYS iš Otavos tarny
bos reikalais buvo nuvykęs į Fort 
Erie. Ta proga buvo sustojęs ir To
ronte.

VIETINIAI LAIŠKAI tebėra apmo
kami senu tarifu — 4 et.; paštų min. 
dar nesuskubo įteisinti tarifo pakėli
mo parlamente.

L. TAUTININKŲ S-GOS Toronto 
skyr. valdybon išrinkti: M. Abromai
tis, J. Barzevičius, P. Bastys, J. česė- 
kas, A. Statulevičius. Rev. komisijon: 
K. Kalendra, V. Jonaitis ir J. Jurke
vičienė.

District Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722 2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

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

10 METŲ PATIRTIS

reikia apie 20 palaipnių. Tai jau di
delis ir gana brangus objektas. Pir
miausia čia ir laukiama visuomenės 
pagalba.

DŽIUGU KONSTATUOTI skautiško 
jaunimo veikloj pagyvėjimą, šią žie
mą ir skautai ir skautės turėjo jau
nesniųjų vadovų parengimo kursus, 
kurie susilaukė entuziastingo pritari
mo. Kursus baigę jauni vadovai įgy
tas žinias su tuo pačiu užsidegimu 
stengiasi perduoti jų žinioje esantiems 
skautams. Tad galima laukti, kad sto
vykla bus įdomi ir programa gerai or
ganizuota.

JAUNIMAS BANDO ir piniginius 
sunkumus savom jėgom nugalėti — 
balandžio 18-19 d.d. AV par. salėje 
ruošiama pirmą kartą Montrealyje 
grandiozinė Jurginių mugė, kurios pa
rengimas yra išimtinai mūsų jaunųjų 
rankose. Mugėn atsilankiusiųjų lauks 
įvairios staigmenos ir skautiški paren
gimai. Parodykim, kad savo jaunimo 
gražius darbus ir pastangas įvertinam. 
Parodykim, kad ne tik rūgoti, skųstis 
ir reikalauti iš jaunimo mokame. Pla
čiau atidarykime pinigines ir leiskim 
vienam kitam pinigėliui iškristi skau
tiškojo jaunimo reikalams — inves- 
tuokim negailėdami į savo tautos atei
tį. Dividendas garantuotas. (Be reika
lo pradėtas vartoti nelietuviškas žo
dis “kermošius”. Yra “Kaziuko mugė”, 
gali tad būti ir “Jurginių mugė”. Vyr. 
karta neturėtų piršti jaunimui nelietu
viškų žodžių. Red.).

VAIKŲ CHORAS AV bažnyčioje 
per 10 v. Mišias yra jau įprastas da
lykas. Pamaldas lankantieji priimam 
šių vaikų giedojimą, kaip nusistovėju
sį įvykį, nė nepagalvodami, kad tai 
graži mūsų priaugančios kartos pa
stanga, kuri pabrėžia šių pamaldų lie
tuviškumą. Gal primirštam, kad šiam 
chorui per daugelį metų vadovauja 
mūsų N. Pr. M. seserys, o vargonais 
šiuo metu gražiai palydi stud. R. Kli- 
čius, prieš keliolika metų pats buvęs 
šio choro giesmininkas... Ar ne gra
žus lietuviškos tradicijos tęstinumo 
pavyzdys ir įrodymas, kad seselių pa
siaukojantis darbas palieka akivaiz
džius pėdsakus? -v-

I LIETUVIŲ FONDO DARBA PIL
NAI ĮSIJUNGIA MONTREALIS. — 
Dr. J. Mališka dėl profesinių Įsipa
reigojimų atsisakė iš Lietuvių Fondo 
įgaliotinio Montrealy pareigų. Jo vie
ton, yra susitarta, skiriamas J. Luko
ševičius. Reikia įvertinti tai. kad trum
pu laiku yra sudarytas Montrealy gau
sus ir pajėgus vajaus komitetas: kun. 
dr. F. Jucevičius, Tėvas K. Pečkys, 
SJ, P. Adomonis, Pr. Rudinskas, J. 
Šiaučiulis. Komitetui vadovauja įgalio
tinis J. Lukoševičius.

Atidaryta Lietuvių Fondo ein. są
skaita banke “Litas” 1465 De Seve St., 
Montreal 20, Que., sąsk. nr. 889.

Sėkmės!
Kanados LF org. komitetas

“LITAS” paaugo rekordine S98.000 
šuma ir pasiekė S980.000 balansą.

Bene labiausiai džiuginantis reiški
nys yra tas, kad daugumą naujų “Li
to” narių sudaro senosios kartos lietu
viai, kurių vis dar didelė dalis lig šiol 
“Litui” nepriklauso. Jų gausesnis pri
sidėjimas labai greitai “Lito” valdomą 
kapitalą gali padvigubinti.

SANTAUPŲ PERVEDIMĄ iš kitų 
bankų į 44Lita” balandžio mėn. galima 
padaryti nenustojant nė vienos dienos 
palūkanų. “Litas” per visą šį mėnesi 
priiminės čekius išrašytus gegužės 
mėn. 1 d. data. Tai taikoma esamiems 
ir naujiems nariams.

SV. KAZIMIERO PAR. SALĖJE 
“Lito” operacijos atliekamos sekma
dieniais po 10-tos vai. pamaldų iki 12 
vai. 30 min. Pr. R.

NAUJI “LITO” NARIAI: M. Lenke
lis, V. Markauskas, L. Jurjonas, E. 
Dainius, L. Dainius, G. Daukšienė, J. 
Adams, A. Gečius, M. Budinsky, J. 
Adams, R. Dunauskas, P. Waskes, Ph. 
Smitas, D. Stropus, M. Daniliauskas ir 
T. Murauskas.

ROYAL-LONDON 
& LANCASHIRE

APDRAUDOS BENDROVĖS 
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 
Kooperatyve ELITAS”

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki $2600 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už Šerus — 4,5%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve — sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.; vakarais — 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. 3907 Rosemont Blvd. (tel. 
722-2472) trečiad. 7-9 v.v. ir penktadieniais 1-6 vai. ir nuo 7-9 vai. vak.




