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Nenuoramos
Kartą išjudintam iš savo šaknų nelengva beprigyti kitur. Tai 

patyrėme visi, kurie buvome paženklinti benamių vardu. Jautė
me kaip stiprus yra bloškimas ir kaip reikalinga yra atrama. At
sikėlę sion Atlanto pusėn, jieškote jieškojom tų atramų — dva
sinių ir medžiaginių, kad kaip galint greičiau sugrįžtume bent į 
pakenčiamai normalų gyvenimą. Reikėjo nepaprastai daug fizi
nės ir dvasinės energijos susidaryti tai egzistencinei atramai, kuri 
įgalino mus išsilaikyti žmogiško gyvenimo lygyje. Dabar jau nebe- 
siskundžiame savo benamiškumu, nes dauguma turi savo pastoges 
su visais moderniaisiais priedais. Be to, daugeliui pavyko pasiek
ti nežemas ir socialines pozicijas. Ir visdėlto negalėtume pasakyti, 
kad vidinis mūsų nerimas būtų išnykęs. Tai gajus kirminas, kuris 
nemiršta net ištaigiuose namuose, net ir kartais gausiais doleriais 
sotinamas. Nevieną jis verčia jieškoti toliau. Ir taip iš doleringos 
Amerikos vienas kitas nusikrausto Europon, kur esąs dvasinges
nis gyvenimas. O ir toj pačioj Amerikoj vyksta nuolatinis kilno- 
jimasis — iš miesto į miestą, iš vienos gatvės kiton, iš vienų na
mų i kitus. Tas pats Kanadoj. Nevienas prasikūręs dairosi Ame
rikos pusėn i tą dar neišbandytą “rojų”; vieni veržiasi jon, kiti 
kiek pagyvenę vėl grįžta Kanadon ir kuriasi iš naujo, žodžiu, be
namio išbloškimas ta'prasme nėra pasibaigęs.

★ ★ ★

Nusikaltimo viela^ aplankius

Kodėl gi taip yra? Ar mes esame tapę nenuoramom — legen
diniais amžinaisiais žydais, kurie nebepajėgia sustoti, nes yra stu
miami kažkokios neapvaldomos jėgos? O gal tai prasigyvenusių 
žmonių bruožas, rodąs siekimą vis didesnės gerovės? Keliame tuos 
klausimus, tačiau aiškaus atsakymo neįžvelgiame. Mes jaučiame, 
kad kažkas traukte traukia, bet kodėl — dažųai lieka neaišku. Tai 
sakydami prisimename posakį: “Žuvis jieško kur giliau, žmogus 
— kur geriau.” Galimas dalykas, kad daugelio mūsų kilnojimąsi 
lemia praktiniai sumetimai — darbo, uždarbio, šeimos, profesijos 
ir pan. Bet tai tiktai viena medalio pusė. Praktiniai motyvai gal 
ir neišjudintų, jeigu nebūtų atitinkamo dvasinio nusiteikimo — 
jieškoti ko nors geresnio, prasmingesnio, mūsų dvasią patenki
nančio. Mumyse neabejotinai veikia inercinė išbloškimo jėga. Ji 
glūdi mūsų širdies gelmėse ir neleidžia nurimti bei galutinai ap
sistoti. Tas kilnojimasis mums teikia savotišką prasivėdinimą, at
sinaujinimą. Kas jau kartą ar kitą kilnojosi, jaučia tarytum savo
tišką traukinę perilgai nesustoti vienoj vietoj ir neįleisti šaknų. 
Taigi, amžino' žydo bruožas mumyse yra gyvas, ir kai prie jo pri
sideda praktiniai motyvai, išryškėja mūsų nepastovumo veidas. 
Jis pvz. ryškiai matomas laikraščių administracijose:, kiekvieną 
savaitę pakeičia adresus keliolika tautiečių.* * *

Jeigu mūsų kilnojimasis dažnai yra skatinamas minėtos iner
cinės jėgos, pradinio išbloškimo,. turėtume visdėlto, kiek įmano
ma, ją apvaldyti. Ji nėra tokia aklai likiminė, nesulaikoma. Prie
šingai^ ji duodasi valdoma racionalaus planavimo, jeigu jis teikia 
patenkinamus motyvus bei atramą. Jei pasiduosime tai blaškoma- 
jai jėgai, labai greitai subyrėsime kaip tautinė grupė, nes tada, 
kai kiekvienas pasineša eiti individualiais keliais, prasideda bend
ruomenės irimas. Tokio likimo sulauks visos mūsų kolonijos JAV, 
Kanadoj ir kitur, jeigu blaškomoji jėga nebus apvaldyta. Jau da
bar yra kolonijų, iš kurių išsikėlė nemažas skaičius tautiečių, pa
likdami žymią spragą kolonijų gyvenime. Visose didesnėse kolo
nijose juk yra įsikūrusios pagrindinės mūsų institucijos — mo
kyklos, parapijos, bendruomenės. Jose sudėta nepaprastai daug 
darbo, energijos ir kapitalo. Žymesnės dalies tautiečių ičsikėli- 
mas pastato sunykimo pavojun jas visas. Ir ne tik jas — pavojun 
patenka ir patys išsikėlusieji, jeigu neįsijungia kiton lietuviškon 
bendruomenėm Teisingai pastebėjo mons. J. B. Končius sakyda
mas, kad ypač Kanados lietuvių kėlimasis Amerikon yra žalingas. 
Juk jie čia yra sukūrę lietuviškas institucijas, kurių dėka iki šiol 
išliko lietuviškesniais nei JAV. Tad nepasiduokime perdėtam blaš
kymuisi, neracionaliam fcilnojimuisi. Geriau laikykimės savųjų sa
lų — bendruomenių ir nepraraskim dar tų atramų, kuriomis grin
džiame savitąjį gyvenimą. Pr. G.

Kas naujo Kanadoje?
Paruoštas Kanados vėliavos 
projektas: 3 raudoni klevo la

pai baltame fone ir vėliavos ga
luose dvi mėlynos juostos. Min. 
pirm. L. Pearson tam projektui 
pritaria. Gegužės 14 d. paštas iš
leis 5 et. pašto ženklus su tos 
vėliavos projektu.

Ryšium su atrastais vario klo
dais netoli Timmins, tos sri

ties kasyklų šėrai pakilo dešim
teriopai. Toronte per vieną die
ną parduota 28 mil. šėrų.

Valstybinis pensijų planas dar 
vis tebesvarstomas. Kvebeko 
provincijai paskelbus savo pla
ną, Pearsonas sutiko padaryti 
fedar. plane kaikurių pakeiti
mų, kurie priimtini ir Kvebekui. 
Ontario provincija dar vis lau
kia, bet manoma, gad prisidės.

General Motors automobilių 
b-vė yra numačiusi statyti Kana
doje 3 naujus fabrikus, kurie 
kainuos $120 mil. Tas projektas 
žymiai sumažins bedarbių skai
čių Kanadoje.

Kanados policijos vadų sąjun
ga kreipėsi į teisingumo mi

nisteriją, prašydama, kad būtų 
neleidžiama per televiziją rody
ti ypatingo žiaurumo filmų. Esą 
25 minutes rodomi įvairūs bru
talūs ir nemoralūs filmai, o po 
to seka 20 sekundžių trankąs 
moralinis pamokymas?

Socialistinė vyriausybė, buvu
si CCF, dabar NDP, Saskačeva- 
no prov. perrenkama jau 20 me
tų. Saskačevanas — kviečių pro
vincija; savo pajamų vidurkiu 
vienam asmeniui .yra II vietoje 

visoje Kanadoje; pirmoje — 
Ontario. Ten pirmiausia buvo 
įvestas ligoninių apdraudos pla
nas 1947 m., socialinės medici
nos planas — 1962 m.; įvesta 
valstybinė automobilių apdrau- 
da ir daugelis kitų reformų.

Kanados parlamente daugiau
sia yra atstovaujami ūkininkai, 
kadangi pagal dabartinį rinki
minių zonų suskirstymą, dide
liuose plotu ūkininkų rajonuose 
tėra labai mažai balsuotojų. 
Miestų gyventojai betgi nėra 
vienodai atstovaujami, nes jų 
rajonuose vienas atstovas ren
kamas dešimteriopai didesniam 
gyventojų skaičiui. Dažnai toks 
atstovų pasiskirstymas atsiliepia 
ir į parlamento darbingumą.

Bankrutuojančių verslininkų 
skaičius Kanadoje kas metai di
dėja ne tik dėl susidariusių eko
nominių sąlygų, bet daugiausia 
dėl nesąžiningų verslininkų 
bankrutavimo įstatų išnaudoji
mo. Yra labai lengva paskelbti 
bankrutavimą, prieš tai įvairiom 
priemonėm apsaugojus savo as
meninį turtą, prie kurio teismas 
dažnai negali prisikabinti. Siū
loma tuo reikalu pakeisti įsta
tymus.

SIUNDANTIEJI PINIGUS 
už “Tž” prenumeratą malo
niai prašomi nurodyti ir sa
vo a d r e s ą . Patogiausia iš
kirpti jį iš laikraščio ir pri
dėti prie čekio ar pašto per
laidos. Keičiantieji adresus 
prašomi pažymėti ir senąjį 
savo adresą. Administracija

Chruščiovo vizito metu niekas 
nepaminėjo, net vengte vengė 
prisiminti to paties Chruščiovo 
vaidmenį Vengrijos laisvės suki
limo tragedijoje. Priešingai, žmo
gus, kuris išmėgintų staliniečių 
— Serovo ir Koniev'o — rankc? 
mis, smurtu ir klasta, kraujuje 
paskandino sukilusios tautos lais
vės viltį, dabar buvo pristatytas 
kažkokiu “liberalu”, geresnės 
ateities pranašu. Ir vięn tik dėl
to, kad tuo pačiu metu, kai 
Chruščiovas kėlė koją Budapeš- 
tan, jis buvo užpultas savo drau
gų kiniečių, tariamai raudones
nių už jį.

Pekingo puolimą Kremlius pik
tai atrėmė. Daugiausia piktų žo
džių šia proga pasakė vyriausias 
Nikitos ideologas — Lietuvos 
partizanų naikintojas Suslovas. 
Tačiau iš tikrųjų Kremlius turė
jo tiktai dėkoti, kad kiniečiai 
“atskalūnai” pakėlė truikšmą to
kia Chruščiovui naudingu mo
mentu ir palengvino jam aplan
kyti savo nusikaltimo vietą, kaip 
jokia kita propaganda nebūtų pa
jėgusi to padaryti. Užteko pasi
keisti keliais aštresniais saki
niais, ir Chruščiovas tapo Vaka
rams “priimtinas”...

Galimas dalykas, jog dviejų 
“didžiųjų brolių” tarpusavis ap
sišaudymas trumpame nuotolyje 
kelia sąmyšio tarptautinio komu
nizmo eilėse. Tačiau visu tuo nau
dojasi Kremlius, savo pajėgumu 
sudarąs faktiškai žymiai didesnę 
grėsmę negu Pekingas, kuris ne
turi ne tik branduolinių, bet ir 
tokių atominių ginklų, kokius jau 
turi pvz. De Gaulle Prancūzija.

Chruščiovas ir tremtiniai
Tokios pat rūšies Chruščiovo 

pozicijų stiprinimu reikia laikyti 
ir artėjantį jo lankymąsi Skandi
navijoje. Pasiruošimai tam jau 
vyksta pilna sparta. Rašant šį 
pranešimą, Kopenhagoje susirin
kę Švedijos, Norvegijos ir Dani-

Senojo Kauno tramvajaus — konkės laidotuvės 1929 m. balandžio 
15 d. Tada arklių jėgą pakeitė modernūs autobusai.

PIRMASIS KANADOS LIETUViy FONDO SUVAŽIAVIMAS
Balandžio 18 d., Prisikėlimo 

parap. muzikos studijoje Toron
te suvažiavimą atidarė laik. val
dybos pirm. V. Ignaitis, pakvies
damas Tėvą Placidą, OFM, su
kalbėti invokaciją. į prezidiumą 
išrinkti — J. R. Simanavičius, 
Bersėnas ir P. Januška, žodžiu 
sveikino Liet. gen. kons. dr. J. 
Žmuidzinas, KLB pirm. dr. P. Lu
koševičius ir Tėvas Placidas. 
Sveikinimo telegrama gauta iš dr. 
A. Razmos, JAV Liet. Fondo ta
rybos pirm.

Laik. valdybos pranešimą pa
darė pirm. V. Ignaitis ir sekr. P. 
Januška. Iš jo paaiškėjo, kad or
ganizaciniai darbai jau atlikti — 
paruošti įstatai, sudarytas apylin
kių įgaliotinių tinklas ir surinkti 
pirmieji Įnašai, kurių suvažiavi
mui prasidedant buvo $6.000 (vė
liau suma padidėjo). Iš viso yra 
41 Fondo narys, pilnai arba dali
nai įmokėjęs. Pirmasis narys, 
įmokėjęs pilną tūkstantinę, yra p. 
P. iš Toronto, prašęs neskelbti 
pavardės spaudoje. įgaliotiniai 
jau veikia šiose apylinkėse: To
ronte, Montrealyje, Hamiltone, 
Otavoje, Windsore, Londone, 
Delhi, Tillsonburge, Port Wil
liams. Rodney.

Pranešimus padarė suvažiavi-

Mūsų korespondentas Švedijoj

jos užs. r. ministerial svarsto, ko
kiomis dovanomis pasveikinti 
Kremliaus viešpatį. Vien tik 
Stockholmo miestui tas vizitas 
atsieisiąs milijonus. Saugumui 
užtikrinti būsianti pastatyta ant 
kojų visa sostinės policija, kuriai 
į talką numatoma iššaukti dar ki
tų artimesnių miestų viešosios 
tvarkos pajėgas. Pats Nikita galė
siąs pasirinkti savo pasivažinėji
mams malūnsparnį ar kitokias 
paprastesnes priemones. Kiek 
tos saugumo priemonės palies 
šiame krašte,gyvenančius pabal- 
tiečius bei kitų pavergtosios Eu
ropos kraštų pabėgėlius, tuo tar
pu neaišku. Spaudos pranešimais, 
“diskretiška kontrolė” esanti jau 
pravesta. Išskyrus nedideles iš
imtis, pabėgėliai yra Švedijos pi
liečiai, todėl prileidžiama, jog 
sovietų saugumo sąrašai nebus 
dideli. Vienam kitam, gal būt 
teks... atlikti eilinį karinės tar
nybos pakartojimą. Jau kaikas iš 
“naujųjų švedų” (taip vadinami 
naujai gavę pilietybę) yra gavęs 
šaukimus birželio mėnesiui.

Vizito priešininkai
Tačiau ir tokios priemonės-at

rodo nereikalingos, nes patys ar
šiausi Chruščiovo vizito priešinin
kai, kaip jau paskelbta, visiškai 
neketina rengti kokių nors pro
testo demonstracijų lankymosi 
dienomis.

Kai Chruščiovas norėjo Skan
dinaviją aplankyti 1959 m. vasa
rą, buvo isteigta'fc.i'sd, “Rugpjū
čio komitetas”, kurio smarki 
veikla privertė vizitą atšaukti. 
Dabar tas komitetas atgaivintas 
birželiniu vardu, susideda iš tų 
pačių asmenų ir pirmininkauja
mas prof. B. Nermano, tačiau sa
vo pirmykščio energingumo ne- 

me dalyvavę ir kaikurie įgalioti
niai:

J. Lukoševičius — Mtontrealyje 
yra 10 narių, dalinai įmokėjusių. 
Galimybė fondui plėstis yra.

V. Ignaitis — Rodney yra įmo
kė j imu ir pasižadėjimų, bet rei
kalas kiek sulėtėjo dėl "krizės ta
bako pardavime.

P. Januška — Windsore įmo
kėję du.

J. R. Simanavičius — Toronte 
yra pilnai arba dalinai įmokėju
sių 18 narių.

Svarstant pateiktąjį statutą, 
pirmiausia kiek ilgiau sustota 
prie gana komplikuotos fondo 
valdymosi tvarkos: numatyta, kad 
suvažiavimas renka Fondo tarybą 
iš 9 asmenų, o ši savo keliu su
daro Fondo" valdybą; taryba ir 
jos revizijos komisija yra priežiū
ros organai, o valdyba yra fakti- 
nasis Fondo valdytojas. Kitas il
giau diskutuotas klausimas buvo 
fondo santykis su KL Bendruo
mene. Vieni siūlė Fondą visai 
nuo Bendruomenės atriboti, kiti 
— ji dar daugiau su Bendruome
ne sujungti, naudojantis tuo pa
čiu angliškuoju Bendruomenės 
statutu, jau valdžios patvirtintu. 
Pagaliau nutarta laikinai priimti

atgavo. Tai ženklas, kaip per tą 
laiką pasikeitė padėtis ir nuotai
kos. Nors nuo protestų akcijos 
galutinai neatsisakyta, tačiau jos 
tikslas nebėra sukliudyti vizitą, 
tik savotiškai kanalizuoti gaivali
nį nepasitenkinimą “iš apačios” 
ir surasti jam tinkamą ventilį.

Chuščiovas lankysis Švedijoje 
birželio 22-27 d. d. Tuo tarpu 
“Birželio komitetas” yra paruo-

žinomų asmenų. Protesto susirin
kimai būsią surengti Stockholme 
ir kituose Švedijos miestuose 
prieš Chruščiovo atvykimą tarp 
birželio 14-17, paminint drauge 
Pabaltijo trėmimus. Tačiau jokių 
protesto veiksmų vizito metu ne
numatoma. Komiteto šūkis — pasau]inei parodai Niujorke statomas dailus lietuviškas kryžius — 
demonstruoti tyliai ... lokiai kopIytstuipis. iš kairės: statybininkas Valer Šimkus, archit. J. Mu- 

tylos demonstracijai nurodomas ĮOkas, skulpt. R. Mozoliauskas. Nuotr. J. Kleviotylos demonstracijai nurodomas 101^į sku] , R Mozoliausk-as. 
ir istorinis pavyzdys. Kai 1909 m.
Švedijoje lankėsi rusų caras, tai 
anuomet populiaraus švedų so- 
cialdemokrtų vado Hjalinaro 
Brantingo iniciatyva buvusi pra
vesta tokia “tylos demonstraci
ja”. ..

Sunku iš anksto pasakyti, kokį 
įspūdį turėtų padaryti komiteto 
siūlomoji “tyla”, kai net nesiūlo
ma boikotuoti kvietimų dalyvau
ti vizito proga ruošiamuosiuose 
priėmimuose. Tatai “palikta” pa
gal savo sąžinę apsispręsti tiems, 
kurie būsią kviečiami į tokius 
priėmimus.

Spauda pritilo
Kaip jau minėjau, tai didžiau

sių vizito priešininkų balsas. Di
džioji spauda yra tuo atžvilgiu 
dar nuosaikesnė. Jos laikysenos 
dabar nebegalima visai lyginti su 
ta, kokią galima buvo pastebėti 
1959 m. pavasari. “Dagelis Nyhe- 
ter”, anuomet suvaidinęs žymų 
vaidmenį sudarant Chruščiovui 
nepalankią nuomonę, dabar pasi
tenkino tik keliomis ištraukomis 
iš mažai žinomo provincijos libe
ralų laikraščio, pagal kurį viskas 
tvarkoj, kad švedų viešumai 
prieš Chruščiovo vizitą būtų pri
minta, kad jis atstovauja krauju 
suteptam režimui, užpuolusiam 
Suomiją 1939 m., okupavusiam 
Pabaltijo valstybes, nuslopinu
siam laisvę Rytų Europoje, įvyk
džiusiam žudynes Budapešte 
1956 m., deportavusiam ir sunai
kinusiam milijonus žmonių ir 
šiuo metu gėdingai gaudančiam 
žmones prie Berlyno mūro sie
nos ... Tačiau drauge su šiais 
priminimo žodžiais laikraštis reiš
kia nuomonę, kad “realioji poli
tika” reikalaujanti atsižvelgti į 
tariamai “pasunkėjusią” Chruš
čiovo padėtį komunistiniame pa
saulyje.

“Lex Nikita”
Atrodo keista, jog vyriausybės 

sluogsnių tokia nuosaiki opozici
jos laikysena dar nepatenkina. 
Teisingumo min. Kling šiomis 
dienomis pasiūlė atgaivinti jau 
užmiršiman patekusį baudžiamo- 

(Nukelta į 8 psl.) 

statute siūlomą kompromisą ir 
pavesti būsimai valdybai abu mi
nėtus klausimus dar kartą per- 
nagrinėti ir referuoti sekančiam 
suvažiavimui.

f L. Fondo tarybą išrinkti: dr. 
A. Pacevičius — Torontas, V. Ig
naitis — Rodney, J. Lukoševičius 
—Montrealis, P. Januška—Wind- 
soras, inž. P. Lėlys — Torontas, 
inž. V. Balsys — Torontas, J. R. 
Simanavičius — Torontas, dr. H. 
Nagys — Montrealis ir inž. A. 
Paškevičius — Otava. Tarybos 
pirmininku išrinktas V. Ignaitis, 
sekr. P. Januška. Revizijos komi
sija — P. Rudinskas, inz. Iz. Ma-

Montrealio.
Į L. Fondo valdybą išrinkti — 

pirm. dr. A. Pacevičius, vicepirm. 
J. R. Simanavičius, sekr. inž. P. 
Lelvs. ižd. inž. V. Balsys ir narys 
S. Jakubickas.

Suvažiavimas, kuriame dalyva
vo apie 30 asmenų iš įvairių apy
linkių, praėjo jaukioje ir "labai 
darbingoje nuotaikoje, visiems 
suprantant, kad tai yra didelio ir 
labai svarbaus darbo pradžia. 
Kaip žinome, KL Fondas yra ku
riamas tuo pagrindu, kad kapita
las . yra nejudomas, o procentai 
eis lietuvybės išlaikymui. A. R.

Savaitės įvykiai
MASKVOS IŠKILMES APTEMDĖ GALUTINAI IŠRYŠKĖ

JĘS KOMUNIZMO SKILIMAS. Į Chruščiovo 70 metų amžiaus 
jubilėjų buvo suvažiavę visi R? Europos kompartijų vadai, 
išskyrus Albaniją. Rumunijos prez. Gheorghiu Dej atstovavo 
premjeras Maurer. Kinijos Maotsetungas atsiuntė sveikinimą, 
linkėdamas sveikatos ir ilgo gyvenimo. Chruščiovas, nežiūrint 
visų smilkalų, puolė kiniečius kaip skilimo kaltininkus, kurie 
esą tai daro nepajėgdami išbristi iš ūkinių sunkumų. Tarė 
Chruščiovas: “Aš klausiu — ko nori kiniečiai? Ryžių ar karo? 
Aš manau — ryžių”. Kaikurie komunistų vadai siūlė šaukti

■ viršūnių konferenciją ir joje pasmerkti Kiniją, bet lenkai ir 
rumunai įrodinėjo, kad tai tik pablogins padėtį. Prie pastaro-

. sios įtempimo prisidėjo ir vokiečių žinių agentūros pranešimas ‘ 
apie Chruščiovo mirtį, nes šešėlis krito ant kiniečių.
Agentūra uždaryta, jos tarnau-©—--------------------------------- —
tojai ištremti. Visa tai atsilie-] Amerikos jaunas mokslininkas, 
pia į kompartijas. Jau suskilo; specializavęsis atomo srity ir va- 
Indijos komunistai. Azijoj ir žinėjęs su paskaitomis po Rūsi- 
Afrikoj kiniečiai stengiasi vi-į ją, Ch. Gallacher, rastas Niujor- 
sur išstumti Maskvos įtaką. | ke nušautas. Nužudytas aiškiai ne 
T4,7 ., . i i - t j apiplėšimo tikslais.JAV prezidentą aplanke Jorda- r r
no karalius Hussein, 28 m. am-' Rusai neskelbia, kad jie per pa

šiaus, taigi jauniausias iš valsty-' staruosius 3 metus iššovė 16 ra-j 4/lClU.Oy tdlgl J CL LlllldUdldO Id V didi V . didi UUOlUd O 111C.LU.O lOOvVC JL V 1 cl 

bių valdovų. Egipto Nasseris no- ketų į mėnulį ir į kitas planetas, 
rėjo jį nusodinti nuo sosto, bet 
nepajėgė. Hussein skundėsi dėl tik pasisekusius iššovimus. 
Izraelio valstybės planų. Bendra
me komunikate pasakyta, kad ka
ralius ir toliau gaus JAV pašalpą 
$45 mil. į metus.

Naujoji Brazilijos < vyriausybė 
pareiškė puoselėsianti glaudžius 
santykius su JAV, P. Amerikos 
ir su visomis kitomis Vakarų 
valstybėmis. Ji vykdys antikomu
nistinę politiką. Bus peržiūrėta 
mokesčių politika, taip pat yra 
susirūpinta žemės reforma.

Anglija kovoja su Amerika dėl 
prekybos su Kuba. Anglija 

pardavė Kubai už $1.500.000 
plieno; pereitais metais toji pati 
Anglijos b'5ė pirko plieno gami
nių JAV. Dabar Amerikos firma 
grasina Anglijos firmai daugiau 
tų gaminių neparduoti.

Aliaskoj žemės drebėjimas kar
tojasi. Sį kartą pakilusi jūrų 

banga pasiekė miestelį Portage".
Vietname kovos smarkėja. Du 

komunistų batalijonai tris dienas 
kovojo su" pietiečiais. 300 pietie
čių karių buvo užmušti ar sužeis
ti. Žuvo ir 200 civilių. Manoma, 
kad komunistų žuvo nemažiau. 
Kovos priartėjo prie pat sostinės 
— Saigono, apie 14 mylių.

VLIKo vadovybės pareiškimas
VLIKo pirmininko dr. A. Tri

mako mirtis labai sukrečiančiai 
buvo pajusta paties VLIKo, jį su
darančių organizacijų ir plačios 
lietuvių "visuomenės. Jo gedėjo ir 
kitų tautų tremtinės organizaci
jos, parodydamos ištikusio dide
lio nuostolio supratimą. Atėjo 
taip pat žinių, kad pavergtoje 
Lietuvoje girdėjusieji laisvojo 
pasaulio radijo stočių pranešimus 
ir prie velionies karsto pasakytą
sias kalbas tą žinią skaudžiai per
gyveno ir ryžtingo kovotojo už 
Lietuvos laisvę mirtį labai ap
gailestavo.

Lietuvos diplomatiniai atstovai 
ir konsulai, visuomenės organi
zacijos ir atskiri asmenys su gi
liu liūdesiu žodžiu, laiškais, tele
gramomis ir spaudoje yra pareiš
kę VLIKui savo užuojautas. Kiti, 
vieton užuojautų, aukojo Lietu
vos laisvinimo reikalams, pasiųs
dami tas aukas Tautos Fondui.

šie faktai rodo, jog ne tik Lie-

bet nesėkmingai. Jie paskelbia

Belgijos gydytojai baigė strei
ką, neišsiderėję iš vyriausybės 

norėtų privilegijų. Prieš jų strei
ką pasisakė ne tik vyriausybė, 
bet ir visuomenė, ypač darbinin
kija. Prieš juos buvo suruoštos 
net demonstracijos. Keli gydyto
jai už sabotažą ligoninėse, kur 
dirbo kaip mobilizuoti kariai, pa
traukti teisman.

Prancūzijos prez. De Gaulle 
padaryta operacija. Dar neži

nia, kada grįš į savo pareigas. Kol 
kas jas eina premjeras Pampi- 
dou.

JAV valstybės sekr. Dean Rusk 
lankėsi P. Vietname, kur susiti
ko su vadovaujančiais asmenimis. 
Amerikiečiai optimizmo nepame
ta ir vis žada komunistus nugalė
ti, kurie gauna pagalbos ir šiau
rės ir Kinijos.

Įvykusioje SEATO konferenci
joje Prancūzija nerado pritari
mo savo planui neutralizuoti P. 

Aziją, o ypač P. Vietnamą. Visi 
kiti nariai —.JAV, Britanija, 
Australija, N. Zelandija, Pakista
nas, Siamas ir Filipinai sutiko 
remti P. Vietnamą jo kovoje su 

tūvos pareigūnai, bet ir visa lie
tuvių visuomenė kartu su VLIKu 
tvirtai stovi Lietuvos laisvinimo 
kovų bare ir pagarbiai įvertina 
tame bare kovojusius ir kovojan
čius. Jautriai išgyvenusi VLIKo 
pirmininko mirtį, mūsų visuome
nė parodė ryžto dar aktyviau 
jungtis į Lietuvos laisvinimo dar
bą ir visokeriopai stiprinti VLI 
Ko veiklą.

šiuos išgyvenimus, vareiški- 
mus ir pasižadėjimus VLIKas pri
ima su didele pagarba bei dėkin
gumu. Mūsų vedamoji dėl Lietu
vos laisvės kova nesustojo ir ne
sustos. Mirusiuosius pakeičia 
naujos jėgos, ir mes drąsiai žvel
giame pirmyn pasitikėdami ne 
tik ateities galimybe, bet ir savo 
jėgomis žūtbūtinei tautos kovai 
laimėti ir nepriklausomą demo
kratinę Lietuvą atstatyti. Mes vi
si tėvynei laisvę laimėsime!

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas
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VLIKo veikla
VLIKas pasižymėjo didesne 

veikla anuo sunkmečiu, kai Vo
kietijos stovyklose buvo susitel
kę politiniai išeiviai. Anuo metu 
buvo daryta daugelis bandymų 
prasiskverbti į didžiųjų sostinių ... .. . -
politinius sluogsnius Lietuvos by- ’ s^a nejieškojo atramos šio 
lai ginti. Tai buvo didžiųjų vilčių,! krašto lietuviuose. Jo lėšos pri- 
bandymų ir nevilties tarpsnis, ku-, klausė nuo ALTos malonės. Tarp

pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
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Darbai, kurie nepalaidojami
A.a. PROFESORIAUS STEPONO KOLUPAILOS PALIKIMAS

Prie upės nešančios laikus ir žmones
I juodą marių naktį,
Veidai nuliūsta ir širdys pristoja plakti,
Kai pagalvojam kiek mes jau netekom...

STASYS JUZĖNAS

Jeigu žmogaus vertė būtų sve
riama svarstyklėmis, tai a.a. prof. 
Stepono Kolupailos darbai nu
spaustų rodyklę į maksimumą. 
Nuo to laiko, kai dar aidėjo Ku
dirkos “kelkite”, kai sklido Mai
ronio “Jaunoji Lietuva” ir kūrė
si pirmosios mokyklos nepriklau
somoj Lietuvoje, velionis skruz
dės darbštumu įsijungė į moksli
nės kūrybos darbą. Jis paliko 
žmonijai, mokslui ir tėvynei dau
gybę mokslinių raštų — apie 
2.500 puslapių: metereologinius, 
hidrologinius bei hidrometrinius 
Lietuvos upių ir ežerų duomenis. 
Jis paliko pasaulinio masto, apie 
1.000 psl. mokslinę bibliografiją.

Prisimenu prof. Kuzmos paly
dėjimą i Kauno kapus: krito pra
eivių ašaros ir raudonos rožės, 
nes mirė tas, kuris išgelbėjo tūks
tančiams gyvybę.

Šiandieną galvoju, kad mirė 
tas, kuris išleido į gyvenimą Lie
tuvos inžinierius, juos paruošė 
darbui ir technikos kūrybai.

Velionis turėjo dinamišką dva
sią, užgrūdintą gyvenimo audrų 
ir dviejų pasaulinių karų, pilnas 
širdies ir tėviško patarimo, bet 
su sielvartu širdyje, kad reikia 
dirbti svetur ne savo žmonėms.

Kaip gaila, kad mirties pjūk
las kerta Lietuvos mokslo ir dar
bo galiūnus ir kad jie niekada ne
besugrįš. Kaip Vytautas Didysis 
žvelgdamas nuo Nemuno-Neries 
krantų į priešo deginamą pilį 
prisiekė * atsilyginti, taip ir mes 
turime pasižadėti perkelti jų 
karstus i laisvą Lietuvą, kur is
torinė visuma ilsisi.

Tekalba apie a.a. prof. dr. inž. 
Steponą' Kolupailą visur ir visa
da jo darbai. Štai jie:

Pagalba doleriais ir siuntomis
— Per pirmuosius š.m. 3 mėn. 

BALFas gavo $25.242. Pasiuntė: 
Vasario 16 gimn. $8.043, Salezie
čių gimn. $1.300. Okup. Lietu
von pasiuntė 58 siuntinius $3.653 
vertės; Lenkijon ir Vokietijon — 
per 200 vartotų drabužių siunti
nių, kurių persiuntimas atsiėjo 
arti $2.000. Tiesioginei šalpai 
įvair. kraštuose išleista $16.971.

— BALFo direktorių suvažia
vimas šaukiamas bal. 18 d. Fila
delfijoj.

— Jubilėjinis BALFo seimas 
numatomas Padėkos Dienos sa
vaitgalį Niujorke. Bus paminėtas 
įsteigimo dvidešimtmetis.

— Sovietai trukdė BALFui įsi-

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.

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

BOLTOH
ALBION

TORS

JUOZAS STALIORAITIS G. McCALLEN
Namq tel. RO 2-2407 Tek Bolton 857-1030

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

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

VISAIS AUTOMOBILTŲ REIKALAIS KREIPTIS:

Maskvos matavimo instituto lekto
rius 1916-1921, Dotnuvos Žemės Tech
nikumo mokytojas 1921-1925, Kauno 
Augšt. Technikos Mokyklos mokyto
jas, V.D. universiteto profesorius — 
hidraulikos bei hidrologijos katedros 
vedėjas ligi 1944 m.; 1940-1941 m. sta
tybos fakulteto dekanas.

TREMTYJE: Maironio gimnazijos 
Kemptene mokytojas 1945-1948, UN 
RRA universiteto profesorius Muen- 
chene, Augštųjų statybos kursų Kemp
tene prof, ir dekanas 1945-1948.

AMERIKOJE Notre Dame un-to 
profesorius (iki mirties).

LIETUVOJE: Skautų S-gos tarybos 
narys, Lietuvių-Amerikiečių Draugi
jos valdybos narys, Lietuvių-švedų 
Draugijos vald. narys, Lietuvos Ener
gijos Komiteto sk. pirm., Lietuvos Ge
ografijos Draugijos vicepirm., Lietu
vos Mokslų Akademijos narys, L. Ka
talikų Mokslo Akademijos narys, Stu
dentų technikų Plieno korporacijos 
narys, Lietuvos Matininkų ir Kultūr- 
technikų S-gos garbės narys ir t.t.

AMERIKOJE narys: Amerikos Un- 
tų Profesorių Draugijos, Tarpt. Hid
raulinių Tyrimų S-gos, Amerikos Geo
fizinės Unijos, Pasaulio Lietuvių Inž. 
S-gos, Pasaulio Lietuvių Skautų S-gos, 
Liet. Enciklopedijos redakcinės tary
bos (hidrografijos skyriaus redakto
rius).

MOKSLO DARBAI: Hidrometrija 
— 1913 m. rusų k.; Lietuvos hidrogra
fija — 1924 Kaime; Hidrometriniai 
metraščiai, 2 tomai — 1939 ir 1940; 
Nevėžis — hidrografinė studija; Ne
munas; Mūsų vandens keliai; Hidrau
lika — 1947 Kemptene; Milžiniškos Š. 
Amerikos hidrotechnikos problemos 
1937; Hidrometriniai darbai JAV; Ne
muno ties Kaunu matavimai. Be to, 
visa eilė straipsnių lietuvių, vokiečių, 
prancūzų, anglų, lenkų, latvių ir šve
dų kalbomis — iš viso apie 250. Pas
kutinis didysis apie 1.000 psl. Mokslo 
bibliografijos veikalas išleistas Notre 
Dame un-to. '

steigti 1944 m. — protestavo Va
šingtone ir trukdė siuntas. 1944 
m. nebuvo leista BALFui nusiųs
ti atstovą i karo nuteriotą Lietu
vą; pirmoji BALFo parama gė
rybėmis Lietuvai dingo kažkur 
Rusijos uoste. Buvo siųsta per 
“Russian War Relief” 78.500 sv. 
drabužių, 3.007 sv. batų ir medi
kamentų. Visos dingusios siuntos 
vertė siekė $100.000. 1945 m. per 
JAV Raud. Kryžių BALFas pa
siuntė Lietuvon $20.000, kad už 
juos būtų nupirkta Lietuvai me
dikamentų. Rusai gėrybes pri
ėmė Maskvoje, bet atsisakė BAL 
Fui ir net Amerikos ambasadai 
paaiškinti, kaip ir kur tos gėry
bės buvo panaudotos.

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.
★ Įvairiausių rūšių skintos gėlės bei gėlės puoduose.
★ Mes turime gintaro ir kitokių išdirbinių dovanoms 

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

HWY

ris išryškino mūsasias pajėgas, t šių įstaigų praėjusiais metais įvy- 
Anuo metu VLIKas turėjo žy- kę nesutarimai privertė 1964 m.Anuo metu VLIKas turėjo žy

miai didesnę atramą už tarpusa
vyje nesutariančias partijas, ku
rių skirtingoms nuomonėms de
rinti buvo sugaišta nemaža laiko. 
Jo atrama buvo politiniai išeiviai, 
kurių dauguma savosiomis išgalė
mis stengėsi politinėje kovoje 
talkinti. Keleriems metams pra
slinkus, ji ėmė silpnėti. Nužmo
gintieji veržėsi ten, kur numanė 
turėsią geresnes sąlygas pragy
venti. VLIKas pasijuto vienišas 
Vokietijoje. Jo padėtis buvo ypa
tinga pasirinkus kraštą, kurio po
litiniai klausimai iki šio meto li
ko atviri. Jei Bonna ir būtų no
rėjusi, nebūtų galėjusi politiškai 
talkinti Lietuvos laisvinimui.

Mūsų politinės bylos gynimas 
buvo sunkinamas ir partijų tar
pusavio nesutarimų, kurie vėliau 
tapo viešu ginču, ir VLIKo-di
plomatijos nuomonių skirtumų, 
kurie šiuo metu gyvenimiškos 
tikrovės jau apvaldyti.

Politiniams išeiviams išsisklai
džius, VLIKo padėtis žymiai pa
sunkėjo. Po ilgų svyravimų VLI 
Kas buvo perkeltas į Niujorką, o 

■

b.

Smegenių ir širdžių, kolonijoj
Bene vienas pirmųjų liet, aka- vos lietuvių kolonijoj — dainuoKanados lietuviai, išskyrus To- Bene vienas pirmųjų liet, aka- vos lietuvių kolonijoj — dainuo- 

rontą, Montreal! ir Hamiltoną, demikų Otavoje yra * prof. dr. janti grupe. Vietiniai tautiečiai 
yra gerokai išsisklaidę krašto pla- >\.nt. Ramūnas. Užėjęs į jo dar- ją vadina choru, bet iš tikrųjų 
tybėse mažomis grupėmis. Viena bo kabinetą Otavos universitete tai daugiau nei choras. Grupės 
i 1 • i i v • » • • _ _ • • _ _ 2 Ji . 1— _ 1 _ _ _ _ _ _ ; „ _ st 4 j-, -J y-, l-r- r-, -v»+ 4 st st sttokių yra Otavos, krašto sostinės, 
kolonija, kurioje telkiasi apie 
150 lietuvių. Čia daugumą jų su
traukė ne pramonė, ne prekyba, 
o darbas valstybinėse ir moksli
nėse Įstaigose, amatuose ir ūkiuo
se. Miestas nėra didelis, tačiau 
išsisklaidymas didelis. Visa lai
mė, kad nuo pat pradžios atsira
do bendruomeninė jungtis. Čia 
buvo Įsikūręs kun. dr. J. Razutis, 
vėliau, jam išvažiavus, iš Montre- 
alio važinėjo T. Kubilius, SJ. 
1954 m. atvyko kun. dr. V. Ski- 
landžiūnas, kuris ir dabar rūpi
nasi savo tautiečių dvasiniais rei
kalais. Vietos arkivyskupas yra 
paskyręs jį Fitzroy Harbord ka
nadiečių parapijos klebonu, bet 
šios pareigos nekliudo jam aptar
nauti ir lietuvius. Be to, vasarą 
jam tenka aptarnauti dar vieną 
vasarvietės dievnamį. Tad ne be 
pagrindo sakoma, kad kun. V. S. 
turi tris parapijas ir dairosi ket
virtos ... šiemet jam sueina 20 
metų kunigystės ir 10 metų veik
los Otavoje sukaktis.

Intelektualų telkinys
Paprastai mažose kolonijose 

trūksta inteligentinių pajėgų. 
Otavoje priešingai čia nėra 
“liaudies”. Net ir amatuose ar 
ūkiuose gyveną yra inteligentinės 
pajėgos.

jo Vykdomoji Taryba palikta Jei mūsų radijo tarnybos net 
Reutlįngene, kuris visai pripuo- ir tobulos būtų, turime pripažin-
lamai buvo parinktas būstine šio 
pokario pirmaisiais metais.

VLIKą perkėlus į JAV, nepasi
teisino dėtos viltys jo veiklai su
stiprinti. Jis nesurado, o greičiau-'

pradžioje Tautos Fondo valdyto
ją prel. Joną Balkūną kreiptis į 
visuomenę surinkti šiais metais 
bent $20.000. Spaudoje paskelb
tas atsišaukimas paskatino vėl 
jieškoti tarpusavio sugyvenimo; 
ALTa vėl susirūpino VLIKo rė
mimu, o TF vėl tenkinsis įprasti
niu lėšų telkimu.

Veiklos plano belaukiant
Nūdienė VLIKo padėtis sunki, 

nes jis neturi platesnės atramos 
ir veiklos plano, kuris įrikiuotų 
visas priemones ginti lietuvių 
tautai ir kovoti už nepriklauso
mos Lietuvos atstatymą. Kažku
riose srityse pripuolamai iš šalies 
atėjo talkininkai: pvz. studentai, 
leisdami “Lituanus”, kurio link
mė prašosi išryškinimo, ir visuo
menininkai, kovodami dėl rezo
liucijų JAV kongrese.

VLIKui ypatingą dėmesį reikia 
kreipti į šias sritis: informaciją, 
politinės dokumentacijos centro 
sudarymą, lietuviškų etnografi
nių žemių gynimą ir veiklų santy
kiavimą su kitomis tautomis. 

rasi ji pasinėrusi mokslo pašau- j nariai, tiesa, pasirodo kartais sa
lyje. Didžiuliame kabinete kny- vo šventėse, tačiau savo “repeti- 
gos, knygos, knygos... iki lubų, rijomis” jie siekia jungti dainin- 
Kabineto centre matysi stambų gesnius tautiečius lietuviška dai-1 
vyrą, gyvenanti mokslu, šiuo me- na. Meno augštumų jie nesiekia. ‘ 
tu jis yra pedagogikos-psichologi- j Kaip vienas jų grupės narys pa-i 
jos fakulteto direktorius-deka-j reiškė: dainuojam ne pasirody- 
nas. Paskaitoms jis skiria šešias > mams, bet dėlto, kad širdį sopa, 
valandas savaitėje; daugiausia Užtat grupei priklauso kas tik 
laiko tenka mokslinių darbų bei bent kiek dainuoti gali.

’ straipsnių rašymui. Vieni jų pa- Įdomu buvo vieną vakarą pa- 
! skelbti, kiti dar laukia savo eilės, tekti tokion dainos grupės “repe- 
• Otavoje Įsitvirtinusi ir prof. dr. i ticijon” pas p. Balsius, buvusius 
•Agota Šidlauskaitė. Otavos uni-?torontiškius. Radau gražų būrį 
į versitete ji dėsto vaikų psicholo- tautiečių, kuriam vadovauja p.
■ criia Ro tn ii vra IrnnciiHontė ati- R iri vine Pociėmoc Hainnrėli cn
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giją. Be to, ji yra konsultantė ati-! Radžius. Pasiėmęs dainorėli su 
tinkamoje vaikų auklėjimo istai- 200 dainų atrenka dainą, pamoja, 
goję ir yra įsteigusi savo Įstaigą ir visi traukia, susėdę erdviame
— vasarinę vaikų stovyklą netoli svečių kambaryje. Tarp dainų Įsi-
Otavos. Čia ji priima vaikus, rei- terpia diskusijos bei pasidalini- 
kalingus specialaus auklėjimo, mas Įspūdžiais. Paskui atsiranda 
Daug kur ji kviečiama su savo kava su skanėstais, ir taip susida- 
srities paskaitomis Į pedagogi- ro jauki nuotaika, kuri yra at- 
nius suvažiavimus. .. .

Otavos universitete yra gavusi 
daktaro laipsni M. Ramūnienė. 
Kurį laiką tame pačiame un-te ji 
yra dėsčiusi ir dirbusi įstaigose 
kaip vertėja. Ji dalyvauja liet, 
spaudoje savo straipsniais, kuria 
vaikams scenos veikalėlius, dir
ba šeštad. mokykloje.

Prie mokslinių tyrimų dirba 
dr. Rimšaitė ir dr. Jurkus. Dr. 
Kubilius jau senokai Įsitvirtinęs 
sanatorijoj. Yra bene 10 inžinie
rių, dirbančių valstybinėse Įstai
gose. Jie čia turi net PLIAS sky
rių ir yra veiklūs Liet. Bendruo
menėje. Inž. A. Paškevičius jau 
septintą ar aštuntą kartą pirmi
ninkauja Bendruomenės apylin
kei. Aktyviai reiškiasi inž. J. V. 
Danys, buvęs prof. S. Kolupailos 
asistentas V. D. universitete Kau
ne. Ne tik jis, bet ir visa jo šei
ma gyvai dalyvauja visuomeninėj 
veikloj. Visa eilė augštojo moks
lo žmonių yra pirmininkavę vie
tinei Bendruomenei. Nuo jų ne
atsilieka ir kitų profesijų žmonės.

Yra ir studentų — apie 10. 
Vieni studijuoja Otavos un-te, 
vad. Tėvų oblatų, kiti — Carlton. 
Pirmasis yra dvikalbis, antrasis
— angliškas. Abiejuose yra daug 
studentų iš kitų kraštų. Pvz. se
serys Gutauskaitės — iš P. Ame
rikos, o Borek — iš JAV. Liet, 
studentai savo organizacijos čia 
neturi (nors galėtų!), bet dalyvau
ja bendruose parengimuose.

Dainuojanti kolonija
Vienas originalus dalykas Ota-

ti, kad jų neužtenka ryšiui su lie
tuvių tauta palaikyti.

Leidžiami biuleteniai, nors 
pvz. italų kalba leidžiamasis rado 
platų atgarsį, prašosi rimtų talki
ninkų. Vakarų pasaulis nūnai yra 
apstulbintas Maskvos informaci
jos ir propagandos. Mūsų pareiga 
kasmet išleisti bent vieną leidinį 
anglų kalba su santraukomis ki
tomis kalbomis, kuriame būtų 
nušviečiama lietuvių tautos padė
tis ir Maskvos politika Lietuvoje.

šiuo metu jau negalima tenkin
tis pavienių asmenų dėmesiu tel
kiant duomenis apie padėtį Lie
tuvoje. Dokumentacijos centras 
turi būti nedelsiant sudarytas ir 
tinkamai panaudotas.

Lietuviškų etnografinių žinių 
gynimas negali būti išskirtas iš 
kovos dėl nepriklausomos Lietu
vos. Mes jau šiandieną privalome 
žinoti, kad šiame bare ateityje 
turėsime pergyventi sunkius ban
dymus ir tikrą pralaimėjimą, jei 
nebūsime tinkamai pasiruošę.

Santykiai su kitomis tautomis, 
o ypač svarbesniais kaimynais, 
turi būti peržiūrėti ir surasta 
bendra kalba bent kultūros bare.

šie uždaviniai sudaro tik dalį 
politinio plano, nes jis turi apim
ti ne tik visus vakaruose gyve
nančius lietuvius, bet ir visus 
veiklos būdus. Jei VLIKas ten
kinsis senu įsibėgėjimu, jam te
lieka eilinio, silpstančio ir nyks
tančio veiksnio lemtis.

Otavos jaunieji vaidin
tojai, kurie pasirodo 
scenoje įvairių iškil
ni i ų progomis. Besi
ruošdami vaidinimams 
jie pramoksta gražiai 
lietuviškai kalbėti. Jų 
vadovė ir mokytoja yra 
dr. M. Ramūnienė (pir
moji iš kairės), parašiu
si jau nevieną scenos 
veikalėlį vaikams. Šio
je nuotraukoje mato
me mokinius, suvaidi
nusius M. Ramūnienės 
“Gėlės motinai”.

Įdomu buvo vieną vakarą pa

naujinama vis naujom sueigom 
pas kitus šeimininkus. Gal būt ši 
dainos grupė turi daug Įtakos ir 
giedojimui pamaldose, nes jų dal- 
lyviai taip stipriai ir darniai gie
da. Iš jų galėtų pasimokyti ir di
desnės kolonijos, kurios turi cho
rus, bet pamaldų dalyviai liko 
nebyliais — nebegieda nė papras
čiausių giesmių.

Yra dar viena minėtina savy
bė Otavos kolonijoj — tai vengi
mas perdažnų privačių balių. 
Daugelyje kitų vietovių baliai 
pasidarė tokie dažni, kad* jau nu
traukia žmones nuo organizacijų 
ruošiamų kultūrinių pobūvių*. 
Otavoje, kiek teko patirti, to nė
ra.

Nematoma jungtis
Šalia mokslo, verslo, rašto, dai

nos ir kitokių tautiečių, Otavoje 
yra ir širdies žmonių, kurie su
daro bendruomenėje* savotišką 
jungtį. Tai visuomeniško, socia
laus nusiteikimo žmonės, kurie 
patys visur dalyvauja ir kitus pa
traukia. Viena tokių jungčių yra 
kun. dr. V. Skilandžiūnas, kuris 
nors nedažnai aplanko savo tau
tiečius, tačiau nenustoja buvęs 
visų jungtimi. Antra tokia jung
tis — Bendruomenės veikėjai, 
kurie sielojasi visų gerove. Prie 
ju priklauso ir veikėjos, kurios 
oficialiai mažiau rodosi, bet tik
rovėje įneša daug sielos. Tai bū
na ypač ryšku pvz. iškilmių bei 
minėjimų rengime. Juose mote
rys nepavaduojamos. Tai buvo

(Nukelta Į 7 psl.)
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Brangiai Mamytei

PETRONĖLEI ADOMAUSKIENEI Lietuvoje mirus, 
jos sūnui Jonui Adomauskui su šeima 

skausmo valandoje gilią užuojautą reiškia —
J. St. Gimžauskai
J. M. Zurliai

Mylimai Mamytei Lietuvoje mirus, 

p. JUOZĄ KAULIŲ su šeima

nuoširdžiai užjaučia —

J. B. Ržešauskai
S. R. Geidukytės

DR. PRANUI ANCEVICIUI mirus, 

žmonai, vaikams ir giminėms 

nuoširdžią užuojautą reiškia —

Oakvillės Lietuvių Bendruomenė

Brangiam vyrui dr. PRANUI ANCEVICIUI mirus, 
šeštadieninės mokyklos mokytoją p. P. Ancevičienę 

giliai užjaučia —

Oakvillės šeštadieninės mokyklos mokiniai

s

Mūsų idėjos draugui

Dr. PRANUI ANCEVICIUI mirus,

reiškiame gilią užuojautą 

žmonai, dukroms ir sūnui —

Kanados Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos 
Centro Komitetas

mirus, 
gili užuojauta jo šeimai —

st. Juodviršis

DR. PRANUI ANCEVICIUI mirus, 
jo žmoną Paulę, dukteris Ingą, Saulę ir 

sūnų Joną 
giliai užjaučia —

Angelė ir Vytautas šimkai su šeima

Teilsisi ramybėje!

Dr. PRANUI ANCEVICIUI mirus, 
gilaus skausmo valandoje žmoną ir šeimą 

nuoširdžiai užjaučia —
V. Wl. Kowalewski

O. J. Kavaliauskas

Dr. PRANUI ANCEVICIUI mirus, 
liūdesio valandoje žmonai, dukroms, sūnui 

ir giminėms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą —

J. ir L. Novogrodskiai
V. ir J. Dagiliai 
E. Ulickienė

Dr. PRANUI ANCEVICIUI mirus, 

jo žmonai, sūnui, dukterims ir

visiems giminėms
gilią užuojautą reiškia —

Kazlauskų šeima
■ Oakvillėje
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ŽIBURĖLIAI
mošų, mažiesiems

Toronto lietuvių šeštadieninėje mokykloje: dabar mokomės, o kai 
ateis vasara, važiuosim stovyklom

ŠEIMININKAS IR BENAMIS
Vieną vakarą šeimininkas sė- iš kur atėjai,—sušuko šeiminin- 

dėjo prie savo namų durų ir žiū
rėjo į priekyje esančią dykumą. 
Tolumoje pasirodė nuvargęs 
žmogus, šeimininkas, kuris bu
vo žinomas savo svetingumu, 
nuskubėjo pasitikti nepažįsta
mojo; pakvietė ji į savo namus, 
paruošė vakarienę,' paklojo lovą. 
Išalkęs pakeleivis tuojau pradė
jo valgyti.

— Palauk,—suriko šeiminin
kas, — negi tu nepasimelsi ir 
nepadėkosi Dievui prieš pradė
damas valgyti?

— Ne, — atsakė nepažįstama
sis, — aš niekada nesimeldžiu ir 
nedėkoju Dievui.

— Nesimeldi? Tai keliauk vėl

kas ir išstūmė svečią pro duris.
Naktį tam šeimininkui pasi

rodė Dievas ir paklausė:
— Kur yra tas keleivis, kurį 

buvai pasikvietęs?
— Dieve, atsakė šeimininkas, 

— aš jam paruošiau geriausią 
vakarienę ir kai pamačiau, kad 
jis nesimeldžia, tai iš pagarbos 
Tau, aš jį išvariu į dykumą.

. Dievas atsiduso ir tarė:
— Jau 70 metų aš jį maitinu, 

rengiu ir pastogę parūpinu. Dar 
nė vieną kartą jis man nėra pa
dėkojęs. Kaip galėjai tu, pats 
būdamas netobulas, jį išvaryti 
ir nepriglausti keleivio nei vie
nai

i

Danutės suknelė
Vieną dieną Danutė ėjo iš mo

kyklos ir pamatė krautuvės lan
ge labai gražią suknelę. Ji galvo
jo sau, kad su penkiais dole
riais, kuriuos jinai buvo susitau
piusi, nusipirks tą suknelę.

Eidama toliau, jinai pamatė 
aklą senuką, kuris buvo labai 
prastai apsirengęs ir pardavinė
jo laikraščius. Jinai matė, kaip 
visi pro šalį praeidavo ir iš jo 
laikraščių kiti nepirkdavo. Jai 
taip jo pagailo, kad jinai pradė
jo beveik verkti.

Parėjus namo, įbėgo i savo 
kambarį ir pasiėmė savo sutau
pytus pinigus. Niekam nieko ne
sakiusi atbėgo atgal pas senelį. 
Ji jam Įdėjo i ranką pinigus ir 
pasakė, kad juos dovanoja. Se
nelio akys prisipildė ašarų. Jis 
jai labai dėkojo.

Kai Danutė papasakojo savo 
mamytei, ką jinai su savo su- 
taupomis padarė, mamytė nusi
vedė ją Į krautuvę ir nupirko tą 
gražią suknelę, kurios ji taip 
norėjo.

Vida Urbonavičiūtė,
VIII sk. mokinė, Hamiltonas

ATSAKYMAI į ANKETĄ

Reikia organizuoti pagalbą silpnesniem
“TŽ” redakcija, jausdama gyvą reikalą išjudinti pagalbos organi

zavimą silpnesnėm lietuvių kolonijom Kanados vakaruose, P. Amerikoj 
ir kitur, kreipėsi į eilę visuomenės veikėjų su anketos klausimais ir ga
vo keliolika atsakymų. Dėkodami atsiliepusiems, čia pateikiame klau
simus ir jau gautus atsakymus.

1. Ar kultūrinė ir visuomeninė pagalba silpnesnėm lietuvių 
kolonijom, jūsų nuomone, reikalinga?

2. Jei taip, kas ją turėtų teikti bei organizuoti?
3. Kaip konkrečiai ta pagalba turėtų būti teikiama?

Stp. Kęsgailą, buvęs KLB val
dybos pirmininkas:

I. PLB padaliniai ne visuose 
kraštuose savo veiklai turi vieno
das sąlygas. Vienur gyvenančių 
lietuvių skaičius yra gausus, ki
tur mūsų tautiečiams netaip leng
vai sekasi ekonomiškai Įsikurti. 
Dar kitur tų kraštų vyriausybės 
netaip jau palankiai' žiūri į atski
rų tautybių organizuotą veiklą. 
Dėlto ir bendruomeninė lietuvių 
veikla yra nevienoda, vienur silp
nesnėj kitur gyvesnė. Tačiau, 
kaip paaiškėjo II-jo PLB seimo 
metu iš atskirų kraštų praneši-

mų, kiekvienas kraštas turi savo 
rūpesčių ir savo vargų, kurie 
dažniausiai yra skirtingi nuo kitų 
kraštų. Todėl norint pagelbėti 
viename ar kitame krašte gyve
nantiems tautiečiams lietuviško
je bei kultūrinėje veikloje, ten
ka dėl kiekvieno krašto šį klausi
mą spręsti atskirai. O kad tokia 
pagalba yra organizuotina, ma
nau, jog skirtingų nuomonių čia 
negali būti. Juk pati žmogaus pri
gimtis jau diktuoja, jog tvirtes
nis* turi pagelbėti silpnesniajam.

Apie Kanados atskirų LB apy
linkių veiklą tenka pasakyti be
veik tą patį. Skirtumas tik tas,

Knygelių skundas
Kartą skundės dvi knygutės 
— Algis mūs nemyli, 
Sudraskytos prie kėdutės 
Gulime ir tylim.
— Daug ką turim pasakyti 
Apie miško groži, 
Apie rudą voverytę 
Ir laukinį ožį.
Atvažiuos rytoj jo dėdė, 
Kai paklaus ką skaitė, 
Tai Algiukui bus juk gėda— 
Raudonuos įkaitęs.

Adelė Abromaitienė

Noriu būti aš karys
Trimituką aš turiu, 
Trimituoju triū-triū-triū, 
Marširuoju viens-du-trys, 
Noriu būti jau karys.
Aš jau metų keturių 
Žodį priesaikos tariu:
— Lietuvos šaunus karys 
Į tėvynę vėl sugrįš! '

Adelė Abromaitienė

nakčiai?

Galvosūkis

Įrašykite tinkamus žodžius i 
langelius 1, 2, 3 ir 4. Kai tą pa
darysite, lengvai surasite tinka
mą žodi ir penktajai eilei.
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Liūtas ir 
mangustė

PASAKA IŠ AFRIKOS
Afrikos liūtas — žvėrių kara

lius, kurio bijo visi kiti žvėrys. 
Mangustė — apsukrus, greitas 
žvėrelis, kuris moka lengvai pa
sislėpti ir nuo liūto pabėgti. Jis 
minta nuodingomis gyvatėmis.

Kartą liūtas norėjo pasisavin
ti didelio paukščio stručio vai
kus. Strutienė labai supyko ir 
sukvietė visus paukščius, gyvu
lius ir žvėris, kad tie nuspręstų, 
kam jos stručiukai iš tikrųjų 
priklauso. Vienas paukštis po ki
to, visi gyvuliai ir žvėrys buvo 
paprašyti pasakyti savo numo- 
nę. Visi jie bijojo čia pat stovin
čio liūto ir sakė, kad stručiukai 
priklauso liūtui.

. Kai atėjo eilė pasakyti savo 
nuomonę mangustei, ji drąsiai 
tarė:

— Aš niekad nemačiau žvė
ries su kailiu, kuris turėtų vai
kus su plunksnomis; aš niekad 
nemačiau sutvėrimo su plunks
nomis, kurio vaikai turėtų kailį.

Tai tarusi mangustė šmuškt 
ir pasislėpė oloje.

Įniršęs liūtas nuėjo prie olos, 
atsigulė ir nusprendė tol laukti, 
kol badas privers mangustę. iš
lįsti. Jis laukė ir laukė ...

Praėjo diena, praėjo kita, liū
tas vis ėjo silpnyn iš bado ir 
pagaliau pastipo. Jis visai nepa
stebėjo, kad ola turi kitą angą, 
pro kurią gudrioji mangustė pa
spruko. Vertė V. Zalatorius

DANGUOLĖ NEBIJO
Tėvas veda mažąją Danguolę 

Į vaikų darželi. Tuo tarpu prie
kyje pasirodo šuo. Mergaitė 
glaudžiasi prie tėvo.

— Dukrele, tu sakei, kad ne
bijai šunų.

— žinoma, kad nebijau. Bet 
šuo to nežino.

PRIPAŽĮSTA LIETUVOS PAVERGIMĄ
Vokietijos žinių agentūra DPA 

paskelbė informaciją, kad Suo
mija. pripažįstanti sovietinę Bal
tijos valstybių aneksiją kaip Įvy
kusį faktą. Suomijos užs. r. mi
nisterijos pareigūnas pareiškęs, 
kad prez. Kekkonen vizitas Esti
jos sostinėje Talline buvęs priva
taus pobūdžio. Spaudos žiniomis, 
jis oficialiai lankėsi Lenkijoj ir 
iš ten su savo žmona ir keliais as
meniniais palydovais nuvyko Į 
Talliną, kur buvo iškilmingai su
tiktas. Tai tik patvirtina minėtą 
Suomijos laikyseną.

Vasario pabaigoj Danijos 
premjeras Jens Otto Krag lankė
si Maskvoje, kur pasirašė sutartį 
dėl atlyginimo Danijai už jos tur
tą, netektą Baltijos valstybėse. 
Tai mažų mažiausia netiesioginis 
sovietinės okupacijos pripažini
mas. Tokią sutarti su Sov. Sąjun
ga turėjo iki šiol tiktai Švedija. 
Danija yra pirmoji Atlanto S-gos 
narė, pasirašiusi tokio pobūdžio 
sutartį. Dabar dėl panašios sutar
ties Maskvoje derasi Britanija, 
kuri jau senokai pripažįsta fakti
nę Baltijos valstybių aneksiją, 
nors “de jure” — ne. Sovietai 
šiuo metu suskato veikti Skandi
navijoje. Be kitko, jie gana ne-

sunkiai Jšgauna iš tų kraštų “de. delsimas yra nepateisinamas. Šio- 
‘je srityje reikia didesnio budru
mo. Veiksnių pareiga — veikti 
ir tai neatidėliojant.

,. Detroitas. — Importuoti auto- 
Galimas dalykas, kad tokių mObiliai randa didžiulę rinką JA 

V-bėse. 1963 m. importas siekė 
409.000, šiemet gi sieks V2 niil. 
automobilių. Rinką dominuoja 
vokiški automobiliai, toliau seka 
britų, prancūzų, italų, japonų ir 
švedų gaminiai..

facto” Baltijos valstybių aneksi
jos pripažinimą pasiūlydami pi
nigų — atlyginimą už ten inves
tuotą kapitalą.

Baltijos aneksiją pripažįstančių 
kraštų atsiras ir daugiau. Nyku 
darosi stebint mūsų politinių 
veiksnių permenką budrumą ir 
nepateisinamai lėtą veikmių. Ro
dos, tik LLK yra daręs žygių Da
nijoj. Kitų veiksnių reakcijos iki 
šiol negirdėti. Iš pranešimo spau
dai matyti, kad praplėstasis VLI 
Ko prezidiumas Niujorke bal. 11 
d. dar tik svarstė turimą medžia
gą, liečiančią Danijos atvejį. Jis 
konstatavo, kad Kopenhagos — 
Maskvos sutartimi pažeistas Lie
tuvos suverenumas ir paskelbė 
ruošiąsis reaguoti. Reikalas esąs 
pavestas VLIKo polit. komisijai 
Vašingtone, kuriai vadovauja 
prof. D. Krivickas. Taigi esą da
romi žygiai patikrinti Suomijos 
užs. r. ministerijos pareiškimą. 
Ir dar tik dabar! Danijos-Sov. Są
jungos sutartis buvo pasirašyta 
š.m. vasario mėn. pabaigoj, o 
Suomijos pareiškimas vokiečių 
buvo paskelbtas š.m. kovo 14 d. 
Toks mūsų laisvinimo veiksnių

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

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

Naujųjų kanadiečių teatras Toronte vaidina anglų kalba suomio 
autoriaus Mika Waltari veikalą “The Witch Will Return”. Vai
dintojų sąstate — 7 tautų atstovai. Nuotraukoje: Vassili — J. R. 
Walko, Veikko — J. Seppanen, Birgit — M. Tresnak. Vaidina — 
Central Library Theatre vakarais bal. 22-26 d., 8 v.v.; dienomis 
— šeštadienį, bal. 25 ir sekmad., bal. 26 d., 2 v. p.p. Bilietai — 
“Dainos” krautuvėj 111 Roncesvalles Avė.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

BALANDŽIO ISaterūikagos Dėtu- 
viai palaidojo vieną žymiausiųjų lie
tuvių mokslininkų išeivijoje prof. Ste
poną Kolupailą. Ji amžino poilsio vie
tą— šv. Kazimiero kapines, kur guli 
dešimtys tūkstančių tautiečių, palydė
jo didelis būrys lietuviškosios visuo
menės. V elionis mirė balandžio 9 d. 
South Bend ligoninėje Indijanoje; bu
vo atvežtas Čikagon, kur jo palaikus 
Petkaus laidojimo koplyčioje aplankė 
šimtai žmonių. Atsisveikinimas su mi
rusiuoju buvo pravestas koplyčioje ba
landžio 12 d. vakare. Programai vado
vavo artimas velionies draugas, skau
tų veikėjas Br. Kviklys, kuris taip pat 
pasakė įvadinę kalbą. Be jo, atsisvei
kinimo žodžius įvairių organizacijų ar 
institucijų vardu tarė porf. Dirmantas, 
prof. Pr. čeuėnas, A. Didžiulis, K. 
Bradūnas, P. Urbutis, kun. J. Kubi
lius. SJ, ir kt. Kalbėtojai iškėlė dide
lę mirusiojo asmenybę, jo nuopelnus 
moksle, darbus lietuviams, o taip pat 
išreiškė liūdesį amžino išsiskyrimo va
landoje. Atssveikinimo valanda baig
ta maldomis.

Pirmadienio rytą šv. Mišiomis Šv. 
Panelės Marijos Gimimo bažnyčioje 
ir paskutinėmis apeigomis Šv. Kazi
miero kapinėse buvo užbaigta ilga ir 
vertinga prof. Kolupailos kelionė šio
je žemėje.

jog Kanados ir provincijų vyriau
sybės ne tik netrukdo, bet dar 
daugeliu atžvilgiu remia mūsų 
veiklą. Taigi, sąlygos visur tos 
pačios, bet mes turime stipresnių 
ir silpnesnių apylinkių. Nepa- 
slaptis, jog vakarų Kanadoje mū
sų apylinkių veikla yra silpnesnė, 
negu vidurio ar rytų Kanadoje. 
Dėl didelių nuotolių mažai kas' 
iš mūsų aplanko. Taip pat nėra! 
buvę atsitikimo, jog bent vienas 
Įgaliotas atstovas būtų atvykęs iš 
toliau negu Winnipeg'as į betku- 
rią krašto tarybos sesiją per ke- 
lioliką Kanados Lietuvių Bend
ruomenės gyvavimo metų. Todėl 
tenka sveikinti “Tėviškės Žibu
rius” už iškėlimą šio taip svar
baus reikalo.

II. Antras Jūsų klausimas, ma
nau, yra pats trumpiausias. Orga
nizuoti pagalbą atskiriems kraš
tams turėtų Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba, apylin
kėms Kanados ribose — PLB Ka
nados krašto valdyba.

III. Prieiname prie trečio ir 
pagrindinio klausimo — kaip 
konkrečiai ta pagalba turėtų būti 
teikiama. Nenoriu ilgiau sustoti 
prie kituose kraštuose reikalin-.

linkės būtų buvusios pajėgios at
sikviesti “Čiurlionio”, “Daina
vos” ansamblius, Montrealio Lie
tuvių Dramos Teatrą ir pan., jei 
į tuos parengimus nebūtų atvy
kę tautiečiai iš kitų kolonijų? To 
negalima pasakyti, jei Torontas 
globotų Calgary ir Lethbridge 
apylinkes, kai tarp jų atstumas 

lyra keli tūkstančiai mylių. Jei ir 
pajėgtų toks Torontas nusiųsti Į 
Calgary minėjimui paskaitinin
ką ar solistą išleidžiant šiam rei
kalui žymią dalį apylinkės meti
nių pajamų, tai irgi galėtų pada
ryti tai labai retai, žymiai tiks
liau būtų, jei ši pagalba būtų or
ganizuojama krašto valdybos.' Ta
da toks paskaitininkas ar meni
ninkas aplankytų ne vieną kurią 
apylinkę, bet kelias, o gal kartais 
ir visas keturias vakarų Kanado
je veikiančias apylinkes. Tuo at
veju pasiteisintų didelės (mūsų 
sąlygomis) tam reikalui išleidžia
mos pinigų sumos kelionės išlai
doms, o menininkams kartais ir 
mažam atlyginimui. Prisimenu, 
gyvenant Anglijoje su kokiu en
tuziazmu teko vykti daugiau nei 
100 mylių Į koncertą (automobi
lių iš mūsų tada niekas neturė- 

i jo), kai musų solistai iš Vokieti-gos mūsų tautiečiams kultūrinės i atvykę visas
ir* uiciinmnninoc notfolnnc toiLri- < . c - . . .

lę sukvietė daug publikos. “Atžalyno” 
teatralų kolektyvas šį kartą rėmėsi! 
pagrindines roles turėjusiais artistais:;

ir visuomeninės pagalbos teiki
mo, nes manau, jog šiuo reikalu 
pasisakys tie, kurię arčiau pažįs
ta tų kraštų veiklos sunkumus ir 
kurios rūšies pagalba kiekvie
nam iš tų kraštų labiau reikalin
ga. Aš tik nuoširdžiai sveikinu 
mūsų sportininkus ir tų išvykų 
organizatorius bei rėmėjus, ku
rių dėka mūsų sportininkai iš 
JAV galėjo lankytis P. Ameriko
je ir kurie dabar ruošiasi vykti 
net į tolimąją Australiją. Džiau
giuos ir solistės p. Vasiliauskie
nės atsilankymu iš Australijos 
JAV ir Kanados lietuvių koloni
jose. Tebūnie tai tik “pirmosios 
kregždutės”, rodančios kelią to
limesniems ir didesniems bend
radarbiavimams. Aš tikiu, jog 
PLB valdybos pirm. J. Bačiūnui 
sveikata leis aplankyti visus pa
saulio kraštus, kur tik lietuviai 
gyvena. Vietose susipažinęs su 
padėtimi, jis pateiks mums ir 
konkrečių siūlymų, ką ir kaip 
mes kiekvienam iš tų kraštų gali
me padėti.

O dabar vėl noriu grįžti prie 
Kanados Liet. Bendruomenės rei
kalų, nes gal kiek arčiau teko 
juos pažinti ir jais sielotis.

Š.m. “TŽ” 6 nr. Tamstų buvo 
l kelta mintis, jog stipresnėms

desnes Anglijoje gyvenančių lie
tuvių kolonijas. Betkuri pavienė 
kolonija šių solistų atsikviesti 
būtų nepajėgusi. Tik krašto val
dyba (turiu galvoje su visais savo 
padaliniais — Kultūros Fondu, 
Politiniu Komitetu ir kt.) gali to
kią pagalbą organizuoti, nors be 
didesnių apylinkių paramos ji ne
bus pajėgi to Įvykdyti. Jau dide
lis dalykas būtų, jei krašto valdy
bos atstovas kasmet aplankytų 
vakarų Kanados apylinkes, iš 
anksto susitarus,, toms apylin
kėms priimtiniausiu laiku. Reik
tų pagalvoti, ar nėra Įmanoma, 
kad vakarų Kanados lietuvių są
skrydžiai vyktų kasmet, kaip yra 
ruošiamos čia Lietuvių Dienos. 
Yra lietuvių filmuotojų, kurie tu
ri neblogų filmų iš nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo ir dabar
tinių iškilesnių mūsų veiklos mo
mentų, ■ kaip tautinių šokių bei 
dainų'švenčių, Lietuvių Dienų ir 
pan. Šiuos filmus turi progos 
matyti tik didesnių kolonijų tau
tiečiai, nes i tolimesnes ir mažes
nes kolonijas vykti yra nuosto
linga. Tačiau suorganizavus kiek 
lėšų šiems nuostoliams padeng
ti, būtų didelis dalykas, kad tai 
būtų prieinama pamatyti ir toli- 

jmesniųjų apylinkių tautiečiams.pagrmames roies turėjusiais artistais: J
Vytautu Juodka, Algirdu Kurausku apylinkėms butų pavedama gio- j Pries pOrą metų dalyvavau Lon- 
(daugiau pažįstamas kaip dailininkas),!^otl silpnesnes. Net konkrečių i jon, Ont., apylinkės suruoštame 
Jonu Keiečium, Romu Stakausku. pavyzdžių buvo nurodyta, jog To- ya$arį0 jg d minėjime, kur apie

Šių veikalų režisoriai — D. Bylaitie- 
nė su J. Blekaičio ir V. Duobaitės tal
ka (“Pypkėje”) ir J. Kelečius su St. 
Kielaitės-Kelečienės talka (“Žaliojoj 
lankelėje”) turėjo neribotas galimy
bes pareikšti savo išradingumą, kurio 
čia netrūko. Nevienodo išsilavinimo, 
amžiaus bei teatro užduoties suprati
mo publika įvairiai į šių dramų pasta
tymą žiūrėjo. Vieni gėrėjosi naujų ho
rizontų atvėrimu mūsų teatriniame 
kieme, kiti prikaišiojo tariamą publi
kos negerbimą. Nežiūrint įvairių reak
cijų, reikia dižaugtis mūsų teatralų 
nesustingimu — noru eiti į žmones ne 
su sentimentaliu pamokslavimu, bet 
su tvirtu užsimojimu lavinti save ir 
publiką.

ronto apylinkė galėtų globoti Cal
gary ir Lethbridge apylinkes. Ne
visiškai tam norėčiau pritarti. vTeTojTiprastFnės’ meninės*m^ 
Reikalas visiškai butų tvarkoje, ijim0 įroįamoSj buvo rodomi fil- 

glODOjamoji j maį j;; neprįk]ausomos Lietuvos

trečdali publikos sudarė jauni
mas, kuris Lietuvos nėra mates.

jei globojančioji ir t 
apylinkės viena nuo kitos būtų 
50-100 mylių atstume. Pavyz
džiui. jei Otavos apylinkė globo
tų Pembroke apylinkę, jei Ha
miltonas globotų Oakville apylin
kę ir pan., tada būtų įmanoma į 
silpnesnės apylinkės organizuoja
mus minėjimus, kultūrinius pa
rengimus, koncertus ir t.t. nu
vykti ne vienam kuriam atstovui, 
bet didesniam tautiečių skaičiui. 
,Ar Welland ir St. Catharines apy-‘dalykas

gyvenimo. Teko stebėtis, su ko
kiu. Įdomumu šis jaunimas žiūrė
jo rodomus filmus.

Čia paminėjau tik vieną kitą 
siūlymą, kuriuos, manau, mūsų 
sąlygomis galima Įgyvendinti. Su
silaikau nuo didesnių siūlymų, 
kad kartais nebūtų perplačiai už
simota ir nieko nepadaryta. Bet 
ir tai nadarius, būtų jau didelis

MŪSŲ TEATRALAI balandžio 11-12 
d. pavaišino modernizmu persunktais 
spektakliais. Kosto Ostrausko dvi vie
naveiksmės drartos: “Pypkė” ir “ža
liojoj lankelėj” Į Jaunimo Centro sa-

Pas mus ir kitur

• JAUNIMO PROBLEMOS disku
tuojamos visur. Montrealio katalikų 
kunigas P. J. Ambrose rašo: “75% 
blogų jaunuolių kyla tik iš 2% visų 
Montrealio šeimų. Apie jaunimą yra 
susidariusi klaidinga nuomonė. Jau
nimas siejamas su peštynėmis, auto
mobiliais, odiniais švarkais, motocik
lais, tvistu, kavinėmis, nesubrendimu, 
ankstyvomis vedybomis ir pan. Kodėl 
nekalbama apie jaunuolius, padoriai 
gyvenančius, turinčius pasiryžimą pa
kreipti visuomenę Į geresnę pusę? 
Juk tokių jaunuolių irgi yra daug. 
Sena pasaka: gero niekas nemato.”

“Ar vyresnieji pažįsta jaunimą? 
Yra lengva smerkti tai, ko nepažįsti. 
Jei tėvai dažniau atsisėstų kartu su 
savo vaikais padiskutuoti įvairių prob
lemų, tai jos greitai pranyktų.”

• AR NE IRONIŠKA? Astronautas 
John Glenn, pirmasis amerikietis ap- 
skridęs žemę raketoje, turėjo pasi
traukti iš kandidatavimo į senatą dėl
to, kad susižeidę galvą į vonios kraš
tą. Nelaimė atsitiko, kai jis norėjo 
vonios kambaryje pakabinti veidrodį 
ir tuo metu paslydo. Sužeidimas buvo

toks sunkus, kad jis nebegalėjo pra
dėti rinkiminio vajaus.

• ARBATPINIGIŲ DAVIMAS (tip
ping) vis labiau kritikuojamas, bet vi
si jį praktikuoja, nes nenori išsiskirti 
iš daugumos. JAV ir Kanadoje per 
metus arbatpinigiams išleidžiama 1% 
bil. dol. Japonijoje arbatpinigių davi
mas laikomas nekultūringu dalyku ir 
visiškai nepraktikuojamas. Pabandyki
te tą patį Kanadoje! Susilauksite 
žvilgsnio, lyg kokį nusikaltimą būtu
mėte padarę.

• RUSŲ KALBOJE yra 1200 žodžių, 
turinčių 2 vienodas raides greta. Iš jų 
visų, išskyrus 12, viena raidė išmesta 
taupant laikraštinį popierių. Aišku, 
daugiausia popieriaus bus sutaupoma 
rašant “komunist” su viena “m”.

DAŽNAI YRA SKATINAMI lietu
viški verslai ir raginama saviems pa
laikyti savus. Tas viskas gerai. Bet 
kodėl dažnai atsitinka, kad lietuviai 
verslininkai tautiečius įvairiais būdais 
nuskriaudžia? Gal dėlto pas mus nė
ra didelio pasitikėjimo savais versli
ninkais. Juk yra ir labai sąžiningų 
verslininkų. V. K.

Aplankykit Ontario-Kanados didžiąja atostogų šalį
Ontario rasite platybes ir Įvairenybes, 
kurios jūsų atostogas padarys nepapras
tai įdomias.

Visų pirma Ontario apima 415.000 kv. 
mylių plotą, pilną įvairiausių dalykų pa
matyti. Ketvirtadalis milijono ežerų nu
sėta šiame plote, kur galėsite praleisti 
atostogas besimaudydami, besiirstydami 
ir bežvejodami.

Ontario gamta yra žavi. Bet Ontario 
turi ir daugiau įdomybių. Ontario — tai 
senos pilys ir katedros, meno galerijos ir 
muzėjai, raudonai uniformuota raitoji

policija ir galingos kanuolės. Ontario — 
tai Niagaros krioklio didybė, tai šaligat
vių kavinių jaukumą.

Jūsų Ontario yra patraukli, Įspūdinga 
šalis atostogoms. Atvykite šią vasarą ir 
ištirkite.

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

Hoxoubable James Auld, Minister
14-CN-64

R.M.N.Pt


® PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
IS MOKYTOJO I KIRPĖJUS...
Vilniaus ligoninėje guli 14 m. am

žiaus mergina — amputuotomis kojo
mis ir rankų pirštais. Tragedijos siū
lo galus “Tiesos” bendradarbė T. Ke- 
zienė surado Pabaisko mokykliniame 
bendrabutyje. Sunkaus būta jaunos 
našlės Janinos Imbrasienės gyveni
mo. Dvi vyresnio amžiaus mergaites 
kompartija perkėlė į Pabaisko mo
kyklinį bendrabutį. Vyriausioji, Lai
mutė, niekaip negalėjo įtikti bendra
bučio auklėtojui Mečiui Amankevi- 
čiui. Aptikęs jos plaukuose utėlių — 
tikrąjį sovietinio gyvenimo skurdo 
ženklą, bendrabučio auklėtojas mer
gaitę nusitempė į mokytojų kamba
rį ir visų sovietinės sistemos peda
gogų akivaizdoje žirklėmis išvagojo 
jos plaukus. Tą patį vakarą Laimutė 
iš bendrabučio išbėgo namo. Pasibai
gus Naujų Metų atostogoms, Janina 
Imbrasienė abi mergaites vėl išsiun
tė į Pabaisko bendrabutį. Laimutė 
nenorėjo eiti, verkė, bet buvo pri
versta nusileisti motinos valiau Pa
keliui ji iššoko iš sustojusio autobu
so. Nesirūpino bendrabučio auklėto
jas M. Amankevičius, kad mergaitė 
neatvyko į bendrabutį, nesuko sau 
galvos dėl jos nepasirodymo ir mo
kyklos direktorė E. Penkauskienė, o 
mama nieko nežinojo, kol jaunesnio- 

* ji dukra sekantį savaitgalį neparvy- 
ko namo. Sukruto tada visi jieškoti 
Laimutės. Ji buvo rasta netoli na
mų, nugriauto pastato rūsyje, pus
gyvė — nuo šalčio pamėlynavusiom 
rankom ir kojom. Atgabenus Laimu
tę į Ukmergės ligoninę, chirurginio 
skyriaus vedėja J. Adomonytė, suži
nojusi tragedijos priežastį, paskam
bino Pabaisko auklėtojui, o šis nė ne
manė apgailestauti: “Kirpau ir kirp- 
siu tokias!” Įvykiui plačiau nuskam
bėjus spaudoje, Švietimo ministeri
ja buvo priversta atimti iš M. Aman-

LONDON, Ont.
ĮSTEIGTAS KL KATALIKIŲ MO

TERŲ DRAUGUOS SKYRIUS. — Ba
landžio 5 d. įvyko steigiamasis katali
kių moterų dr-jos skyriaus susirinki
mas. Jame dalyvavo per 40 ponių.

Valdybon ir į paskirtas sekcijas iš
rinktos šios ponios: Daniliūnienė, Ki
sielienė, Navickienė, Aušrotienė, Kat
kienė, Petrašiūnienė, Kuzmienė, Ma
čienė, Gudelienė, Eimantienė, Švilpie- 
nė, Stygienė, Kudukienė, Šakienė, 
Bartkienė ir Blyskienė. Iš to sąstato 
bus sudaryta valdybą, revizijos komi
sija, kultūrinių parengimų bei pobū
vių, šalpos ir bažnyčios puošimo sek
cijos.

Pirm. p. Daniliūnienei, visai valdy
bai, sekcijoms bei jų vadovėms linki
ma Dievo palaimos ir sėkmės plačiuo
se darbo baruose.

Sekcijos bus papildytos naujom na
rėm. Tikimasi, kad šis branduolys su
telks visas kolonijos ponias ir mūsų 
parapijos skyrius įžengs į pirmąsias 
eiles.

SAVON BAŽNYČION ĮŽENGIMAS 
ARTĖJA. — Buvę, savininkai gegužės 
31 d. turi paskutiniąsias pamaldas ir 
birželio pačioj pradžioj prasidės per
tvarkymo darbai, kad birželio 14 švęs
tame savoj bažnyčioj ir savoj salėj, ši 
didelės aukos data bus atžymėta spe
cialiu pobūviu. Parapijos komitetas ir 
katalikių moterų skyrius jau dabar 
planuoja? £ad šis įžengimas būtų jau
kus. pagal visas lietuviškas tradicijas.

Šiuo metu rūpinamasi altoriais ir ki
tais liturginiais įrengimais, kurie bus 
reikalingi pačią įžengimo dieną. '

Jei kas dar neprisidėjo prie bažny
čios pirkimo ir jos įrengimo, kviečia
ma visu nuoširdumu ateiti Dievo ir 
lietuvybės namams į pagalbą. Kiekvie

SUDBURY, Ont.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ LB 

valdyba rengia gegužės 2 d., šeštadie
nį," 130 Frood Rd. Programoje: paskai
ta, taut, šokių grupės pirmasis viešas 
pasirodymas, choras; šokiai, geras or
kestras, bufetas. Kviečiame visus da
lyvauti ir pasikviesti svečių. Pradžia 
7 v.v.

LIETUVIŲ RADIJO VALANDĖLĖ 
— gegužės 3 d., sekmadienį, 1.30 v. 
p.p, per CHNO radijo stotį.

Tą pačią dieną, 3 v. p.p., Christ The 
King bažnyčios salėje — iškilminga 
vakarienė motinoms. Programą išpil
dys jaunimas.

KAZ. RIMAS iš Tautos Fondo atsto
vo pareigų pasitraukė. Nauju TF at
stovu paskirtas J. Račinskas, 385 Eva 
St.; tel. 674-1771. Kviečiame visus 
Bendruomenės narius, kaip galint 
greičiau TF auką ir solidarumo mo
kestį sumokėti TF atstovui arba per
duoti LB v-bos nariams.

LB VALDYBA prašo visus kaip ga
lima greičiau grąžinti nuosavybės įsi
gijimo fondui pasižadėjimo lapelius. 
Daugelis jau grąžino pasižadėdami in
vestuoti nuosavybei įsigyti nemažas 
sumas, bet dar daugelis savo lietuviš
kos pareigos neatliko; prašome-pasku
binti, nes pavasaris jau čia pat ir sta
tybos darbai, jei investacijų užteks, 
bus pradėti.

LIETUVIŠKUOSE PARENGIMUO
SE ir taut švenčių minėjimuose LB 
valdyba pasigenda daugelio Bendruo
menės narių. Jie, matyt dėl ankstyvos 
senatvės, materialinių išskaičiavimų 
ar kt. jau nesilanko. Kviečiame visus 
būti tvirtais lietuviais ir nepasiduoti 
ankstyvos senatvės, materializmo ba
ciloms ir prisiminti, kad lietuviais gi
mėme, lietuviais ir mirsime. Todėl 
nuo lietuviškos šeimos gyvenimo ša
lintis nepritiktų. Tikėkimės, kad Mo
tinos Dienos minėjime pasimatysime 
visi. Laukiame. LB valdyba

ŠOKIŲ VAKARAS, kurį suruošė KL 
B-nės Sudburio apyl. veiklioji valdy
ba su J. Kruču priešaky, buvo gražio

joj ukrainiečių salėj. Šį sykį buvo ir 
keletas staigmenų. Suaugusiems buvo 
rožių valsas, kur gražiausiai sušoku
si pora — V. F. Daveikiai laimėjo do
vaną; jaunimo tvisto varžybas laimė
jo — J. Lukšytė ir J. Labuckas.

Teisėjų komisiją sudarė A. Albrech- 
tienė, J. Labuckienė, J. Kručas, A. Ku- 
sinskis ir St. Tolvaišą. Kitur įprastų 
grožio karalienės rinkimų nebuvo, nes 
tai būtų tik tuščių laiko madų vaiky
masis. Šiaip sau paįvairinimui, burtų 
keliu, vakaro karalaitės bilietėlį iš
traukė Š. Poderytė. Loterijoj šį sykį 
laimė nusišypsojo tik ponioms: S. Luk
šienei, M. Nickienei ir B. Stonkienei. 
Lietuvių šiame parengime būtų galėję 
būti žymiai daugiau.

DANGUOLĖ REMEIKYTĖ, nors dar 
tik 12 pavasarių tepraleido, bet jau 
spėjo pasižymėti moksle, muzikoj ir 
meniniuose parengimouse. Per Velykų 
egzaminus 7 skyriuj išėjo pirmoji mo
kinė. Be to, ji gražiai lietuviškai dek
lamuoja, per lietuviškus parengimus 
būna pranešėja, gražiai skambina pia
ninu ir groja vargonais. Jau prieš me
tus yra grojusi vargonais per lietu
viškas pamaldas. Tai pastebėję anglai 
šiemet D. Savaitę pakvietė Danguolę 
groti vargonais per Kryžiaus Kelią pa
čioj didžiausioj miesto parapijos baž
nyčioj — Christ the King. Ji ir lietu
viškoj mokykloj ėjo visada pirmąja 
mokine ir dabar uoliai lanko choro 
repeticijas, lietuviškas pamaldas. Džiu
gu, kad savo kolonijoj turime tokių 
rimtų ir uolių mergaičių, kurios kelia 
lietuvių vardą ir garbę net ir svetimų
jų tarpe. Krsp.

Londonas. — Kanadietis teisi
ninkas, University of Western 
Ontario dekanas, vieno pagerbi
mo metu pareiškė: “Mes esame 
pavojuje tapti individualinių tei
siu fanatikais. Atsakomybės pri
pažinimas bandomas nusmelkti 
gynimu individo teisių. Mes tu
rime pasirinkti proto arba aist
ros — neapykantos kelią”.

kevičiaus mokytojo teises. Vadinasi, 
jis dabar galės tapti kirpėju. Iš par
eigų atleista ir mokyklos direktorė 
E. Penkauskienė. “Kirpykla” pavers
tame mokytojų kambaryje buvo ir 
daugiau mokytojų. Jie dabar užima 
pašalintųjų vietas, nors nei vienas 
jų nematė . jokio reikalo sustabdyti 
mergaitės suniekinimą.

MOKYTOJŲ ŽODŽIAI
Laimutės Imbrasaitės tragedija iš

šaukė eilę mokytojų pasisakymų ko
munistinėje Lietuvos spaudoje. Plun
gės rajono Ginteliškės aštuonmetės 
m-klos mokymo dalies vedėjas Vyt. 
Martinėnas viešai pasmerkia nuolati
nį mokinių tempimą į mokytojų 
kambarį: “Gėda apie tai kalbėti, bet 
tai faktas! Mokiniams mokytojų kam
barys tampa teismu, kuriame nesi
skaitoma su bepradančiais sprogti 
jausmais, mintimis, savu ir savitu pa
sauliu. Dar blogiau, kai mokytojai 
niveliuoja mokinių charakterius ir į 
atskirus vaikus, jų elgesį žiūri kaip 
į vienetą. Vienodai jie barami, vie
nodai auklėjami!”

Batakių vidur, m-klos mokytojas 
K. Šiukšta pasmerkia mokytojų šal
tumą tėvų atžvilgiu: “Ateina tėvai 
į mokyklą pasikalbėti dėl savo vaiko 
su geriausiais ketinimais, pasiryžę iš
lieti visa tai, kas jiems skaudu, kas, 
jų nuomone, būtų naudinga ir moky
tojui išgirsti. O ką jie kartais sutin
ka? Storą oficialumu apšarmojusią 
sieną. Ir ką gi, tėvas nerado kelio į 
širdį žmogaus, į kurio rankas atiduo
ta pusė jo vaikų gražiausių jaunystės 
metų. O mokytojas, galimas daiktas, 
nesužinojo iš tėvo to, kas jam būtų 
buvę labai ir labai pravartu jo auk
lėjamajame darbe, kas būtų atsklei
dę jam dar nežinomus vaiko širdies 
kampelius...”

V. Kst.

na auka respektuojama nuoširdžiausiu 
dėkingumu.

Parapijos išlaikymui D. Ketvirta
dienį ir Velykų rytą surinkta $180, 
užpraeitą sekmadienį $116,19.

Bažnyčios fondui aukojo: p. A. Rep
šienė $100, p. V. Petrauskas $100.

ŠŽ

MARGUČIŲ KONKURSĄ, surengtą 
šeštad. mokyklos, laimėjo: I vietą — 
Eug. Bersėnas, II — Šiaučiūnas jaun., 
III — Jul. Čegytė.

IŠRINKTAS TĖVŲ KOMITETAS.— 
St. Keras — pirm., Dūda — sekr. ir J. 
Misius — ižd. Šio k-to svarbiausias už
davinys — sutelkti lėšas, kad būtų 
galima šeštad. mokyklos mokytojams 
mokėti nors minimalų atlyginimą. Tuo 
reikalu komitetas turėjo svarbų pasi
tarimą su klebonu ir apyl. valdyba. 
Klebonas sukvietė susirinkimą, išrin
kusį čia minimą komitetą, ir atkreipė 
visuomenės dėmesį į šį nenormalų 
reiškinį: pora žmonių ligi šiol vežė 
visą vežimą, o kiti... nė doleriu ne
norėjo jų darbo palengvinti. Koloni
jos našta turi būti lygiai pajusta visų 
jos narių, pasiimant atitinkamą jos 
dalelę.

ŠEŠTAD. MOKYKLOS VEDĖJU yra 
L. Eimantas, šią mokyklą įsteigęs ir 
joje išdirbęs be atlyginimo 12 metų, 
iš kurių 9 metus pats vienas! Per pas
kutinius trejus metus jam nuoširdžiai 
talkina mokyt. U. Blyskienė, dirbda
ma, žinoma, irgi už ačiū. Mūsų pagar
ba ir dėkingumas šį didelį lietuvybės 
išlaikymo darba dirbantiems!

ŠOKIŲ VAKARAS tikrai buvo gau
sus. Buvo svečių ir iš tolimesnių apy
linkių. D. E.

Jos išsiuntė 60 vartotų drabužių siuntinių lietuviams j Suvalkų trikampį. Tai Kanados Liet. Katali
kių Moterų Dr-jos Toronto Sv. Jono Kr. par. skyriaus narės, kurioms š.m. vadovauja O. Jonaitienė.

g HAMILTON
ŠVENTĖ. — S v. Jurgis yra viso pa

saulio skautų globėjas. Lietuviai skau
tai stengiasi šio šventojo dieną pami
nėti kiek galint iškilmingiau. Balan
džio 26 d., 11 vai., bus iškilmingos pa
maldos, kuriose dalyvaus uniformuo
tos skautės ir skautai su savo vėlia
vomis. Po pamaldų įvyks AV parapi
jos salėje skaučių ir skautų tuntų su
eiga ir laužas su pasirodymais bei 
dainomis.

Kviečiami skaučių ir skautų tėveliai 
bei bičiuliai šioje šventėje dalyvauti. 
Sueiga įvyksta 12.30 vai., o laužas 2 v.

P. E.
“ATŽALYNO APYSKAITA”. — Ha

miltone už parduotus bilietus gauta 
$379, už programas $39,22 ir už prog
ramas Niujorke — $30; iš viso pajamų 
gauta $448,22. Išlaidos: salė — $85, 
bilietai ir programos — $58; skelbi
mai ir nuotraukos reklamai — $41,49; 
dekoracijos, grimai, perukai, unifor
mos ir kt. — $365,57. Iš viso išlaidų 
— $55,06. Nuostolis — $101,84.

Gastrolei į Niujorką autobusas $665; 
aktorių praleistos darbo dienos ry
šium su gastrole — $155. Tą sumą ap
mokėjo BALFas JAV valiuta. Kadan
gi veikalas buvo statomas Brooklyne, 
tai kelionė pasidarė ilgesnė ir pakėlė 
dar $60 susisiekimo išlaidas; vėlai su
grįžus buvo prarasta viena darbo die
na — $20. Gauta iš BALFo sutarta 
suma $820 JAV valiuta. Iškeitus į Ka
nados dolerius, gauta skirtumas $57, 
40. Tai iš dalies padengė susidariu
sias ekstra $80 išlaidas ir nuostolis 
siekia $22,60. Iš viso “Atžalyno” pa
statymas “Aukurui” jau yra davęs 
$123,44 nuostolio.

Anksčiau spaudoje skelbiant “Au
kuro” geradarius, buvo praleista: Ha
miltono ateitininkų kuopa — už gė
les, p. G. Breichmanienė — už tech
nišką pagalbą, “LN” akc. b-vė — už 
patalpas dekoracijų paruošimui, p. J. 
Pleinys, p. Leparskienė, p. Rickienė 
ir p. A. Markov. Visiems nuoširdžiau
siai dėkojame ir atsiprašome už ne
apdairumą.

Nuoširdžiausią padėką reiškiame 
taip pat Hamiltono Lietuvių Bendruo
menės v-bai, scenos darbui paskyru
siai $50 auką. “Aukuras”

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

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

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

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 miešinhi.

Sekantį kartą paragaukite tikro skonio degtinės. Pabandykite Gold 

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

nusipirkti Gold Stripe.

“GYVATARAS” TURI 107 ŠOKĖ
JUS. — Mūsų garsusis “Gyvataras” 
vėl išeina į sceną: antroje gegužės pu
sėje išpildys publikai savo atsiektus 
laimėjimus. Ne vien su naujais daly
kais, bet ir su naujomis jėgomis. Pa
matysime scenoje 107 jaunuosius lie
tuvybės pionierius! Parodykime, kad 
negalėdami dirbti tiesiogiai su jais, jų 
darbą mokame įvertinti. Daugeliui 
mūsų gal nebus įmanoma “Gyvatarą” 
pamatyti Toronte Laisvės Festivalyje. 
Tad turėsime nepaprastai gerą progą 
čia pat namuose ir jį paremti bent 
moraliai. Gausus atsilankymas yra 
jiems akstinas dirbti dar daugiau.

V. P.
AUKURAS, vad, aktorės E. Daugu- 

vietytės-Kudabienės, gegužės 16 d. yra 
pakviestas išvykai į St. Catharines su 
K. Binkio veikalu “Atžalynas”.

KARTŪNŲ BALIUS. — Hamiltono 
ateitininkai visu kruopštumu ruošiasi 
savo metinei šventei, kuri prasidės 
tradiciniu kartūnų baliumi gegužės 2 
d. 7.30 v.v. Knights of Columbus sa
lėje, 333 Queenstone Rd. Penkis gra
žiausios kartūnų suknelės bus premi
juojamos. III premiją $15 paskyrė 
Real Estate sav. Balys Kronas, IV — 
$10 — paskyrė Moose Head House 
sav. A. Dirsė ir A. Pilipavičius, V — 
$5 — Stanius Grocery and Confection
ery sav. Br. J. Staniai. Rengėjai nuo
širdžiai dėkoja visiems verslininkams 
už premijas.

Sekmadienį, gegužės 3 d., šventė 
prasideda 11 vai. pamaldomis. Po pa
maldų šventės dalyviams bendri pie
tūs, o 3.30 v. p.p. Katedros mergaičių 
gimnazijos salėje iškilminga akademi
ja. Šią šventę globoja mūsų dv. vadas 
kleb. mons. dr. J. Tadarauskas. Kvie
čiame visą lietuviškąją visuomenę 
gausiai dalyvauti akademijoje ir kar
tūnų baliuje. Jūsų dalyvavimas reikš 
dėmesį ir parama mūsų jaunimui.

J. P.

Bonna. — Izraelis iki šiol gavo prekių ir gaminių iš Vokietijos už $822 mil. kaip atlyginimą už žydams padarytus nuostolius nacionalsocialistinėj e V okieti j o j.

Si degtinė 
nepraranda savo

skonio

J A Valstybės
A.A. KUN. J. VALANTIEJUS mi

rė balandžio 7 d. Velionis yra buvęs 
ilgametis Sv. Juozapo liet, parapijos 
Waterbury, Conn., klebonas, bet pas
kutinius kelerius metus dėl senatvės 
ir silpnos sveikatos tų pareigų buvo 
atsisakęs. Ilgesnį laiką gyveno pas sa
vo brolio sūnų dr. J. Valantiejų, New 
Buffalo, Mich., o paskutiniu metu — 
pas savo gimines Middlebury, Conn.

Kun. J. Valantiejus buvo gimęs 
1883 m. liepos 26 d. Butkaičių km. 
Eržvilko vlsč., Tauragės apskr. Į Ame
riką atvyko 1900 m. pas savo vyresnį 
brolį. Ilgesnį laiką dirbo įvairius dar
bus, bet paskui baigė mokslus ir 1914 
m. lapkričio 20 d. buvo įšventintas ku
nigu.

CLEVELANDE nuo 1964 m. vasario 
mėn. mirė: Janulionis, Morkūnienė, 
Gudonis, Žilinskienė ir Žemaitienė.

BOSTONE MIRĘS POETAS F. KIR- 
ŠA paliko testamentą, kuriame savo 
valios vykdytojais paskyrė rašyt. St 
Santvarą ir J. Kapočių, Liet. Enciklo
pedijos leidėją

Paskyręs auką jo paminklui $25 
Alf. Leščinskas profesoriauja Law
rence Marimack kolegijoje: dėsto lo
tynų, graikų, vokiečių, prancūzų ir ru
sų kalbas.

DR. K. BOBELIS balandžio 8 d. Lo
jolos un-te Čikagoj urologų susirinki
me skaitė paskaitą apie inkstų vėžį. 
Urologų specialistų suvažiavimu rūpi
nosi Lojolos universitetas.

A.A. MUZ. ALBINAS VALECKAS, 
po ilgos ir sunkios ligos, mirė kovo 
21 d. Santa Ana, Calif. Liko žmona ir 
dvi dukros. Palaidotas Santa Ana ka
puose. Religiniais patarnavimais rū
pinosi kun. Ant Valiuška.

ILLINOIS LIET. GYDYTOJŲ DR- 
JA, kuri dažnai atskuba su pinigine 
pagalba įvairiems lietuviškiems reika
lams, kovo 31 d. paskyrė dr. Jul. Kau
po raštų I tomui išleisti $500 ir II t 
taip pat $500. Dar trečią $500 dr-ja 
paskyrė dr. Vardžio paruoštai infor
macinei knygai apie Lietuvą anglų k. 
išleisti.

ALEKS. ŽALPYS, čikagietis, ba
landžio 6 d. atšventė savo gražaus am
želio 80-tąjį gimtadienį. Jis jau 1905 
m. Žemaitijoj mokė vaikus lietuviš
ko žodžio ir platino uždraustas lietu
viškas knygas. Tik kai žandarai ėmė 
minti ant kulnu, 1910 m. atvyko į 
JAV.

Britanija
ALEKS. MONSTYS, sulaukęs 50 m. 

amžiaus, mirė vasario 27 d. Notting- 
hamo ligoninėj. Velionis buvo žemai
tis, gimęs prie Telšių. Jau ilgesnį lai
ką negalavo. Kelerius paskutinius 
metus niekur nedirbo, pragyvendamas 
iš menkos bedarbio pašalpos; jam mi
rus rasta tik 7 sv. Gedulingas šv. Mi
šias už velionį atlaikė kun. J. Kuzmic
kas ir į kapus palydėjo gražus būre
lis lietuviu.

KUN. DR. VYT. KAZIŪNAS, Vati
kano radijo liet. skyr. vedėjas, vedė 
priešvelykines rekolekcijas Londono 
lietuviams.

WINDSOR, Ont.
PAVASARINĮ PASILINKSMINIMĄ 

ruošia apyl. valdyba balandžio 25 d., 
šeštadienį, vengrų gražioje salėje, 631 
Giles Boulevard, E., prie Lilian gat
vės. Šį linksmą pobūvį paįvairins ne
seniai nuo soviet, laivo pabėgęs lietu
vis jūrininkas — padarys pranešimą. 
Tai labai reta proga išgirsti tikruosius 
faktus ir susidaryti tikrąjį okup. Lie
tuvos gyvenimo vaizdą. Ne tik mes, 
bet ir Detroito lietuviai turėtų gau
siai šiame pobūvyje dalyvauti. Kvie
čiami visi, ypač kaimynai detroitiečiai, 
atsilankyti. Gros gera muzika, veiks 
puikus bufetas. Pradžia 7 v.v., o liet, 
jūrininko pranešimas — 8.30 vai. Lau
kiamas tiek senimas, tiek jaunimas.

B. BALAIŠIS, ALB. TAUTKEVI- 
ČIUS IR P. JANUŠKA atstovauja lie
tuviams taut, grupių organizacijoje— 
All Nations Association, kuri organi
zuoja tautybių pasirodymus. Ji duoda 
progų pasirodyti su savais taut, šo
kiais, dainomis, sportu. Linkime gra
žiai atstovauti lietuviams.

JONAS KUNSAITIS, nuolatinis liet, 
parengimų dalyvis ir rėmėjas, trum
pam buvo išvykęs į ligoninę; sugrįžo į 
namus ir stiprėja. Koresp.

WELLAND, Ont.
MOTINOS DIENA bus minima ge

gužės 10 d. tuoj po lietuviškų pamal
dų ir toje pat salėje. Tą dieną motinų 
garbei užprašytos Mišios. Paskaita — 
agronomės T. Sekonienės iš Toronto. 
Bus pagerbtos ir prisimintos visos mo
tinos, įteikant joms gyvų gėlių. Savo 
gausiu dalyvavimu ir nuoširdžia mal
da pagerbkime gyvas ir mirusias mo
tinas.

TRADICINĖS JONINĖS. — Birželio 
20 d. Jonines ruošia Wellando apyl. 
v-ba. Visos organizacijos pusiasalyje 
parodė gražų solidarumą šiai moterų 
valdybai, neruošdamos antrų Joninių 
nei kitų parengimų. Jau prieš metus 
laiko paimta salė. Gautas garsus or
kestras. Ruošiam įdomi programa. Šios 
tradicinės, nuo 1948 m. pradėtos ruoš
ti Joninės, bus vienos įdomiausių sa
vo programa ir staigmenomis p.p. Jo
nams ir Janinoms jų vardo dienoje.

Apyl. valdyba
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O LIETUVIAI PASAULYJE
Argentina

“ARGENTINOS LIETUVIU BAL
SAS” rašo, kad daugiau kaip prieš 
ketvirtį šimtmečio Buenos Aires mies
te buvęs išėjęs vienintelis numeris 
laikraščio: “Eesti - Latvija - Lietuva”. 
Jis buvęs atspausdintas trimis kalbo
mis. Be to, “AL Balso” pastogėje 
daug metų veikusi Pabaltiečių Taryba. 
Buvę surengti keli vakarai ir koncer
tai su trijų tautų programomis. Da
bar, esą, viso to pasigendama. Laik
raštis vėl siūlo sujungti savo jėgas 
toms trims tautoms nors radijo srity
je, kaip tai yra Klevelande, Ohio, kur 
J. Stempužis vadovauja pabaltiečių 
programoms.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIAI sporti- 

ninkai ir visi kiti nekantriai laukia 
liepos mėn., nes tą mėnesį į Australi
ją atskris lietuvių krepšininkų rinkti- 
nė iš Š. Amerikos. Atvykimo data — 
liepos 9 d. Krepšininkai išlips Sydnė- 
jaus aerodrome ir bus vietos lietuvių, 
kurių ten yra apie 3.000, svečiai,

ALFAS VALDYBA susitarė su 
Australijos LB krašto v-ba, kad lietu
vių krepšininkų atvykimo Australijon 
proga bus išleistas specialus “Mūsų 
Pastogės” nr.

AUSTRALIEČIŲ SPAUDOJ jau 
pradėjo rodytis žinutės ir ilgesni raši
nėliai apie atvykimą Australijon 
“American Lithuanian” krepšinio ko
mandos.

Brazilija
A.A. VALDEMARAS BLATKAUS- 

KAS, žinomas lietuvis krepšininkas, 
žaidęs Brazilijos krepšinio rinktinėje, 
žuvo autovežimio nelaimėje.

Vokietija
KRAŠTO TARYBOS posėdis įvyko 

balandžio 4-5 d.d. Vasario 16 gimna
zijoje. Pranešimus padarė: kr. valdy
bos pirm. kun. dr. J. Aviža, Vasario 
16 g. dir. kun. Br. Liubinas, švietimo 
komisijos pirm. Tėvas A. Bernatonis 
ir ižd. A. Mariūnas. Nutarta: kr. val
dybos kadenciją pratęsti metams, ta
rybos posėdžius kasmet kviesti balan
džio mėn. Patvirtintos apyskaitos ir 
sąmatos. Pritarta gimnazijos direkto
riaus kelionei vajaus reikalais į Ame
riką. Į kontrolės komisiją išrinkti: O. 
Boehm-Krutulytė, J. Barasas ir Ben- 
doraitis; paliktas seno sąstato garbės 
teismas. Pirmininkavo Tėvas A. Ber
natonis ir kpt. J. Venckus.

BALTŲ DRAUGIJOS rengiamos 
Baltų Kultūros Dienos Celle mieste — 
balandžio 17-19 d.d. Surengtos paro
dos: “Istorinė ir šių laikų lietuvių gra
fika” su dr. P. Rėklaičio rinkiniais ir 
jam pačiam vadovaujant. Kitoje paro
doje eksponuoti 5 šimtmečių baltų že
mėlapiai (vadovavo O. Bong). Balan
džio 17 d. vakare įvyko baltų kameri
nės muzikos koncertas; vadovavo dr. 
H. J. Dahmen. Šalia estų ir latvių me
nininkų dalyvavo ir lietuvis sol. St. 
Citvaras. Paruošė Pr. AI.

Delhi -Tilisonburgo apylinkėje
KLK MOTERŲ DRAUGIJOS DEL

IU SKYRIAUS narių susirinkimas 
šaukiamas balandžio 26 d. tuojau po 
11 vai. pamaldų Šv. Kazimiero parap. 
salėje. Paskaitą apie epilepsiją ir ner
vų ligas skaitys dr. A. Matukas iš 
Ontario ligoninės Woodstocke. Į susi- 
rinkimą-paskaitą yra kviečiamos atsi
lankyti visos moterys ir ne Draugijos 
narės; taip pat yra kviečiami ir vyrai. 
Visi bus bus pavaišinti kava. E. A.

SIDABRINĮ VEDYBINIO GYVENI
MO JUBILĖJŲ atšventė J. A. Mikėnai 
bal. 4 d. Gausūs jų draugai surengė 
jiems puikų pobūvį Aylmerio Kplum- 
bo vyčių salėje. Dalyvavo virš 200 
žmonių. Pasakyta eilė sveikinimų, 
įteikta gražių dovanų. Sukaktuvinin
kai kilę nuo Panevėžio. Šiuo metu gy
vena savo ūkyje netoli Tilisonburgo. 
Jie išaugino ir išmokė dukrą Birutę ir 
sūnų Vytautą. Abu vaikai yra baigę 
augštuosius mokslus. Dukra jau ište
kėjus, o sūnus ruošiasi daktaro laips
niui inžinerijoje.

PAVASARIO ŠVENTĖ parapijos 
vaikams įvyko Atvelykio popietėje Šv. 
Kazimiero par. salėje. Programą pa
ruošė mokyt. Augaitienė ir p. Lapie- 
niėnė.. Dėmesio centre buvo Velykų 
bobutė (p. Žiogienė), kuri atkeliavo 
su maišu dovanų. Bent trys vaikų gru
pės dalyvavo margučių marginimo 
konkurse. Pirmoje grupėje I premiją 
laimėjo L. Kairys, II — R. Augustina- 
vičiūtė, III — M. Jankauskaitė. Ant 
roj grupėj I premija teko D. Augusti- 
navičiūtei, o II — L. Ratavičiūtei. Tre
čioje grupėje laimingieji buvo: J. Ber
žinis, laimėjęs I premiją, o R. Ratavi- 
čiūtė — II. Margučių konkurse dalyva
vo 21 mokinys. Dideliu susidomėjimu 
vyko margučių ritinėjimas. Vaišes 
jiems paruošė šeštad. mokyklos tėvų 
komitetas. :

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS — 
gegužės 9 d.; ruošia LB apyl. valdyba; 
programą atliks šeštad. mokykla.

KATALIKIŲ MOTERŲ DR-JOS 
SKYRIUS ruošia siuntinius Lenkijos 
lietuviams. Renkami dėvėti, bet dar 
geri drabužiai.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA šį ru 
denį minės 5 m. įsikūrimo sukaktį. 
1959 m. gruodžio 9 d. Londono vysk. 
J. C. Cody paskyrė kun. dr. J. Gutaus
ką jos klebonu. Pirmos pamaldos nau
josios parapijos įvyko gruodžio 20 d. 
vengrų bažnyčioje Courtlande. Vidu
ry dabartinės bažnyčios stovėjo mo
kyklos lenta. Bažnyčia buvo dulkina, 
tuščia, šalta. Šiuo laiku bažnyčia iš
mokėta, išdekoruota, salė atremontuo
ta, klebonija įsigyta, šiomis dienomis 
bus įrengti visi trys nauji altoriai, ku
riuos daro J. Vitkauskas iš Woodsto- 
cko, įdėtos durys. Parapijiečiai gražiai 
remia savo bažnyčią. Per vienerius 
metas atiduota pusė skolos už kleboni
ją, jai įsigyti visi reikalingi baldai, 
atremontuotas jos ir°bažnyčios stogas. 
Susidarė gražus būrys fundatorių, ku: 
rie aukojo pinigų įsigyti atskiriems 
dalykams. Didžiajam altoriui įsigyti 
aukojo p. Tuinylos, šoniniams — p. 
Augustinavičiai, p. Mažeikos, didžio
sioms durims — p. Strodomskiai, nau
jam tabernakuliui — p. Žebertavičiai, 
naujam kielikui — p. Mažeikos, kry
žiui virš didžiojo altoriaus — p. Bar- 
tuliai, šoniniam altoriui žvakes ir mal
dų lenteles — p. Treigiai, visiems al
toriams ir durims ąžuolo medžiagą — 
p. Rugieniai.

Jubilėjinis parapijos pobūvis įvyks 
lapkričio 28 d. vengrų salėje, Delhi.

TRĄŠAS UŽSAKANT PARAPIJOS 
VARDU gaunama didesnė nuolaida. 
Užsakymus priima parapijos komiteto 
nariai. Tą darbą derina P. Augaitis, 
J. Strodomskis ir Br. Dirsė. X. Y.

NOTARAS-
ANTANAS LIUD2IUS, 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

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA”

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI |3.000, Įnor. 
gičią paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolą draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vaL 1 vai po pietą. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro. ..... 
21. MAIN STREET EAST. ROOM 297 — Telefonai JA. 94511



Donelaičio lietuviai ir mes*

gausioje ūkininkų šeimoje gimė 
Kristijonas jonelaitis. Įveikęs di
deles ekononnnes kliūtis, jis vėliau 
studijavo Ktraliaučiaus universite
te ev. teologiją, kalbas ir lankė li
tuanistinį seminarą. Po to kelerius 
metus mokytojavęs, jis net 37 me
tus, iki mirties, buvo ev. liuteronų 
parapijos k’febonas Tolminkiemyje, 
mažame pietryčių Prūsijos mieste
lyje. Donebitis yra pirmasis dide
lio masto li< šūvis rašytojas.

Aplinka, turioje dirbo
Mažojoje Lietuvoje, teisingiau 

toje Lietuves dalyje, kuri yra už 
Nemuno ir sudarė dalį senųjų 
Prūsų žemių, XVIII š. eigoje įvy
ko dideli pasikeitimai gyventojų 
sudėties atžvilgiu ryšium su 30- 
ties metų karu ir bado bei maro 
metais. Tų. nelaimių laikotarpy
je šioje Lietuvos dalyje žuvo ar 
išmirė Vi milijono gyventojų, 
kurie be ve k ištisai buvo lietuviai 
ar prūsų palikuonys. Dideliame 
žemės plo<B liko vos apie 50.000 
gyventojų , šitokios būklės aki
vaizdoje ]?rūsijos valdžia ėmėsi 
dviejų žygių, turėjusių didelės 
reikšmės lietuviškam reikalui. 
Pirmasis žygis buvo mums neigda
mas: valdžia atgabeno į tuščias 
sodybas didelį kiekį kolonistų iš 
Vakarų Europos. Daugiausia tai 
buvo vokiečiai, ypač švabai ir 
salzburgiečiai, nors atvyko ir 
prancūzų bei kitų tautų žmonių. 
Kitataučiai, užplūdę mūsų užne
munę, atsinešė su savim savo kal
bą ir papročius, skirtingus nuo 
mūsiškių. Kitas Prūsų valdžios 
žygis buvo mums teigiamas. Tai 
buvo susirūpinimas užrašyti, 
kaip molslo šaltinį, jų manymu 
išnykimui pasmerktą labai seną 
lietuvių kalbą bei tautosaką. Tam 
reikalui prie Karaliaučiaus uni
versiteto buvo įsteigtas lituanis
tikos skyrius, kurį perėjo visa ei
lė lituanistikos mokslininkų ir 
mėgėjų — lietuvių ir vokiečių. 
Jie, to universiteto padedami, 
pradėjo leisti pirmuosius, moks
linius lituanistinius veikalus, jų 
tarpe ir pirmąją liet, kalbos gra
matiką.

Donelaitis taip pat buvo baigęs 
minimą lituanistikos skyrių, kai 

■ atvažiavo klebonauti į Tolminkie
mį. Tuo metu Tolminkiemio pa
rapija buvo pusiau lietuviška, pu
siau vokiška su prancūzų prie
maiša. Lietuviai beveik visi bu
vo baudžiauninkai, o vokiečiai — 
ponai, dvarininkai. Pamokslus

skelbusi šiuos metus Donelaičio 
metais, verta pagyrimo.

Bet tai dar neviskas. Svetimuo
se paštuose augantis jaunimas 
pradeda mums, seniesiems, ne
retai statyti klausimą — kas gi 
iš tikrųjų yra lietuvis? Kokios 
yra žmogaus, kaip lietuvio, žy
mės? Nelengva atsakyti. Negali
me vien tik parodyti į save ir pa
sakyti: “Štai, žiūrėkite į mus, se
nesniuosius. Tokie žmonės, kaip 
mes, yra lietuviai.” Jaunimui to 
nepakanka. Jiems reikia gilesnės 
perspektyvos. Tokią perspektyvą 
kaip tik ir duoda senųjų mūsų 
rašytojų nagrinėjimas, ypač to
kių, kurie realiai parodo senųjų 
lietuvių tipus. Didysis ir nepa
mainomas tokių senųjų tipų šal
tinis kaip tik ir yra K. Donelai
tis, kuris pats anais laikais gyve
no ir, būdamas evangeliku kuni
gas, turėjo progos gerai to meto 
lietuvius pažinti.

Verskime tad didžiojo Done
laičio kūrinio “Metų” lapus ir 
leiskime jiems prabilti į mus iš 
250 metų praeities. Leiskime mū
sų jaunimui palyginti ano meto 
lietuvius ir save.

Brangioji praeitis
Viena lietuvio dvasios žymių 

yra konservatyvizmas ir iš to ei
nąs gaivališkas prisirišimas prie 
praeities. Su širdgėla D. rašo: 
Ak, kur dingot jūs, barzdotis mūsų 

/gadynės,
Kai lietuvaitės dar vokiškai nesirėdė, 
Ir dar vokiškų žodžių ištart 

/negalėjo?...
Šis praeities garbinimas ir jos pa
siilgimas raudonu siūlu eina per 
visą mūsų literatūrą. Ar turi mū
sų jaunimas tą per šimtmečius 
ėjusį praeities ilgėsi? Turbūt ne.

musės, vabalai ir uodai, pakyla 
paukščiai ir žvėrys, pakyla ir 
žmogus, nors nevisada toks links
mas ir laimingas, kaip gamta. To
kiam žmogui, kuris nesiderina 
su gamtos harmonija, D. tuoj 
pat prideda ir kartų pamokymą: 
Tu, žmogau niekingas, mokykis 

/pasitenkint...
Vasaros saulė yra geroji moti

na brandintoja. Ji subrandina 
laukuose javus, sukrauja vaisius 
ir sėklas. Atlikusi savo darbą, 
pripildžiusi aruodus ir kluonus, 
rudenį saulė vėl traukiasi atgal. 
Tada į pasaulį grįžta visokios ne
gerovės, grįžta purvas, lietus, šal
ti vėjai. Neretai šiurpūs vėjai 
grįžta ir į žmogaus sielą. Bau
džiauninko gyvenime tai dažnai 
išsiliedavo į girtavimą:

Į bažnyčią vos išgirst ką kyštelia 
/galvą,

paskui bėgte i karčiamą bėga... 
vaikus kvailus su savimi į

/karčiamas vedas.
Ak, jūs neprieteliai, jūs išpiudyti 

/bedieviai,
Ar nesibijote, kad jus pekla 

/prasivėrus pražudytų?
Saulei visai nutolus, žiemos 

šalčiai rūstaudami grįžta. Gam
tai ir žmonėms žiema atneša nau
jų rūpesčių, bet atneša ir palai
minto poilsio. Giliai sumiega žvė
rys. Sumiega ir žmonės slunkiai, 
anot Donelaičio:
Ak, kad žiema ilgiau pas mus 

/pasiliktų,
Ir kad miegot mums sviete 

/paskirta...
Subtilus įsijautimas į gamtą 

yra svarbi lietuvio charakterio 
savybė. Ar tokio įsijautimo tebe
turime? Ar mus tebevilioja pava
sario rytai, vasaros saulėlydžiai 
ir žiemos naktys? Manau, kad 
taip. Taigi šią tautinę savybę dar 
tebeturime.

Vargingas darbas
ir atlyginimas
Lietuvis pasižymi kaip darbš

tus žmogus, galįs pakelti vargą: 
Lietus mums daug syk nugarą prausė, 
Ir tūls tvankas daug kepino kiaušę... 
Prakaito taip daug nuo veido nulašėjo, 
Kad per nosį tekančios vis ritos

/srovės.
O už darbą štai koks atlygi

nimas:
Dočys porelę varnų kept nusišauna, 
Ir čerpėj nešvankią sau šutina mėsą. 
Rods negražu girdėt, ir būrui didelė 

/gėda,
Bet ką darys žmogus stokodamas ir 

-/badu mirdamas.
Darbo ir skurdo santykis D.

o

Baleto šokėjai Jaunutis Puodžiūnas ir Violeta Karosaitė — 
klasikinio baleto atstovai atliks programą Toronte balan
džio 25 d. Žiūr. skelbimą 8 psl.

savo bažnvtėlėje D. sakė lietuvis- i Vadinasi, jis jau neteko vienos 
kai ir vokiškai, bet jo širdis pla-: s^ybes, budingos tradiciniam 
kė tik lietuviams. Lietuviams jis i lietuvlul- 
parašė ir savo kūrinius, norėda
mas, kad jie savo geru gyvenimu 
ne tik užsitarnautų Dievo kara-

Gamtos sudvasinimas
__ ______ _____ Per amžius buvęs miško žmo- 

lystę. bet kad ir šioje žemėje pa- Sus> ° vėliau artojas, lietuvis su- 
jėgtu. baudžiavos sąlygomis, ge- augo su gamta. Gamta jam pasi- 
riau gyventi._________________ 1J * ' J~

Kalba iš 250 metu praeities

kūryboje yra labai realistiškas. 
Tas realizmas vietomis įgauna 
dar ryškesnio atspalvio, kai pri
simenami ponai, kurie nieko ne
dirba ir gerai gyvena:
Juk jūs, ponai, mus būrus jau taip 

/nustekenot,
Kad mums ėst reiks žiurkes ir 

/pelėdas...
Po šitokių tonų sekantis žings

nis būtų jau raginimas į revoliu
ciją, tačiau nuosaikiam Donelai
čiui revoliuciniai motyvai yra 
svetimi, ir jis rezignuoja:
Dumplės yr naudingas daikts į 

/kaminą pūsti,
Bet prieš vėjus pūst jos niekad 

/nederėjo
Arba r
Juk be Dievo sviete nieks negali 

/nusiduoti,
Ponai žemės šios negal be Jo ponavoti, 
O mes, būrai, vėl be jo negalime 

/vargti.

Kožnas tur, kaip Dievas jam skyrė, 
/pasitenkint

Šia prasme įdomi yra ir D. pa
sakėčia “šuo Didgalvis” — pik
tas šuo apskundęs teismui avį, 
kurią pats buvo nuskriaudęs. 
Avelė, teisybės bejieškodama, tik 
vilnas prarado.

VILIUS STORASTA-VYDŪNAS mi
rė Vokietijoj 1953 m. kovo 20 d. Tai
gi, prieš 11 metų. Ta proga “Lietuvos 
Pajūris” skelbia žiupsnelį H. J. Jaku- 
žaičio atsiminimų apie velionį. Esą 
Vydūnas, patyręs, kad Jakužaitis ra
šo laikraščiams, dėstė: 1. rašyti tai, 
kas teisinga, 2. rašyti, kas reikalinga, 
3. rašyti taip, kad skaitytojas jaustų 
didesnį savo žmogiškosios sąmonės 
skaidrėjimą, būtų sutvirtintas geros 
savybės ir jaustų paskatinimą siekti 
pažangos, 4. nerašyti keršto ir pykčio 
nuotaikoje”.

VILKIUKO ŽINYNAS. — Visiškai 
neseniai iš spaudos išėjo jaunesnie
siems skautams — vilkiukams skirta 
knyga “Vilkiuko žinynas”, kurią su
darė skautininkas dail. V. Vijeikis. 
Knyga iliustruota keliomis spalvomis. 
Nors ji skirta skautams, bet ją su di
deliu malonumu gali vartyti ir skai
tyti jaunimas iki 12-13 metų amžiaus. 
Kaina $1.

ELENOS KEPALAITĖS skulptūros 
kūrinių paroda atidaryta kovo 30 d. 
Brooklyno muzėjaus meno galerijoje, 
Niujorke. Paroda truks iki balandžio 
24 d. Oficialus atidarymas įvyko balan
džio 5 d. Parodoje išstatyta 17 bron
zos kūrinių. Pr. Al.

“OST EUROPA”, nr. 2, 1964. Turi
ny: Vakarų įsiveržimas — turizmas 
ir užsienio kelionės Sovietijoje — W. 
Leithmueller; Jaunoji Ukrainos poetų 
karta — A. H. Horbatsch; Apie Len
kijos teatrinį gyvenimą — K. Hart
mann; Gyvenamojo kolektyvo žmonės 
— kultūra ir buitis sovietų poliarinė
je srityje, 2 dalis; apžvalginiai straips
niai: šių dienų sovietinė karo strate
gija, apie vokiečių vaikų mokymą So
vietijoje. Knygų apžvalgoje įvertina
mos JAV autorių knygos apie Rytų 
Europą 1962-63 m., Boriso Meissnerio 
knyga apie kom. partijos programą 
1903-1919 m. ir kt. Žurnalą leidžia 
Deutsche Gesellschaft fuer Osteuropa- 
kunde e. V., Stuttgart S., Leonhards- 
platz 28/IV. Metinė prenumerata 42 
DM arba $10.50.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS STYGINIS KVARTE

TAS Maskvoje įvykusiose atrenkamo
siose varžybose pripažintas geriausiu 
Sov. Sąjungoje. Jis bus pasiųstas į 
tarptautinį kvartetų konkursą, kuris 
ruošiamas Lieže, Belgijoj, rugsėjo 
mėn. Konkurso programa esanti labai 
sunki — teks išpildyti Mozarto, Beet- 
hoveno, Brahmso, Ferario ir kt. kom
pozitorių sudėtingus kūrinius. Pagar
sėjusį vilniečių kvartetą sudaro: E. 
Paulauskas, K. Kalinauskaitė, R. Ku
likauskas ir J. Fledžinskas.

PIANISTĖ ESTERA ELINAITĖ su
rengė koncertą Vilniuje. Ji dar tebe
sitobulina Maskvos konservatorijoje 
pas prof. G. Neihauzą. Koncerto prog
rama buvo skirta F. Šopeno kūri
niams. Koncerto recenzentai giria jau
nosios pianistės sutvirtėjusią techni
ką, mažiau suvaržytą meninių suma
nymų išraišką.

712-TUOJU KONCERTU DVIDE
ŠIMTMETĮ atžymėjo Vilniaus un-to 
dainų ir šokių asamblis. Savo reper
tuare jis turi 211 dainų, 98 liaudies 
šokius, 16 kūrinių kaimo kapelai, 12
— liaudies instrumentų orkestrui, 11
— kanklių ansambliui, 14 —birby
nėms, 12 — skudučių grupei. Ansamb
lis yra koncertavęs 8-iose sovietinėse 
respublikose, Vengrijoje, Lenkijoje, 
Čekoslovakijoje, Rytų Vokietijoje ir 
Austrijoje. Šiuo metu meno vadovu 
yra A. Balčiūnas, šokių vadove — E. 
Morkūnienė, choro vadovu — V. Čet- 
kauskas, koncertmeisteriais — D. Ku- 
biliūtė ir A. Raudonis.

Ansamblio eilėse išaugo daug gabių 
menininkų: liaudies šokių inscenizuo- 
tojas J. Lingys, kompozitorius V. Bau- 
milas, dabartinio valstybinio liaudies 
šokių ir dainų ansamblio meno vado
vas V. Bartusevičius, choro vadovai
— A. Gimžauskas, V. Aleksa, A. Kro-
gertas ir kt. V. Kst.

Namai — kaip bažnyčia

Paskaita apie Lietuva universitete
Niagaros, N.Y., universitete 

veikia Sovietų ir R. Europos ins
titutas, kuriame asistento titulu 

darė sava, jo paties gyvenimo da- Į dirba Danielius J. Yenkevicius. 
lis. Ne tik gyvuliai ir paukščiai, Iki šiol institute buvo dėstomas 
bet ir negyvoji gamta lietuviui kursas, liečiąs Sov. Sąjungą ir R. 

Keliu šimtmečiu mūsų kultūri- ■ kalba, juokiasi, verkia. Gyvo Europą. Lietuvos ir kitų Baltijos 
nio gyvenimo laikotarpyje ture- g^tos pajautimo yra pilna Do-| -.............................................
jome daug dideliu lietuviu, vei-lnelaiC10 kuryba-Tos gamtos cent- 
kėjų ir kultūrininkų, bet visdėlto re’ kaiP ir senųjų lietuvių tikeji- 
daugiausia esame linkę prisimin- me’ st0V1 saule- 
ti tuos, kurie vėliausiai gyveno.

Niagaros pusiasalio lietuviai turė
tų Į tai atkreipti dėmėsi.

! valstybių klausimas buvo liečia- 
mas tik bendruose rėmuose. Nuo

i 1964 m. rugsėjo mėn. Institutas
* Su V kylančia’ pavasario saule J ketina įvesti specialų kursą apie 

artirniausiUmūsį"ialSs. Tie dL Pak-vla ir atgy> ir žmogaus gy- ,,V9 ,r ’ 9C 9 V9 Q v‘ 
dieji. kuriuos dengia keliu šimt- Ivenimas-
mečių dulkės, pradeda išnykti iš Jau sa“įeJ.® Įel atk°Pdama budina v mūriu parupus mastams, ne tu,
mūsų minėjimų. Tuo pirmiausia šaūos triūsus narsaudama šis Institutas, norėdamas pabrėž-darome didelę žalą mūsų tautinei Ir ^ias pargriaudama^ ?
garbei kitataučių akyse. Jie_ms■ Viskas, kas rudens bjaurybėj numirei

mečių dulkės, pradeda išnykti iš Jau saulelė vėl atkopdama budina

Lietuvą ir kitas Baltijos valsty
bes. Joms bus skiriama tiek pat 
dėmesio, kaip ir kitiem Rytų ir 
Vidurio Europos kraštams. Be to,

/juokias

pradeda atrodyti, kad visa mūsų 
kultūra tėra tik šio šimtmečio kū
rinys, o jeigu taip, tai mes nepri- 
lygstame kitoms senų kultūrų 
tautoms ir perdaug didžiuodamie
si keliame perdideli triukšmą. 
Jau' vien dėlto PLB valdyba, pa-

/verkdams,
Viskas, kas ežere gyvendams 

/peržiemavojo,
Ar po keru per žiemą buvo miegojęs, 
Viskas tuoj pulkais išlindo pavasarį 

/garbint.
Ir taip pakyla kalnai ir kloniai,

i ti savo dėmėsi Lietuvai ir kitiems 
Baltijos kraštams, pakvietė skai
tyti paskaitą Lietuvos atstovą Va
šingtone J. Rajecką, tema “Baltic 
International Affairs” š.m. ba
landžio 27 d., pirmadieni, 7.30 v. 
v., Amphitehatre in De Paul 
Hall. Paskaita yra vieša — visi 
kviečiami dalyvauti. Buffalo ir

Nors ir rodo visą eilę neigia
mų tipų, D. tačiau pagrindinį dė
mesį skiria geriesiems, kurių lū
pomis dažnai ir pats kalba, štai 
vieno iš tų gerųjų, Seimo, pa
vyzdys:
Seimo namus, kad kartais juos 

/lankyti užsigeisi,
Lyg kokią bažnyčią rasi ištaisytus. 
Stalas jo kaip šventas altorius tau 

/pasirodys,
Ant kurio knygelės šventos guli 

/padėtos,
Kad jis pats ir gražiai mokyti 

/vaikeliai
Su giesmėmis saldžiomis linksmai 

/pasidžiaugtų
Ir vargus šio amžiaus sau linksmus 

/padarytų.
Gerieji veikėjai yra ne tik die

vobaimingi, bet labai švarūs, 
darbštūs ir taupūs. Taigi, tos cha
rakterio žymės, apie kurias daž
nai jauniesiems kalbame, nėra 
mūsų, senesniųjų išgalvotos. Jos 
štai jau vaizdžiai Donelaičio ap
rašytos prieš 250 metų.

Gyvenimas filmuose

Oscar premijas paskirsčius
 KORNELIJUS BUCMYS, OFM 

J. Rajeckas, 
Lietuvos atstovas Vašingtone.

čia keltosios mintys yra tik da
lis galimos ilgesnės studijos apie 
K. Donelaičio raštų tipus. Gali
mos taip pat ilgesnės studijos ir 
kitais klausimais apie Donelaitį, 
nagrinėjant jo stilių, kalbą, eilė
darą ir palyginant jį su bendru 
XVIII š. pasaulinės literatūros 
lygiu. Donelaitis anuo metu ga
lėjo susilaukti pasaulinio masto 

įrašytojo vardo, jei su savo kūry
ba nebūtų likęs užsidaręs Tol
minkiemio užkampyje. Kiek daug 
gabių mūsų rašytojų ir dabar ne
siryžta su savo kūriniais išeiti į 
kitataučių visuomenę pasilikda
mi nežinomuose Tolminkiemiuo- 
se? A. R.

Stasys Yla

Sūnus 
pasakoja apie 
tėvo prezidento 
religingumq

15.
Prisimenu tėvas darydavo skirtumą, kalbėdamas apie 

Lietuvos bažnytinės vadovybės atstovus. Vieni jam ro
dėsi klauso Romos be sąlygų, o kiti saugo ir Lietuvos 
Bažnyčios charakterį. Tarp šių antrųjų jis labai augstai 
vertino arldv. Jurgį Matulaitį - Matulevičių ir arkiv. Pra
ną Karį - Karevičių. Ta proga tėvas prisimindavo lenkų 
bažnytinę vyresnybę. Jam atrodė, kad lenkai ir santy
kiuose su Roma mokėję daugiau žiūrėti savojo krašto 
interesų.

Tėvui prezidentaujant, kaip žinoma, buvo įsitempę 
santykiai tarp valstybės ir Bažnyčios. Du jo artimi bend
radarbiai kunigai, atrodo, skirtingai reaguodavo į rei
kalus. Kan. Tumas užbėgdavo pas tėvą, pasakydavo kas 
jam nepatinka — liete išliedavo, apsigręždavo ir vėl iš
lėkdavo. Toj tumiškoj kalboj neviskas buvo priimtina 
mano tėvui. Bet jis nekreipdavo dėmesio į smulkmenas. 
Anam išlėkus, tik prasitardavo:

— Va, Tumas ka-na-ka (kažin ką) pakalbėjo.
Kitoks buvo kun. VI Mironas. Iš vieno jo pasikalbė

jimo su mano tėvu, man liko įspūdis, kad jis, žiūrėdamas 
valstybės pusės, buvo radikalesnis nei tėvas.

Pagarba jėzuitams
Mano tėvas, matyt, iš seno labai vertino jėzuitų or

diną. Kai atvyko Lietuvon Tėvas Jonas Kipas, jų san
tykiai pasidarė labai šilti. Tėvas tuo metu dirbo banke. 
Besikuriantiem jėzuitam reikėjo kreditų, kurių jie mūsų 
bankuose nevisuomet galėjo gauti. Negalėjo dėlto, kad 
bankai laikėsi griežtų reikalavimų, liečiančių garantijas. 
Kitoks buvo mano tėvas. Kartą jėzuitų vyresnysis parodė 
jam telegramą, kurioj buvo parašyta:

— Aš leidžiu jums pasiskolinti 200.000 litų.
T. J. Kipas atsiprašė negalįs parodyti parašo to vy

resniojo, kuris tokią didelę paskolą jam leidžia imti.
Mano tėvas suprato, jog tai paties ordino generolo 

parašas, ir pasakė:
— Jūsų generolo parašas man svarbesnis, negu de

šimt banko direktorių.
Tėvas tuoj sutvarkė prašomą paskolą, o T. J. Kipas 

vėliau laiku ją atmokėjo.
Kai jėzuitai įkūrė Kaune savo gimnaziją, tėvas per

kėlė ten mane, baigusį 4 klases “Aušroje”. Spėju, tėvui 
turėjo reikšmės šie motyvai. Mūsų valstybinėse gimna
zijose, tiesa, buvo dėstoma religija, bet pati dvasia buvo 
pasaulietinė. Tėvui, matyt, rūpėjo, kad aš gaučiau ne tik 
gerą, augštai kvalifikuotą religijos mokymą, bet ir krikš
čionišką auklėjimą su klasikiniu lotynų ir graikų kalbos 
pasiruošimu.

Pas jėzuitus mane perkėlė tuomet, kai pats dar ne
buvo valdžioj. Atėjęs į valdžią, savo žingsnio nebekeitė, 
nors dėl to kaikas jam darė priekaištų. Girdi, kaip at
rodo, kad prezidentas leidžia savo sūnų ne į valstybinę, 
o į religinę — privačią gimnaziją.

Naujų sistemų vėjai
Iškilus fašizmui, nevienas jaunesniųjų tėvo bendra

darbių tuo žavėjosi ir galvojo, jog vienu ar kitu būdu 
šią sistemą reikėtų taikyti Lietuvos politiniame gyveni
me. Mano tėvui šis sąjūdis nedarė didesnio įspūdžio. 
Tiesa, jis matė jame kaiką gero. Sakysim, geras jam at
rodė principas remtis ne viena kuria grupe ar klase, bet 
visa tauta. Bet jis galvojo, jog kiekvienas kraštas turi 
skirtingas sąlygas. Jo žodžiais, Lietuvos dangus nėra 
žydras, kaip Italijos, dėl to kas tinka Italijai, gali ne
tikti Lietuvai.

Tėvui buvo žinoma, jog tarp jaunesniųjų, kurie ža
vėjosi Hitlerio pavyzdžiu, buvo puoselėjama mintis “tru
putį patvarkyti mūsų žydelius”. Tokiom tendencijom tė
vas buvo labai priešingas. Prieš Hitlerį jis buvo nusista
tęs, nes jo ideologija buvo priešinga krikščioniškosios 
dorovės dėsniams. Mano tėvas iš principo buvo priešin
gas betkuriam veiksmui, kuris diskriminuoja tautinę gru
pę. Jo žodžiais, visi žmonės lygūs prieš įstatymus ir 
prieš Dievą. Dėlto neteisinga persekioti žmogų už tai, 
kad jis žydas.

Mano tėvas buvo laikomas konservatoriumi ir toks, iš 
tikro, buvo ypač pagrindinių principų srityje.

★ ★ ★

Iš sūrtaus pasakojimų susidaro toks bendras vaizdas. 
Antanas Smetona, tautinės linkmės kūrėjas ir ideologas, 
anaiptol nesirgo “tautinės pagonybės” nostalgija. Buvo 
tikintis krikščionis, kokia ir visa mūsų tauta.

Iš tautos Antanas Smetona neišsiskyrė ir savo reli
gingumo pobūdžiu. Juk ir mūsų tautoj daugiau jieškoma 
turinio ir mažiau žiūrima formų; labiau vertinama reli
ginė tiesa ir doriniai principai, negu malonė ir jos Šal
tiniai — sakramentai.

Santa Monica, Kalifornijoj, 
bal. 13 d., palaikant 36 metus nu
sistovėjusią tradiciją, buvo pa
skirtos Oscar premijos goriau
siems pereitų metų filmams, ar
tistams, režisoriams ir gaminto
jams. Filmų Meno ir Mokslo Aka
demijos aktyvūs nariai (jų. dabar 
yra virš 2.600) prieš kiek laiko 
slaptu balsavimu išrinko po 5 
kandidatus kiekvienoje kategori
joje, gi aną pirmadienio vakarą 
buvo paskelbtas apsisprendimas 
už patį geriausią.

Kaip daugelis tikėjosi, geriau
siu pereitų metų filmu pripažin
tas “Tom Jonės”. Filmą pagami
no ir surežisavo Tony Richard
son, laimėjęs taip pat ir geriau
sio režisoriaus premiją. Dar dvi, 
premijos teko šiam filmui — ūži 
geriausią tekstą ir geriausią mu
zikinę palydą. Šis filmas, vaizduo
jąs XVIII št Anglijos gyvenimo 
iškarpas, puikiomis artistinėmis 
priemonėmis komedijos stiliuje 
kritikuoja veidmainiškumą, žmo
gaus žiaurumą žmogui ir kitas 
ydas, tarp kurių moralinis palai
dumas yra tik viena iš daugelio. 
Nors dėl paties pristatymo būdo 
ir nebūtų galima režisoriaus ap
kaltinti nepadorumo įtaigojimu, 
visdėlto šis filmas rezervuotinas 
vien pilnai subrendusiems. “Tom 
Jones” tai tik antras užsienietiš
kas filmas, laimėjęs geriausio fil
mo premiją Oscar istorijoje. Pir
mą kartą ši išimtis buvo padaryta 
1948 m. Sir Laurence Olivier, ga
vusiam premiją už filmą “Ham
let”.

Patekęs kandidatu net devy
niose kategorijose, filmas “Cleo- 
petra” laimėjo premijas, bet tik 
smulkesnėse srityse už techniš
kus nuopelnus — spalvos, drabu
žių, specialių efektų.

Būdinga, kad tarp daugelį mi
lijonų kainavusių kandidatų ge
riausių filmų kategorijon pateko 
ir smulkutis filmas “Lilies of the 
Field”. Šis, nors ir pigiomis prie
monėmis (atsiėjo mažiau nei pu
sė milijono dol.) bei greitu laiku 
(per 14 dienų) pagamintas filmas, 
pajėgė augštoje meninėje formo
je iškelti žmogiškąsias vertybes. 
Filmas, kandidatavęs penkiose 
svarbesnėse kategorijose, apdova
notas geriausio pagrindinės rolės 
artisto premija, kuri teko Sidney 
Potier. Tai pirmas negras, laimė
jęs Oscar premiją. Jis buvo pa
rinktas kandidatu 1959 m. už vai
dybą filme “The Defiant Ones”, 
bet tais metais pralaimėjo prieš 
Charlton Heston (“Ben Hur”). 
Filmų istorijoje iki šiol tik viena 
negrė buvo laimėjusi Oscar pre
miją už geriausią vaidybą šaluti

nėje rolėje filme “Gone With the 
Wind”. Tai Hattie McDaniel 1939 
metais.

Geriausios artistės pagrindinia
me vaidmenyje premija teko Pat
ricia Neal už jos vaidybą filme 
“Hud”. šiam filmui teko dar dvi 
premijos — už geriausią artisto 
vaidybą šalutinėje rolėje — Mel
vyn Douglas ir už geriausią ne
spalvotą fotografiją.

Geriausios artistės šalutiniame 
vaidmenyje premiją laimėjo 
linksma anglė senutė Margareth 
Rutherford už vaidybą filme 
“V.P.S.’s”. Šiame filme ji žymiai 
pralenkė Elizabeth Taylor ir 
Richard- Burton, kurie už savo 
brangiai apmokamą vaidybą ne 
tik negavo jokių premijų, bet ne
pateko nei į kandidatų tarpą. •

Anglijos Filmų Akademija ge
riausio filmo premiją taip pat pa
skyrė filmui “Tom Jones”. Ge
riausias anglų artistas — Dirk 
Bogarde (už vaidybą filme “The 
Servant”), geriausia anglų artis
tė — Rachel Roberts (“This 
Sporting Life”), geriausias užsie
nietis artistas — Marcello Mas- 
troianni (“ D iv o r c e , 11 a lian 
Style”), geriausia užsienietė artis
tė — Patricia Neal (“Hud”).

KELIONIŲ
FOUR SEASONS TRAVEL 
254 LAKESHORE RD. EAST,

BIURAS 
Port Credit
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Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681



t* *- *"* i v 4/^uV.-

Mann & Martęl
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2320 Bloor St. W.
BABY POINT

$8.900 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.

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.

BbSPORTAS
AUŠROS ŽINIOS

Praėjusį šeštadienį buvo oficialiai 
užbaigtas 1963-64 m. sporto sezonas. 
Ta proga surengto pobūvio metu vi
siems aktyviai dalyvavusiems sporti
ninkams bei komandų vadovams ir 
globėjams buvo įteiktos atžymėjimo 
vinjetės, pravestos baudų mėtymo 
rungtynės, parodyti filmai iš Aušros 
stovyklų. Šiame 1963-64 m. sezone 
Aušros lengvatlečiai ir plaukikai S. 
Amerikos lietuvių ir pabaltiečių pir
menybėse pastatė 6 naujus rekordus 
ir išsikovojo 131 pirmųjų vietų. Krep- 
šininkai-ės lietuvių ir svetimtaučių ly
gose bei pirmenybėse išsikovojo 12 
čempijonatų ir 11 vicečempijonatų.

Krepšinio treniruotės yra nutrau
kiamos iki rudens.

Lengvosios atletikos treniruotės nu
matomos pradėti už 2-3 savaičių.

Aušros stovykla 11 -18 m. amžiaus 
jaunimui — nuo liepos 4 iki 18 d.; 
jaunučiams 7-13 m. — rugpjūčio 2-16.

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
Lituanicos futbolininkai balandžio j 

12 d. pradėjo 1964 m. futbolo pirme-Į 
nybių rungtynes didele pergale: nuga-' 
Įėjo meksikiečių Necaxa 7:1. Po 2:1 
pirmojo kėlinio, Lituanica gerokai už-1

Sportas Lietuvoje
Pabaltijo lankininkių meistere yrą 

Šiaulių Pedagoginio Instituto stud. Al
dona Mačiukaitė.

Kauno Žalgirio boksininkai įveikė 
Minsko Spartaką 7:3. Kauniečių ko
mandoj yra du broliai — Juozas ir 
Antanas Budnikai; Jų trečias brolis 
Gediminas žaidžia krepšinį Žalgirio 
vienete.

Lietuvos futbolo sezonas pradėtas 
draugiškomis futbolo rungtynėmis: 
Šiaulių Elnias — Kėdainių Nevėžis 
0:3, Mažeikių Elektra — N. Akmenė 
2:3, Mažeikių Elektra — Telšių Sig
nalas 9:0.

Šiauliuose atsiektos šios geresnės 
pasekmės lengvosios atletikos varžy
bose: diskas 45,25 m. ir rutulys 14,02 
m. — Matkevičius (Šiauliai); į tolį — 
E. Keršys 6,10 m., į augštį — J. BaL 
tramiejūnas 1,68 m. (visi Panevėžys).

Lvivo ASK krepšininkai viešėjo Lie
tuvoje, sužaisdami eilę draugiškų 
rungtynių: Panevėžio Žalgiris pralai
mėjo 45:59, Šiaulių Šarūnas 55:65 ir 
60:62. Laimėti pavyko tik Klaipėdos 
Neptūnui 66:61. K.. B.

PRANEŠIMAS

VASAROS LAIKAS
TORONTO MIESTAS

Nuo balandžio 26 iki spalio 25, 1964.
Pagal miesto tarybos nutarimą skelbiu vasaros laiką šiais 
metais nuo . 2 vai. ryto, sekmadienio, balandžio 26 d., iki 
2 vai. ryto, sekmadienio, spalio 25 d.

Laikantis šio miesto tarybos potvarkio, reikės pasukti vi
sų laikrodžių rodykles vieną valandą Į priekį 2 vai. ryto, 
sekmadienį, balandžio 26 d.

Miesto taryba pagarbiai prašo visų piliečių nuoširdaus bendradar
biavimo šio potvarkio vykdyme bendrai visų gerovei.

Skelbiama laikantis miesto tarybos nutarimų 1964 m. kovo 27 d.
PHILIP G. GIVENS, Q.C.

Burmistras 
GOD SAVE THE QUEEN

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, fannu. žemės sklypų, apartamentu, bizniu.

RUSHOLME RD. — COLLEGE. $6.000 įmokėti, mūro, atskiras 2 augštų, 
8 kambarių, 2 virtuvių namas. Vand. alyvos apšildymas. Garažas, šoni
nis privatus įvažiavimas. Kaina $19.000.

BLOOR — OSSINGTON. $3.000 įmokėti, mūro, 10 didelių kambarių na
mas. Kaina $15.000. '

BATHURST — GLENCAIRN AVĖ. $1.000 įmokėti, medinis, atskiras, 5 
kambarių namas, sklypas 45x160, garažas, privatus įvažiavimas. Kaina 
$10.900.

INDIAN RD. — RONCESVALLES. $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, dvieju 
augštų, 10 kambarių namas. Kiekviename augšte vonia 4 gabalų, mod. 
virtuvės, garažas.

SWANSEA. $20.000 įmokėti, mūro, atskiras 10 butų, 6 metų pastatas. 
Kaina $82.000.

BLOOR — DUNDAS. $2.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 kambarių banga- 
liukas. Sklypas 50x160. Kaina $13.900.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai.

J. KUDABA, namų telefonas RU 3-2105
Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

Tel. RO 2-8255
BLOOR — JANE

$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
demiška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA — BLOOR

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

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

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

spaudė savo priešininkus ir juos tik 
laimė apsaugojo nuo didesnio pralai
mėjimo. Kitaip vyko Lituanicos rezer
vinei komandai — ji pralaimėjo 0:4. 
Lituanicos vartuose blogai darbavosi 
vartininkai (jų buvo bandyta 2), ku
rių “dėka” buvo įleista visai lengvų 
įvarčių.

Lituanicos jauniai irgi pasirodė fut
bolo aikštėje ir turėjo 2 pirmenybių 
susitikimus. Iki šiol sekasi neblogai: 
1 rungtynės laimėtos 1:0 ir vienos pra
laimėtos 0:1.

čikagiečiai sportininkai gerai pasi
rodė S. Amerikos liet, krepšinio pir
menybėse Toronte. Jaunių A klasėje 
I vietą užėmė Čikagos Aras, II — Či
kagos Lituanica. Jaunių B klasėje pir
mas vietas užėmė tie patys Čikagos 
klubai tik priešinga tvarka. Vyru kla
sėje Čikagos Lituanicai teko IV vieta. 
Trys Lituanicos komandos nariai pa
kviesti Š. Amerikos liet, krepšinio 
rinktinėn.

Soldier Field stadijone bus 3 tarpt, 
futbolo rungtynės: gegužės 17 d. Li
verpool- (Anglija)—Monterey (Meksi
ka); 22 d. Meiderich (Vokietija) — 
Monterey; 29 d. Meiderich — Liver
pool. E. Š.

Sportas visur
Europos moterų krepšinio taurės 

nugalėtoju išėjo Rygos TTT krepši
ninkės, nors antras" rungtynes Latvi
jos sostinėje jos pralaimėjo Prahos 
Spartakui 40:43, tačiau laimėjusios 
pirmas Čekoslovakijoj 63:58, jos iš
ėjo laimėtoju tik dviejų taškų skir
tumu.

Peru sostinėje balandžio 28 d. pra
dedamos pasaulinės moterų krepšinio 
pirmenybės. Valstybės suskirstytos į 
tris pogrupius: pirmas — Čekoslovaki
ja, Argentina, Jugoslavija, Korėja, 
antras — Bulgarija, JAV, Paragvajus, 
Prancūzija, trečias — Sov. Sąjunga, 
Čilė, Japonija, Brazilija. Pirmenybių 
šeimininkai į baigmę patenka be ko
vos.

Europos jaunių krepšinio pirmeny
bėse gautos šios pasekmės: Bulgari
ja — Čekoslovakija 60:57, Italija — 
Lenkija 59:48, Jugoslavija — Ispani
ja 59:48, Bulgarija — Italija 56:49, 
Čekoslovakija — Lenkija 61:52..

Real Madrido krepšininkai nugalė
jo Italijos meisteri Simental 101:78.

K. B.

TORONTO
MENO ĮVAIRENYBIŲ KONCER

TAS, rengtas ateitininkų sendraugių 
pr. sekmadienį, susilaukė, palyginti, 
nemažo dėmesio Toronto liet, visuo
menėje. Buvo sudaryta proga pasiro
dyti vietinėm meno pajėgom. A. Bu- 
šinskaitė tarė įvado žodį apie meną, B. 
Arūnas atėjo su savo humoru, B. Ma
žeikienė — su satyra, poetas B. Rukša 
— su didoku pluoštu poezijos, St. Ra- 
inanauskas — su "Anykščių šileliu”. 
Pasirodė ir jaunosios kartos muzikinės 
jėgos — pianistai V. Liuimaitė, T. Gu
revičius ir R. Karka. Programos daly
vių lygis buvo nevienodas, taigi ir 
publikos vertinimas — nevienodas. 
Tokie vakarai — koncertai ypač pa
girtini tuo, kad padeda iškilti jau
niems talentams ir drąsina vyresniuo
sius. B.

KUN. J. DANIELIUS iš Langtono, 
Ont., keletą dienų viešėjo Toronte.

“PIRMYN, JAUNIME!” — Toronto 
moksleivių ateitininkų mimeografuo- 
tas laikraštėlis pasirodė su antru š.m. 
nr. Iš viso jo išleista 16 nr. Redaguo
ja A. Bušinskaitė, iliustruoja R. Dani- 
sevičiūtė. Rašo pats jaunimas. Yra 
straipsnių, poezijos, vertimų. Pažymė
tinas str. “Lietuviais esame mes gi
mę” A. Bušinskaitės. Tai džiuginanti 
jaunųjų pastanga.

VASARIO 16 AKTO PASIRAŠYTO
JO prof. Stepono Kairio portreto spal
votos reprodukcijos gaunamos Toron
te pas J. Novog-Novogrodskį, 87 Win
dermere Ave., Toronto 3, tel. 769-8846. 
Portretas pieštas dail. A. Varno. Dy
dis 8%xll%. Kaina 80 et Galima už
sakyti paštu.

“PARAMOS” narių skaičius auga. 
Š.m. kovo 31 d. buvo 2130 narių. In
dėliai padidėjo S113.000. Asmeninės 
paskolos, mortgičiai padidėjo $51.000.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS BAN
KELIO narių skaičius artėja į 1000. 
Indėliai taip pat didėja ir kelių mė
nesių laikotarpyje bus pasiektas pir
masis milijonas.

Daugelis klausia, ar saugu laikyti 
savo santaupas lietuviškame banke? 
Lygiai saugu, kaip ir kanadiškame 
banke. Viskas apdrausta 100% ir val
džios įstatymų tvarkoma. Skirtumas 
tik tas, kad kanadiški bankai iš pelno 
stato dangoraižius ir moka tūkstanti
nes algas, o mūsų bankelis moka žy
miai augštesnį nuošimtį, o pelnas ten
ka patiems taupytojams — nariams.

K.
TREČIASIS Š. AMERIKOS ESTŲ 

FESTIVALIS rengiamas Toronte š.m. 
gegužės 16 ir 17 d. Būti jo globėjais 
sutiko premjeras L. B. Pearsonas ir 
Ontario min. pirm. J. Robarts.

PADĖKA
Nuoširdus ačiū gerb. Tėvui Barna

bui Mikalauskui, OFM, St. Catharines 
lietuvių klebonui už leidimą žiemos 
metu tęsti bažnyčios ir vienuolyno re
monto darbus pagal inž. dr. A. Kulpa- 
vičiaus projektą. Sis darbas mano gau
siai šeimai buvo didelė ekonominė pa
rama, o tie liūdnoki pastatai tikrai 
įgavo bažnytėlės vaizdą.

Jon. Greičiūnas
PADĖ K A

Reiškiu nuoširdžią padėką Port Col- 
bome, Welland, St. Catharines, Grims
by ir Toronto lietuviams, lankiusiems 
mane Colborne ir Toronto ligoninė
je ir namuose ligos ir sunkios opera
cijos metu. Taip pat dėkoju už gėles, 
dovanas, linkėjimus per radiją, spau
dą ir raštu: p.p. Šetikams, Staškevi
čiams, Wellando klubui Lituanica, 
Bleizgiams, Šurkams, Wellando apyl. 
valdybai, M. Zajas, Kuzavams, Remi- 
zaičiams, Jackevičiams, Paužuoliui, 
Stankevičiui, Alf. Pivoriūnui, V. Pivo
riūnui, S. Pivoriūnienei, K. Stankevi
čiui, Bersėnienei, Vitauskams, Yor- 
dan, Pranaičiams, Blužams, Gudai- 
čiams, Karaliams, Mašauskui, čepu- 
kui, Skaisčiams, Birštonams, Eižinams, 
Rušams, S. Montsvilienei, Stoniui, K. 
Butienei, A. Eižinaitei, V. Birštonui, 
Petkevičiui, Balasevičiui, Balsaitei, 
Kast. Batūrai, B. Čepaičiui, Puzeriams 
ir kt. aplankiusiems.

Toronto skautams ir skautėms siun
čiu skautišką ačiū už broliškus linkėji
mus kuo greičiau pasveikti įdėtus 
“T. žiburiuose”.

Ypatingą padėką reiškiu Port Col- 
bome St. Patrick’s par. klebonui kun. 
S. P. Cirivelo ir Tėv. dr. Kornelijui 
Bučmiui, OFM, už dvasinį patarnavi
mą ir nuolatinį lankymą; taip pat kun. 
P. Ažubaliui už lankymą.

Mano ir šeimos ypatinga padėka 
priklauso mieliems p.p. Birštonams, 
Bleizgiams, šetikams, Staškevičiams, 
Eižinams ir Kuzavams už parodytą 
tikrą artimo meilę, rūpestingumą ir 
pasiaukojimą, visokeriopai padedant 
man ir šeimai. B. Simonaitis

Lietuviu skautu c v
veikla

OBUOLIŲ DIENA. — šį šeštadie
nį, bal. 25 d., visi vilkiukai, skautai, 
bebrai, j. skautai pilnoje uniformoje 
su papuoštais krepšiukais renkasi 7 
vj. prie skautų būklo. Iš ten vyksime 
į mums skirtą 3-čią rajoną — Univer
sity Settlement Center (už meno gale
rijos). Tėvai prašomi prisidėti trans* 
portu, o kurie negali, vaikus painfor
muoti, ar jie grįžta individualiai ar 
laukia tėvu juos parsivežti. 2 v. p.p. 
visi bus laisvi.

Susitarus su šeštadieninės mokyk
los vedėju J. Andruliu, skautai tą die
ną atleidžiami nuo pamokų, tik IX ir 
X skyriaus mokiniai nuo pamokų ne
atleidžiami ir obuolių dienoj nedaly
vauja.

IŠKYLA. — Rambyno ir Šatrijos 
tuntų skautai ir skautės šį sekmadie
nį, bal. 26 d., 9 v.r. nuo skautų būklo 
autobusu išvyksta į Hamiltoną. Aušros 
Vartų parapijos salėje abiejų kolonijų 
skautai-tės turės iškilmingą sueigą — 
savo patrono šv. Jurgio minėjimą. Pa
geidautina, kad kuo daugiau vadovų 
šioje sueigoje dalyvautų ir aptartų va
dovų kursų reikalą bei kitus liečian
čius vadovavimą klausimus ateinančiai 
stovyklai. Autobusas grįš j Torontą 9 
v.v. prie būklo. Kaina Į abi puses $2.

A. t A. '

ANTANUI LAURINAVIČIUI
staigia mirtimi išsiskyrus iš mūsų tarpo š.m. balandžio 4 d., 
nuoširdžiausiai užjaučiame liūdesy pasilikusią žmoną Sofiją, 
dukrą Gajutę Budrienę ir jos šeimą, sūnus Justiną ir jo šei- 
mą, Danielių, Antaną, brolį Stasį ir jo šeimą, seseris Juliją 
Kavaliauskienę^ Elzbietą Švilpienę bei jų šeimas ir kartu 
liūdime —

Ona Leskauskienė
* Irena ir Juozas Morkūnai

Ona ir Juozas Svarinskai
Morta ir Vladas Simanavičiai 
Rūta ir Algis Simanavičiai 
Margarita Simanavičiūtė 
Valentina ir Jonas R. Simanavičius

Lietuvių studentų 
žinios

ŠĮ PAVASARĮ baigs Toronto un-tą 
ir kitas augštąsias mokyklas apie 20 
studentų. Jiems rengiamos bendros iš
leistuvės.

PIGIOS EKSKURSIJOS EUROPON 
rengiamos Scandinavian Airlines Sys
tem b-vės gegužės 26, birželio 9, rug
pjūčio 5. Ekskursijos yra dvejopos: 20 
ir 42 dienų. Pirmoji atsieis $218.60, 
antroji — S435.90. Informacijų teirau
tis 244 Bay St., EM 2-5221.

CANADIAN COUNCIL paskyrė 22 
studentams metines stipendijas $1000 
-$1.500 (penkiems iš Toronto), kurie 
siekia magistro ar doktorato laipsnių 
meno mokslų srityje nuo $1500-$2000 
metams. Praėjusiais metais ir keletas 
lietuvių yra gavę įvairias stipendijas 
mokslo laipsniams siekti.

REFORMUOS XIII SKYRIŲ? Dau
geliui Ontario švietimo darbuotojų ne- 
bepatinka XIII skyrius. Kaikuriems at
rodo, kad jis visai nereikalingas. Ypač 
šio skyriaus pavasario egzaminų ne
mėgsta abiturientai. Norima visas gim
nazijos kursas praeiti per 12 metų. 
Jei XIII skyrius ir pasiliktų, būtų dės
toma tik tie dalykai, kuriuos būsimas 
studentas norėtų studijuoti un-te. 
Taipgi planuojama įvesti gimnazijose 
kursą apie meną, teatrą, operas, dra
mas, baletą ir t.t.

PER PIRMUOSIUS Š.M. 3 MĖN. 
įvyko 6749 eismo nelaimės, kuriose 
mirė 33 asmenys. Daugumą jų — vyr. 
amžiaus žmonės, užgauti einant per 
gatvės sankryžą. Kiti žuvo daugiausia 
dėl netekimo automobilio kontrolės. 
Saugaus eismo taryba perspėjo vai
ruotojus būti budresniems, o pėsčiuo
sius — labiau sekti ženklus, ypač san
kryžose.

AR JAU PRAŠĖTE 

SAVO 
socialinės apdraudos 

numerio

LIETUVIAI STALIA 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-228

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

Vyriausybė išduoda socialinės apdraudos numerio 
korteles vietoje iki šiol daugumos dirbančiųjų turėtų 
nedarbo apdraudos numerių. Naujieji numeriai pa
lengvins vyriausybei naudoti modernius įstaigų me
todus greitesniam darbo našumui tvarkant nedarbo 
apdraudos ir kitus socialinės gerovės reikalus, kaip 
pvz. siūlomasis pensijų planas.
Dėl šių priežasčių jūs esate kviečiamas prašyti socia
linės apdraudos numerio, net jeigu ir nemokate į ne
darbo apdraudos fondą.
Jei dar nesikreipėte, štai ką reikia daryti.

JEI ESATE DIRBANTIS, darbdavys įteiks jums pa
reiškimo formą. Užpildykite ją ir nedelsdamas grą
žinkite darbdaviui.
JEI ESATE NEDIRBANTIS ir gaunate nedarbo ap
draudos pašalpą, užpildykite pareiškimo formą, kai 
kreipsitės į Unemployment Insurance Commission 
įstaigą asmeniškai arba paštu.
JEI ESATE DARBDAVYS, registruotas nedarbo ko
misijos įstaigoje, savaime gausite pareiškimo for
mas. Jei nesate registruotas komisijoje, prašome 
kreiptis į vietinę nedarbo įstaigą, ir formos bus jums 
pasiųstos. įteikite pareiškimo formas savo darbinin
kams, leiskite jas užpildyti ir nedelsiant jos visas, 
ne individualiai, grąžinkite komisijai.

UŽPILDYKITE PAREIŠKIMO 

FORMĄ DABAR

Unemployment Insurance Commission
OTTAWA UIC-264B

Ateitininku žinios
4*

JAUNESN. MOKSLEIVIŲ ATEITI
NINKIŲ MERGAIČIŲ bendras abiejų 
būrelių susirinkimas — šį sekmadienį, 
balandžio 26 d., 2 v. p.p., LV Namuo
se. Susirinkimas labai svarbus — pra
šom visas dalyvauti.

JAUNUČIŲ ATEITININKIŲ MER
GAIČIŲ susirinkimas — šį sekmadie
ni, balandžio 26 d., 2 v. p.p., LV Na
muose. Dalyvavimas būtinas.

VYR. MOKSLEIVIŲ SUSIRINKI
MAS — šį sekmadienį, balandžio 26 
d., 4 v. p.p., LV Namuose. R. Matu- 
kaitė, ką tik grįžusi iš Ispanijos, pa
rodys šviečiamus paveikslus ir papa
sakos savo kelionės Įspūdžius. Taip 
pat bus svarstoma galimybė išvykos į 
Niujorko pasauline paroda.

GEGUŽĖS 3 D., SEKMADIENĮ, Ha
miltone ruošiama ateitininkų šventė. 
Pakviesti ir Toronto ateitininkai. 11 
vai. bus bendros pamaldos, po jų vi
siem pietūs ir iškilmingas posėdis. Iš 
Toronto vyks vyresnieji ir jaunesnieji 
moksleiviai. Atsiradus didesniam skai
čiui važiuojančių, bus nusamdytas au
tobusas. Norintieji važiuoti prašomi 
skambinti Tėvui Rafaeliui LE 3-062Į.

ŠĮ SEKMADIENĮ, balandžio 26 d., 
10 vai., Prisikėlimo bažnyčioje bus 
dialoginės Mišios, kuriom pravesti ini
ciatyvos ėmėsi ateitininkai mokslei
viai. Visi ateitininkai sendraugiai, stu
dentai ir moksleiviai prašomi atsisėsti 
pirmuosiuose suoluose ir dialoginėse 
Mišiose aktyviai dalyvauti.

SP. B-VĖS “ŽIBURIAI” ŠĖRININ- 
KAMS. — Už 1963 m. Šerams priklau
so dividendo 4%. Kas pareikš norą, 
jie bus išmokami iki š.m. 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
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R. CHOLKA N-
& CO. LIMITED REALTOR IS

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

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

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

INDIAN RD. — BLOOR,
$2.000 įmokėti ir viena atvi
ra skola 10 metų. 10 kamb. 
per du augštus, atskiras, mū
rinis dupleksas. Prašoma 
kaina $18.300.

QUEBEC — BLOOR,
$3.000 įmokėti, 6 kamb. mū
rinis namas ant didelio skly
po. Yra leidimas ir planai 
dviem namam statyti. Prašo
ma kaina $12.900.

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.

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. 24404 
Namų tel. LE. 5-1584

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO
Res. tel. LE 6-5363 Res. tel. RO 3-203

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

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

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. • Tel. 533-441' I

$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., mūr., namas, 2 
virt., 2 vonios, šilto vandens šil
dymas, garažas, 1 hipoteka bal.

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, hotelių, motelių. Įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

KEELE — WILSON 
$15.000 įmokėti, 8 but 

statas. Karšto 
vos šildymas. G 
metinių pajan 
garantuotas (I 
morgičius. Pras

VAKARINĖJ MIEŠTI 
$25.000 įmokėti, ultr.

18 butų pastat; 
keltuvas, inter-c 
plauti mašinos 
ers) ir t.t„ Diek 
butai. Prie pat 
džios garantuo' 
morgičius. N e j

AVĖ.
ų mūrinis pa- 
vandens - aly- 
aražai. $8.800 
iu. Valdžios 
tfHA) 5^ % 
io $72.000.
> DALYJE: 
i liuksusinis 
ts. Balkonai, 
am., indams

(dish wash- 
41 ir puikūs 
parko. Val

ias (NHA) 
? r a 1 eiskite

progos.
“GOLDEN MILE” RAJ 
$25.000 įmokėti už 28 

ir 14—2 mieg.) 
delis kiemas aut 
Pirmas morgičiui 
%. Pilnai išnuo 
600 metinių paj 
kaina $185.000. 
pinigų investacija

KEELE — EGLINTON 
$45.000 įmokėti, gražus 

augštų apartamen 
tas. 26 garažai ir 
to mašinom. Balk 
vas, inter-com., j 
dens geizeris v 
dirbtinis sodas ai 
kiti naujausi ir 
įrengimai. $74.70 
pajamų. Visi butą 
ti ir turi nuomos

JANE — WILSON 
$40.000 įmokėti, naujas 

apartamentinis pa: 
3 miegam.}. Visi 
įrengimai: keltuv 
nai, inter-com., ir 1 
metinių pajamų. 1 
tūkstančių.

HIGH PARK — SWANS 
$0000 įmokėti? Tikrai tai 

bė nusipirkti ned: 
ko pastatą (indu 
ing) be savo kaj 
su labai mažu j 
3750 kvadr. pėdų 
augšto. tinka san< 
dirbtuvei < buvo s 
dinėse dirbtuvė). 
000, bet galima t 
našlė savininkė b 
ti. Nepraleiskite

ONE 
butų (14—1 
pastatą. Di- 
o mašinom. 
; tik iš 5Vz 
motas. $31. 
amų. Pilna 
Labai gera 
L
RAJONE 
53 butų 7 

tinis pasta- 
kiemas au- 
Miai, keltu- 
Hi-Fi, van- 
estibiulyje, 
it stogo ir 
modernūs 

0 metinių 
i išnuomo- 
: sutartis.

: 30 butų 
;tatas (1-2- 
t naujausi 
as, balko- 
Lt. $45.000 
*rašo $330

EA RAJ. 
p. Galimy- 
delį fabri- 
strial zon- 
italo arba 
mokėjimu.
ant vieno 

lėliui arba 
lubų skar- 
Prašo $39.

1 erėtis, nes 
. iri parduo- 

šios retos
progos.

KOTELIS — PIETINĖJ ONTARIO 
$20.000 įmokėti. Pardu oda 13.000

galionų alaus, priedo 24
kambariai išnuom avimui. La
bai arti JAV -šie nos. Aludė
ir pastatas tik • už $65.000.
Smulkesnes infor macijas su
teiksiu asmeniška L

Be to, turime labai did e 
kimą įvairaus dydžio ; aj 
nių namų.

J. RUKŠ.4
LE. 24404 

Namų telefonas LE, 6-

Įį paslrln- 
lartmenti-

9165

ksme-

ikelį: 
įma
niais

$3.000 įmokėti, Jane—Annette bun
galas, mūr., 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 akrų lygios, sausos žemės plo
tas, Milton, Ont., prie pagrindinio 

kelio, arti Miltono plytinės ir 401 
- 25 kelių. Pramatomas pramonės 
augimas. Prašoma kaina $7.500, 
įmokėti $2.500.
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ĮVAIRi IS SIUNTINIAI IR DOVANOS
F111 .............. . 111 .. ....................... ... * 1 ............

I
Lietuv ą, Latviją, Esti ją, Ukrainą ir
U. S. S.-R. paprastu bei oro paštu

įvairios sudėties maisto siuntiniai 
iki 40 sv. (su jįp.ilavimu 44 sv.) 
Taip pat galima aiuM'i ir vienos rū

šies maistą iki 40 sv. 
Prašome reikalauti mūsų 

maisto kitalo\%

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

foto aparatai ir tX
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 17% svat ų 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 
pynAŽimą-

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

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

nauti ateityje.
Lietuvių įstaiga

BALTIC EXPORTING CO.
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.
SKYRIAI:

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

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U L 1 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, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos „ Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.

CLEAR-VISION TV., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE -

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

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

A P D R A U D A
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

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI 
Sav. Bill Bartha ir Frank Petit 

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

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

PLUMBING and HEATING 1
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus.
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Telefonas. LE. 2-5191

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

Taupyk ir skolinkis

Toronto Lietuvių
Kredito Kooperatyve PARAMA

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

Už sutaupąs moka nuo 4^2 % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6Ms%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atvfeju 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 
dievą, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vaL 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 Oil 
Co. Ltd. produktai: filtruotas benzinas, alyva ir 
kit. Baterijos ir padangos garantuojamos 3 metams. 
Įvairūs mašinų pataisymai: tepimas, didelių ir mažų 
dalių pakeitimai. Darbas garantuotas ir atliekamas 
patyrusių, valdžios pripažintų mechanikų. Puiki 
proga pasinaudoti B/A Credit Card privilegijomis.

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

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

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

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ

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

Parduotuvė atidaryta

SIMPLICITY
SKALBIAMOJI

MAŠINA
yra grynai kanadiškos gamybos,

11 svarų talpos.

SKALBIA 25% GERIAU

IR GREIČIAU

/ ■
■ I

w

_...

SKAITYTOJAI PASISAKO
LIETUVIŲ GYVENIMO FILMAS
Toronto verslininkų susirinkime bu

vo parodytos ruošiamo filmo ištrau
kos. Jose matai, kaip išnyra “Atlan
tic” restoranas ir jame pietaujantieji 
žmonės. Tautiečių tarpe matosi P. Gir
nius ir V. Giedrikas, doroją padaže 
skęstančius cepelinus. Prie kasos pa
sirodo besišypsąs pats savininkas Va
latka. Ekranu pračiuožia prabangus 
Cadillac ir iš jo išlipęs statybininkas 
Liutkus, kuris drąsiu žingsniu įeina 
į savo tik užbaigtą, puošnią kelių ly
gių pilaitę. Toliau matome Šmigelskių 
naujitelaičius motelius ir prie jų gau
sius gėlynus. Pro akis bėga ištisa py
nė tautiečių įvairiuose darbo momen
tuose: Supronas baigia puošti savo 
vasarnamį, Kairys parceliuoja obelių 
sodus, o namų statybininkai pasirodo 
su įvairiausių konstrukcijų kūriniais 
lietuviškų pavadinimų gatvėse. Toliau 
matyli kažkokia neatpažįstamai puoš
ni vieta. Ryškių spalvų, paskutiniaū- 
sios mados baldai. Didesnį dėmesį pa
traukia įmantrios šukuosenos blondi
nė. Pirmu žvilgsniu ji primena Rūtą 
Kilmonytę, bet geriau įsižiūrėjus, at
rodo, lyg būtų populiarioji dainininkė 
Julieta su vienu iš keturių Romeo, 
besiruošianti šeštadienio televizijos 
programai. Artistė apžiūrinėja baldus, 
tiria jų konstrukciją ir, atsisėdusi į 
minkštą fotelį, sumeta koją ant kojos 
visu moterišku patrauklumu. Jos suk
nutės spalvos tiek ryškios, kad gali
ma atpažinti kiekvieną atskiros gėlės 
žiedą. Tiktai prisiartinus vyriškiui pa
sirodo, kad jis nėra joks Romeo, bet 
F. Mockus, vienas iš lietuviškos baldų 
krautuvės “Mohawk” savininkų, o Ju
lieta — p.' Petrulienė, besirenkanti 
baldus. Tiesiog negali atsistebėti įdo
miu ekrano perdavimu prieš keletą 
metų matytą, o dabar taip šauniai įsi
rengusią krautuvę.

Ekrane toliau pasirodo pereito sei
mo momentai bendra visuma ir atski
romis detalėmis. Spalvotame filme la
bai įdomios atskiros detalės, paimtos 
iš tiek arti, kad tiesiog apčiuopiamai

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 

Telefonas LE 4-8431
3

137 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.

jauti vešlų tabako žalumą ir jo išdžio
vintą geltonumą. Matininko Šalnos to
limačio svambalas taip tiksliai nusilei
džia ant žemėn įkalto kuolelio, kad 
šalia gali įžiūrėti kiekvieną grumstelį. 
Šmigelskio gėlyne žiedas nufotogra
fuotas taip vykusiai, kad gali skaityti 
medaus jieškančios bitutės kojas. Prie 
mikrofono parodytas kalbančio T. Pla
cido veidas toks ryškus, jog gali su
skaičiuoti jo galvoje kiekvieną žilą 
plauką, o kun. Ažubalį taip ir jauti tri
nantį rankas. Šalia charakteringo Kar
delio profilio matosi iš tolimų pasvie
čių suvažiavusių, susirūpinusių ir vė
liau besilinksminančių seimo delega
tų veidai. Prie stalo sėdi ir vaišinasi 
jaunieji Kalendros, o valso sūkuryje 
su nepažįstama ponia skęsta J. Bari- 
sas. Giedriai besišypsančios p. Saka
lauskienės kelių eilių karoliai tokie 
spalvingi, tokie puošnūs, kad su pasi
gėrėjimu studijuoji kiekvieną jų dale
lę, kiekvieną karoliuką.

Tiesiog nesinori tikėti, kad virš pus
valandžio užsitęsęs filmas baigėsi. 
Taip ir norėtųsi ilgiau gėrėtis spalvin
guoju lietuvišku gyv e n imu, dar kartą 
pamatyti Julie tos šukuoseną imitavu
sią ponią, A. Kuolą, triūsantį spaudos 
parodoje, Georgian ežero bangų ap
verstą jauno dantisto dr. S. Kazlausko 
jolę. Žiūrovams gėrintis ir garsiai ap
gailestaujant trumpumą, arch. V. Pet
rulis, filmuotojas, paaiškina, kad čia 
esą tik pirmosios iškarpos. Vėliau fil
mas būsiąs meniškai apipavidalintas, 
daug kas pridėta, kaikas sutrumpinta, 
o pats rodymas užtruksiąs 2.5 vai.

Manyčiau, nepakenktų išmesti mo
dernistų spalvų mišrainę, kuri jud
riame filme nieko nepasako.

Dr. Valadkos, Kaunaičių, Tumosos 
ir Smigelskio finansuojamos, ponios 
Baikauskienė ir Liutkienė iškėlė pui
kias vaišes. S. Pranckūnas

GERB. REDAKTORIAU,

Jūsų balandžio 9 d. vedamojo vie
toje straipsnis “Mokykimės iš anglų!” 
yra skaudžiai teisus. Tačiau reiktų 
padrąsinamo ir pamokomo žodžio ir 
iš sakyklų nesibijant, kad rinkliavos 
lėkštė pakankamai neprisipildys. Aš 
tikiu., jog daug padės savo kalba skai
tomos bažnyčioje lekcijos, kuriose tiek 
daug mūsų tikėjimo grožio ir kone vi
sa jo didybė.

Jūsų Marija Leparskienė

Smegenų ir širdžių kolonijoj
(Atkelta iš 2 psL) vedamas kolonijos dienoraštis, 

matyti pyz. agapėje po gavėnios Jame surašyta visa kolonijos is-

asmenų. Visiems buvo suruoštas raščių, kurie rašė apie Otavą. Tai 
*■••••■ turbūt bus irgi retenybė, nes ne

girdėti, kad kitos kolonijos vestų 
savo veiklos dienoraščius.

Žinoma, ir Otavoje pasitaiko 
dūmų, kaip ir visose mūsų kolo
nijose, bet jie toli gražu neuž
temdo tų gerųjų pusių, kurios 
yra persvaroj. Linkėtina Otavos 
lietuviams ir toliau atstovauti sa
vajam kraštui Kanados sostinėje, 
nes be jų kito ambasadoriaus ten 
kol kas nėra. Pr. G.

jaukus priėmimas ir tai labai 
greitai. Visos atsigabeno iš na
mų paruoštą maistą bei reikme
nis, vyrai sustūmę salėje stalus, 
ir bematant išdygo pusryčiai. Tai 
tik vienas pavyzdys, bet jis kar
tojasi gana dažnai. Reikia pasi
džiaugti, kad yra taip visuome
niškai jaučiančių širdžių. Otavo
je jos reiškiasi bene jau 15 me
tų. Taip rodo Otavos L. Bendruo
menės pirm. inž. A. Paškevičiaus

Anekdotai kenkia
Sovietų oficiozas “Izvestija” 

išėjo su vedamuoju, šaukiančiu 
liautis pasakojus politinius anek
dotus bei juokus, nes jie sukelia 
nesveiką atmosferą ir gelbsti 
Chruščiovo politiniams priešams.

“Izvestija” numato propagan
dinį vajų prieš politinius anekdo- 
tininkus, bet negrasina bausmė
mis, kaip tatai buvo Stalino lai
kais.

PORT ARTHUR-FORT WILLIAM, Ont
E. KRIŠČIŪNIENĖ baigė gail. sės. 

asistenčių kursą. Sveikiname ir linki
me pasisekimo darbe. Ji yra J. Kriš
čiūno žmona; augina du sūnų.

MŪSŲ APYLINKĘ vėl užklupo ne
laimės. H. Poškui sulaužyta koja miš
ke darbo metu. Gydosi Fort Williame. 
P. Matulionis buvo sunkiai susirgęs; 
padaryta operacija. Abiem linkime 
greito pasveikimo.

JŪRA MITALAITĘ, 12 skyr. moki
nė buvo parinkta iš gimnazijos su ki
tais dviem Port Arthur mokiniais, pa
ruošta ir pasiųsta Winnipegan. Ten 
buvo apie 300 mokinių suvažiavę, kur 
improvizavo Jungt. Tautas. Jinai turė
jo atstovauti vienai Afrikos valstybei. 
Organizavo Rotary klubas. Jai teko 
dalyvauti su kitais rusų konsulate spe
cialioj parodoj, kur buvo eksponatų ir 
iš Lietuvos. Teko dalyvauti iškilmin
goj vakarienėj — baliuj, kur buvo pa
ruošti įvairių tautybių valgiai. Pažy
mėtina, kad J. Mitalaitė mokosi labai 
gerai ir ji gimnazijos vadovybės buvo 
siųsta ir anksčiau į specialius moki
nių vasaros kursus. Paskutiniais me
tais net savo sporto mokytoją pava
duoja jai negalint atvykti gimnazijon.

KĄ NUVEIKĖM PERNAI? — Su
ruoštas Vas. 16 minėjimas mieste, o 
Motinos Dienos — p. Giedraičių ūky. 
Suruošta keletas piknikų - gegužinių, 
suorganizuotas lietuvių skyrius, gra
žus ir gana didelis, vietinėj kanadie
čių abiejų miestų parodoj. Suruošti 
bendri pietūs pas p. Giedraičius spa
lio 13 d. vietoj rugsėjo 8 d. minėjimo 
ir paminėtas naujas PL Bendruome
nės seimo nutarimas švęsti rugsėjo 
mėn. kaip lietuvių mėnesį.

Surengta vaikams Kalėdų eglutė. 
Vietoje N. Metų sutikimo buvo bend
ras parengimas su jaukia vakariene 
gruodžio 28 d. Buvo ruošiami valdy
bos posėdžiai ir moterų atskiri susi
rinkimai su kavutėmis.

Kalėdų ir Velykų švenčių proga bu
vo lankyta ligoniai, nunešant jiems 
dovanėlių ir užsakytas laikraštis. Iš
siųsti 6 siuntiniai į Suvalkų trikampį. 
Padarytos rinkliavos Tautos Fondui, 
šalpai ir Vasario 16 d. gimnazijai. 
Taip pradėtos organizuoti 
tuvių Fondui. Už 1963 m. 
solidarumo įnhšą 33.

Siūlyta įsigyti lietuvių 
atsiklausta mūsų žmonių
kuo mes galėtume pasirodyti kaip lie
tuviai 1967 m. Kanados šimtmečio 
minėjime.

Per Vasario 16 minėjimą T. Fondui 
suaukota $52. Talkino p. Simonaitienė 
su sūnum, Erslovas ir jo sūnus Kęs
tutis (gražiai pagrojo akordeonu), P.. 
Ramonas, J. Kriščiūnas, F. ir A. Druk- 
teniai, F. Bagdonienė, (B. Giedrai
čiai), Giedraičiai, Bružienė, Paukštie-

nė, Kojutienė, L. Radzevičienė su duk
rom.

AUKOS TAUTOS FONDUI ŠIAIS 
METAIS: po $5: A. Banys, A. Tvari- 
jonavičius, J. Mockus, J. Misevičius, 
dr. E. Jasevičiūtė; po $3: L. Radzevi
čienė, J. Erslovas, B. Kalibatas; po $2: 
P. Ramonas, J. Kriščiūnas, P. Kajutis; 
po 81: V. Bačinskas, Bagdonas, Kač- 
kys, J. Paukštys, Krygeris, H. Poškus, 
J. Danėnas, V. Gurtajus, Z. Malakaus
kas, K. Kaulėnas, S. G. ir V. Jokū- 
bauskas. Šias aukas rinko J. Erslovas.

E. J.

Niujorkas. — Wall Street eks
pertas padrąsino klientus pirkti 
vak. Amerikos pakraščių cemen
to bendrovių šėrus. Jis mano, kad 
Aliaskoje įvykęs žemės drebėji
mas bus jiems pelningas.

aukos Lie- 
užsimokėjo

nuosavybę; 
nuomonės,

ŠYPSENOS
Bismarkas ir gydytojas

Vokiečių kancleris Bismarkas 
buvo gana atšiaurus ir šiurkštus 
žmogus.

Kartą jis susirgo, ir prisistatė 
gydytojas. Norėdamas geriau iš
siaiškinti ligos priežastį, gydyto
jas pradėjo klausinėti kanclerį. 
Bet kancleris greit neteko kant
rybės ir piktai tarė:

— Verčiau mestum klausinė- 
jęs ir pradėtum gydyti.

Gydytojas atsakė:
— Patarčiau ekscelencijai 

kreiptis į veterinarą. Tai gydyto
jas, kuris gydo savo pacientus 
neklausinėjęs.

Mokama už žinojimą
Austrų karaliaus bibliotekinin-

V. Diuvalis. Jei jis ko nors neži
nodavo, tai prisipažindavo, kad 
nežino.

Dėl tokios atviros laikysenos 
kartą pareiškė nepasitenkinimą 
vienas bibliotekos lankytojas.

— Bet karalius tamstai juk 
moka už tai, kad žinotum, — ta
rė jis.

Mokslininkas atsakė:
— Klystate, pone. Karalius 

man moka už tai, ką žinau. Jei 
jis mokėtų už tai, ko dar nežinau, 
tai jam neužtektų viso pasaulio 
pinigu..

VISIEMS JŪSŲ APDRAUDOS REIKALAMS

Prano BARAUSKO
a g e n t ū a

n >> z AO11 49 CAMEO CRES.K U O-UoI I TORONTO 9
or RO 6-0832
Commisioner for Taking Affidavits

DR. E. ZUBRIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025

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

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W, Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

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 su standartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis 
ir Volkswagenais.

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai

Tel. 368-2846. Namų RO 6-8372

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

OILS LTD. ATSTOVAS

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O 

Wiktoria BITKOWSKA. RO

Advokatai - Notarai
35 pAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

Nemokamai taisome bei išvalome 
krosnis-degintuvus savo klientams.

TELFONAS LE 34908

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. MORRIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St)

OKULISTAS
S. BROGOWSKL OJ).

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6.30 vat vak. Šeštadieniais nuo 

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

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

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 eieaira varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O

Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria akių nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

N AMŲ, AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS priima užsakymus 
vvriškų 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 taisom televizijos ir radijo aparatas. Taisom

TELEFONAS LE 1-81B5. • <72 LANSDOWNE AVE., TORONTO

draudimo Įstaiga,

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

24 vii. pat RO MB12 
Darbo vai. RO MISI 
Namų RO M1S2
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— šį sekmadienį pamaldos pagal 
naują laiką.

— P. Komunijos pamokos vaikams 
— antradieniais ir ketvirtadieniais 
6.30 vai. v. ir sekmadieniais — po 11 
vaL pamaldų. Tėvai, kurių vaikai lan
ko parapines mokyklas ir turi sunku
mų su vaikų atgabenimu į minėtas pa- 
mokas, prašomi pranešti klebonijai. 
Jei atsiras didesnis skaičius vaikų, ku
riems tikybos pamokas lietuvių k. yra 
sunkiau sekti, bus sudaroma speciali 
grupė.

— Vaikų choras rengiasi Motinos 
Dienos minėjimui. Prašome tėvus iš
leisti vaikus į repeticijas trečiadie
niais 6 v.v. ir šeštadieniais — po liet, 
mokyklos. šį sekmadienį 3 v. p.p. pa
rapijos salėje — parapijos mokyklinio 
amžiaus vaikų popietė. Su vaikučiais 
kviečiami ir tėveliai.

— Gegužės mėn. gegužinės pamal
dos bus laikomos kiekvieną dieną 7.30 
vai. vakare.

— Bal. 18 d. iš par. bažnyčios lie
tuvių kapinėse palaidotas a.a. dr. Pr. 
Ancevičius; bal. 22 — a.a. Juozas Pet
ravičius. Velionių artimiesiems nuo
širdi užuojauta.

— Parapijos parengimas ankstyves
nės imigracijos tautiečiams pagerbti 
įvyks gegužės 2 d., šeštadienį, 7.30 v.v. 
Parapijos komitetas šiuo metu išsiun
tinėja kvietimus. Bus meninė progra
mai, sveikinmai ir jaukus pasilinksmi
nimas.

— Patirta, kad pašte yra pareika
lavimas laiškanešių. Blankai gaunami 
centr. pašte. Egzaminai nesunkūs.

— Sutuokta: Mečislovas Empakeris 
ir Aldona Dausaitė.

— šį sekmadienį 9.30 v. pamaldose 
prisimenamas a.a. Viktoras Kaknevi
čius, 33 m. amžiaus neseniai miręs 
Lietuvoje. Velionies šeimai Lietuvoje 
ir broliams Toronte gili užuojauta.

Dr. Pr. Ancevičius
atsiskyrė su šiuo pasauliu Oakvillėje 
bal. 16 d., 4 v. p.p. Palaidotas iš To
ronto Šv. Jono Kr. bažnyčios bal. 18 
d. lietuvių kapinėse Port Credit, Ont. 
Maldų vakare laidotuvių išvakarėse 
Oakvillės laidotuvių namuose dalyva
vo gausus būrys žmonių. Jo karstas 
skendo gėlėse. Taip pat daug velionies 
bičiulių dalyvavo laidotuvėse.

Dr. Pr. Ancevičius buvo 60 m. am
žiaus. Gimęs Skirbų vienk. Baigė Ra
seinių gimnaziją, mokėsi Kauno un- 
te. Augštuosius mokslus baigė Vil
niaus un-te teisės daktaro laipsniu. Vi
są laiką dalyvavo socialdemokratų są
jūdyje. Dalyvavo spaudoje Įvairiomis 
kalbomis ir domėjosi politiniu gyve
nimu.

“A DISPLACED PERSON” — tokia 
antrašte R. J. Needam paskelbė raši
nį “The Globe a. Mail” dienraštyje 

, bal. 20 d. Jame autorius apibūdina ve
lionį dr. Pr. Ancevičių - Ancevich kaip 
nelaimingą išvietintą asmenį, kuris 
nepritapo šiapus Atlanto. Tokių esą 
daug ir jie liksią išvietinti iki mirties; 
jų vienišumas, atsiminimai, kančios 
bei nusivylimai yra esminė jų dabar
ties gyvenimo dalis, nors jie savo ke
liu prisideda pire augančio vietinio 
gyvenimo. Autorius velionį vertina 
kaip publicistą ir teisininką, mokėju
sį daug kalbų.

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

Pranešame savo giminėms ir bičiuliams, kad 
a. a. JUOZAS PETRAVIČIUS,

74 metų amžiaus, mirė balandžio 19 d. Šv. Mykolo ligoninėje 
Toronte. Pašarvotas Turner - Porter laidojimo Įstaigoje. 
Laidotuvės — balandžio 22 d., trečiadienį, 9 vai. ryto iš 
Prisikėlimo bažnyčios.

Nuliūdę:
žmona, sūnus ir duktė su šeimomis

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

įstaigoje kalbama ir lietuviškai

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
* k Vakarais — HU. 9-1543.

HIGH p/rK. DUPLEKSAS. S25.500. Įmokėti $5.000. 10 metų senumo, po 
2 miegamus, vandeniu šildomas, privatus įvažiavimas, garažas.

SCARLETT RD. — HUMBER UPĖ. TRIPLEKSAS. $31.500. Įmokėti 
$5.000 ar daugiau. 4 metų senumo, viso 17 kambarių su balkonais, gele
žiniai laiptai, vandeniu šildomas. Vieta trims automobiliams. Nuomos 
$355 mėn.

ST. CLAIR — OAKWOOD. KETURPLEKSAS., $45.000. Įmokėti apie 
$15.000. Vienas morgičius balansui. Originalus pastatas su balkonais, 
dideli butai, viso 20 kambarių, modernizuotas ir geram stovy, 2 gara
žai, privatus įvažiavimas. Nuomos $440 mėn.

CLOVERDALE SHOPPING MALL. PENKIŲ BUTŲ. $58.000. Įmokėti 
apie $15.000. 3-jų metų senumo, gražus moderniškas pastatas su balko
nais ir geležiniais laiptais. Terrazzo. Vandeniu alyva šildomas. Garažai. 
Nuoma — $645 į mėn.

BATHURST—DUPONT. SEPTYNIŲ BUTŲ. $55.000. Įmokėti apie $10.000. 
Senesnis pastatas, bet geram stovy, vandeniu apšildomas. Nuoma apie 
$700 į mėnesį.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

PRISIKĖLIMO PAR. ŽINIOS
— Pr. sekmadienio vakarą mirė a.a. 

Juozas Petravičius ir bal. 22 d. iš Pri
sikėlimo bažnyčios palaidotas šv. Jo
no kapinėse. Velionies našlei, sūnui 
Vytautui ir jo šeimai, dukrai Liudai 
Daunienei iš Otavos ir jos šeimai bei 
visiems artimiesiems reiškiame giliau- 
są užuojautą.

— Nuoširdžiai užjaučiame Juozą 
Kaulių ir jo šeimą, Lietuvoje mirus jo 
motinai. Šv. Mišios už velionės sielą 
bus laikomos šeštad., geg. 2 d., 9 v.r.

— Taip pat nuoširdžiai užjaučiame 
podia, dukras, sūnų ir artimuosius, 
amžinybėn palydėjus dr. P. Ancevičių.

— Mišios už a.a. S. Vosylių, užpra
šytos dukros Z. Lembertienės šeimos, 
bus šį šeštad., 9 va*.

— Pr. sekm., švenčiant globėjo šv. 
Jurgio šventę, Mišiose 10 v. organizuo
tai ir su vėliavomis dalyvavo Jūrų 
Skautijos Neringos tuntas.

— Par. choro bendra repeticja — 
šį ketv., 7.30 v.v. mz. studijoje.
. — Par. jaunimo choro repeticija — 
šį penkt., 6.30 v.v. muzikos studijoje.

— Pirmos išpažinties ir Komunijos 
data — geg. 2 ir 3 d. Vaikučiai lanko 
visas sudažnintas pamokas ir repeti
cijas. Nebažnytiniais iškilmių reika
lais prašom informuotis pas šventės 
tėvų komiteto pirm. inž. S. Vaitiekū
ną, RO 3-1919 arba viecp. V. Stukie* 
nę, ME 3-0513.

— Šį sekm. katechetinės pamokos 
nekat. pr. mokyklas lankantiems mo
kiniams ir religijos pamokos nekat. 
gimnazijas lankantiems gimnazistams 
baigiamos. Po šio sekm. jaunimas pa
leidžiamas ruoštis įvairiems egzami
nams ir vasaros atostogoms. Kateche
tines pamokas per.'pr. mokslo metus 
lankė apie 90 vaikučių, p. Komunijos 
— 72, religijos — apie 40 gimnazistų.

— Šį sekm. Mišios 10 vai. bus dia
loginės. Atsakinėjimams vadovaus 
ateitininkai, bet į atsakymus kviečia
mi jungtis visi.

— Tėv. pranciškonai laikys Motinos 
Dienos Mišių noveną už gyvas ir mi
rusias motinas. Mišios bus laikomos 
per visą gegužės mėn. 8 v. r. Taip pat 
visos motinos bus prisimintos per ge
gužines pamaldas. Novenos laiškai iš
siunčiami šią savaitę.'Atkarpas su sa
vo intencijomis paštu, sekmad. rinklia
vų krepšeliuose arba per specialią 
rinkliavą gegužės 1 d. vakarą prašom 
grąžinti. Auką pridėti nėra būtina. 
Pridėtos aukos bus panaudotos jau 
šiuo metu vykstančiam naujam T. 
pranciškonų stovyklavietės praplėti
mui ir patobulinimui. Aukotojams — 
nuoširdi padėka. Kurie pageidauja at
skirų Mišių prašomi aiškiai pažymėti.

— Jaunimo sekmad. pasilinksmini
mas — šį sekm., 7.30 v.v. Visas To
ronto lietuviškasis jaunimas kviečia
mas dalyvauti.

— Kt. sav. par. kunigai lankys: Al
bany Ave., Augusta Ave., Bedford 
Park Ave., Borden St., Boyton Rd., 
Carlton St., Deloraine Ave., Elm Rd., 
Erskine Ave., Forman Ave., Hills
dale Ave., Isabella St., Jedburg Rd., 
Kendal Ave., Ledbury Ave., Major St., 
Millwood Rd., Mutual St., Parliament 
St., Poplar Plains Rd., Prospect St., 
Roxborough St., Sherbourne Ave., 
Stibbard Ave., Sumerhill Ave., Til
son Rd., Tweedsmuir, Vanauley St., 
Wellesley St. E., Widmer St.

DAIL. A. VARNAS su žmona keti
na lankytis Toronte šį savaitgalį pas 
savo bičiulius F. Senkus.

SOLISTĖ L. ŠUKYTĖ IR PIAN. D. 
SKRINSKAITĖ pakviestos koncertui 
į Klevelandą geg. 9 d. Kartu koncer
tuos ir pian. A. Kuprevičius.

ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs groti vestuvėse, piknikuose, 
arba mažuose parengimuose.

Tel. LE 5-0466. A. Zaremba

Johnzs Flooring
SENOS GRINDYS ATNAUJINA

MOS IR IŠLYGINAMOS.
SKAMBINTI EM 8-6575

118% Robinson St., Toronto 3, Ont.

Balandžio 25 d., šeštadienį, 7.30 ¥X,
Toronte, Heydon Paris mokyklos puošnioje salėje 
(Dovercourt Road ir St. Anne’s gatvių kampas)

Automobiliams rezervuota vieta mokyklos kieme.

GARSIŲJŲ BALETO ŠOKĖJŲ

V. Karosaitės ir J. Puodžiūno
BALETO KONCERTAS
DALYVAUJANT ŽINOMAJAI KSILOFONISTĖ!

NINA RAE
Pro g r a m o j e:

Šopeno, Liszto, Čaikovskio kūriniai, lietuviški potpuri ir kt.
Įėjimas: $2, $1.50, 1.00, studentams — 75 et.

Koncertą globoja PLB valdyba, rengia Toronto apyl. valdyba

Maloniai kviečiame jus atsilankyti į 
skautų tėvų - rėmėjų 
komiteto -
rengiama T T ■

balandžio 26 d., sekmadienį, 3 v. p.p. 
Prisikėlimo parapijos salėje.
Tikslas — sutelkti lėšų skautų stovyklavietės virtuvės reikmenims.

įdomia programą išpildys: sol. J. SRIUBIŠKIENĖ, smuik. STP. 
KAIRYS, akompaniatorė D. SKRINSKAITĖ, ST. RAMANAUSKAS 
ir R. MERKELYTĖ.

KAVUTĖ IR UŽKANDŽIAI.

Ksilofonistė Nina Rae drauge su 
baleto šokėjais — Puodžiūnu ir 
Karosaite atliks programą Toron
to apyl. rengiamame koncerte 
balandžio 25 d.

ATŽYMĖTINA MOTINA. Apyl. vai- 
dyba, besiruošdama Motinos Dienos 
minėjimui, nutarė atžymėti vieną lie
tuvę motiną . paskelbiant ją žymiau
sia šių metų motina. Valdyba pagei
dauja visuomenės sugestijų tokiai mo
tinai atrinkti. Pageidavimų valdyba 
laukia iki gegužės 2 d. pirmininko ad
resu: inž. E. Čuplinskas, 2507 Eglin- 
ton W. apt. 101, Toronto 15, Ont. A.

“DAINOS” SUSIRINKIMAS — šį 
sekmadienį, bal. 26 d., 3 v. p.p., pas 
narę J. Dagilienę, 54 Durie St. Tel. 
RO 2-9576. Visos narės ir viešnios 
kviečiamos gausiai atsilankyti. M.F.Y.

236 TORONTO SLA KUOPA prane
ša, kad dar yra vietų autobuse į pa
saulinę parodą Niujorke gegužės 15-18 
d. Autobusas išvyks penktadienį 10 
v.v. nuo L. Namų. Kaina S20. Skam
binti V. Bačėnui LE 6-4681 vakarais 
arba CR 8-7261 dienos metu. Vietas 
prašom užsisakyti iki gegužės 1 d.

SLA kuopa
NEUŽMIRŠKITE PASUKTI LAIK

RODŽIO rodyklę vieną valandą prie
kin baigiant šį šeštadienį. Vasaros lai
kas oficialiai prasideda šį sekmad., 
bal. 26 d., 2 v. ryto.

ALBINA IR JUSTAS KRASAUS
KAI bal. 27 d., pirmadienį, atidaro 
naują maisto gaminių krautuvę “Eu
ropean Meat and Delicatesen” 2899 
Bloor St. W.; tel. 233-9783.

LIETUVIU KREPŠINIO RINKTI
NĖS IŠVYKOS Į AUSTRALIJĄ komi
tetas Kanadoj kviečia kiekvieną šio 
krašto lietuvį ir organizaciją prisidėti 
prie mūsų sporto ir Tėvynės propa
gandos Australijoje, pasiunčiant au
ką komiteto ižd. L. Rickevičienei, 4 
Avon Avė., Toronto 9.

Brangus lietuvi! Kiekvienas prisiųs
tas doleris, trumpina nuotolį tarp š. 
Amerikos ir Australijos. Nelauk, bet 
atlik savo tautinę pareigą šiandien!

Spaudos inform.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7 981. 
Namu telefonas AM 1-0537.

Vyriškų drabužių 
išpardavimas

EILUTĖS_____________$15.00
KELNĖS _____ ________ $ 3.95
ATLIKĘ APSIAUSTAI .... S 3.00 
ATLIKUSIOS LIEMENĖS S 1.95 
VYR. BALTINIAI $ 1.95

Geri naudoti drabužiai gaunami Įvai
rių spalvų, madų ir dydžių.

O’DONNELL’S
GOOD USED CLOTHING

STORE

355 Yonge St.
1 blokas į šiaurę nuo Dundas St. 

Atidaryta 9 v.r. — 6 v.v.
Aplankykite mūsų vasarinių pačiūžų 

ir aulinių batų skyrių.

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

BALTIC MOVERS
Baldu pervedimas Toronte tr tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal!, Txmdona. Windsor*, Ramil 
tona. North Bav, Sudburi Ir kitur.

M DF.WSON ST., TORONTO 
TeUfnnas LE. 4-1403

1964 m. gegužės 2 dienų
Prisikėlimo parapijos salėje
Toronto Liet. .Moterų Šalpos Grupė “DAINA” ruošia tradicinį

KARTŪNO BALIŲ
Gros Benni Ferry orkestras. Turtinga loterija, geras bufetas.
TRYS STILINGIAŪSIOS SUKNELĖS BUS PREMIJUOTOS.
Įėjimas: $1.50, studentams $1. Pradžia 7.30 v.v.

IŠ ARTI IR TOLI, VISUS, MALONIAI KVIEČIA
ATSILANKYTI “Dainos” valdyba

PASKAITOS APIE VAIKU AUKLĖ
JIMĄ, kurias skaitys pedagogė D. Pet
rulytė iš Čikagos, numato apimti šias 
temas: 1. Kas yra auklėjimas? 2. Mo
tinos vaidmuo vaiko gyvenime, 3. Kū
dikio ir vaiko kaip žmogiškos būtybės 
teisės visuomeninėje sąmonėje, 4. Ko
kie yra dvasiniai vaiko reikalavimai ir 
kokios auklėjimo priemonės naudoti
nos, 5. Tvarka — laisvės ir drausmės 
pagrindas, 6. Lietuvybės pradai šeimo
je (kalba, skaitymas, rašymas).

PASKAITŲ TVARKA: penktadienį, 
bal. 24 d., 7.30 v.v., šeštadienį, bal. 25 
d., 5 v.v. (ne 6 v.v. kaip buvo skelb
ta) ; sekmadienį, balandžio 26 d., 6 v.v. 
Vieta — L. Vaikų Namai, 57 Sylvan 
Ave. Visi tėvai, motinos, mokytojai, 
globėjai bei jaunesnieji bendruome
nės nariai, kurie artimoje ateityje nu
mato sukurti šeimas, maloniai kvie
čiami šiose paskaitose dalyvauti.

Rengėjos

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

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 D?FNĄ 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944

MARGIS DRUG STORE 
Moteriškos kojinės

ŽYMUS BALETO KONCERTAS. — 
Šį šeštadienį, badandž. 25 d., Toronte 
turėsime retą progą pamatyti vienų iš 
geriausių mūsų išeivijoje lietuvių ba
leto šokėjų Violetos Karosaitės ir Jau
nučio Puodžiūno koncertą. V. Karosai- 
tė baleto studiją lankė pas S. Velbasį 
Čikagoje, pas garsiąją B. Holmes, o 
Hollywoode, po ilgesnių studijų daly
vavo Aqua Follies grupėje, gastroliuo
dama po visus JAV didesnius mies
tus. J. Puodžiūnas Kasselio stovyklo
je lavinosi A. Liepino studijoje; Kle- 
velande mokėsi pas Nadeždiną, o per
sikėlęs į Hollywooda jau 5 metai šo
ka garsioje Bowl grupėje. Nežiūrint 
sunkių darbo sąlygų, kostiumų bran
gumo ir varginančių kelionių, jie abu 
yra paruošę rimtą programą. Matysi
me juos įvairiuose stiliuose, puikiuo
se kostiumuose kartu ir paskirai. Be 
to, koncerto programoje dalyvauja ir 
žymioji ksilofonistė Nina Rae, kuri 
marimbos instrumentu atliks eilę kū
rinių. žiūr. skelbimą. Rengėjai

KUR ŽVEJOTI — “Where To Fish 
in Southern Ontario?” vardu išleista 
knygelė su labai detaliomis informa
cijomis žvejams.

Gegužės 3 d. važiuoju į FLORIDĄ, 
Miami. Turiu vietos dviems asmenims. 
Skambinti EM 4-0738.

DAR 3 SKLYPAI PARDUODAMI Ni
da Crescent, New Wasaga Beach ša
lia Prisikėlimo parapijos stovyklos. 
Kreiptis: B. Buntinas tel. RO 9-6088, 
LE 44993 arba vietoje.

METINIS ATEITININKU KUOPOS 
susirinkimas įvyko bal. 18 d. N. Pr. 
M. seserų vienuolyno salėje. Pirm. A. 
Mališkienė pasidžiaugė gausiu dalyvių 
skaičiumi ir pakvietė J. Ladygą susir. 
pirm., o A. Paškevičienę sekr. Paskai
tą apie ateitininkų pasireiškimo trū
kumus ir pliusus visuomeniniame dar
be skaitė T. J. Vaišnys, SJ. Paskaita 
sukėlė gyvas diskusijas. Valdybos var
du metinį pranešimą padarė sekr. G. 
Rudinskienė. Pr. metais padaryti trys 
susirinkimai, surinktas nario mokestis 
ir specialus mokestis ateitininkų kon
ferencijai Niujorke, kurioje Montre- 
aliui atstovavo dr. V. Giriūnienė. Dau
gumas kuopos narių aktyviai dalyvau
ja bendruomeninėse Montrealio liet, 
organizacijose ir parapijose.

Į naują kuopos vadybą vienbalsiai 
išrinkti: D. Jurkus, Br. Lukoševičie
nė ir P. Styra. Valdybos suruoštų vai
šių metu labai nuotaikingą savo be
letristinį kūrinį paskaitė P. Styra. Pa
baigai daugumas dalyvių persikėlė į 
parapijos salę — skautų suruoštą 
Jurginių mugę.

KLB MONTREALIO STOVYKLOS 
prie Lac Sylvere steigimui sutikimas 
jau gautas ir iš Consolidated Paper 
Co., kuri tame rajone turi išnuomoju
si visus miškus. Principinis sutikimas 
iš miškų departamento jau buvo gau
tas seniau; beliko tik pasirašyti for
malią sutartį. Visiems tiems forma
lumams sutvarkyti daug padeda dide
lis stovyklos steigimo entuziastas no
taras J. Bernotas.

Pagal paskutinio stovyklos komisi
jos posėdžio nutarimą, išplanavimo 
komisija ruošiasi pradėti darbą, kai 
tik pradžius keliai apie stovyklavietę. 
Lėšų telkimo komisija jau paruošė 
planus vajui gegužės mėn. Pr. R.

JAUNIMO AKTYVUMO ženkle pra
ėjo paskutinis savaitgalis. Gal praeito 
rudens jaunimo laiškai spaudoje, gal 
vyresniųjų atsakymai į juos, gal senų 
ir naujų jaunimo bičiulių didesnis įsi
jungimas, o gal viskas kartu sužadino 
aiškų pagyvėjimą jaunimo veikloj. 
Vyresniųjų rūpesčiu įsigyta stovykla
vietė Bendruomenės vardu, o jos su
tvarkymu ir reikmenų įsigijimu rūpi
nasi ir jaunieji.

JURGINIŲ MUGĖ pr. savaitgalį AV 
par. salėje buvo pirmas šios rūšies 
skautiškojo jaunimo parengimas Mont- 
realyje. Talkinami tėvų ir rėmėjų, jau
nieji tikrai gražiai užsirekomendavo 
pralenkdami kitus panašius parengi-

i mažieji vilkiukai u; paukštytės. Visi 
dirbo vienam tikslui: sutelkti pinigų 
palapinėms. Mačimdeji muges kitose 
kolonijose, nepagailėjo pagyrų mont- 
realiečių pirmam bandymui Visuo
menė gausiai lankė mugę.

SKAUTŲ m SKAUČIŲ TUNTŲ 
vieša sueiga įvyko bal. 18 d. prieš pat 
Jurginių mugės atidarymą. Žiūrovą 
maloniai nub rikė ypatingai gražus bū
rys pačių jaunųjų. Daugelis išlaikė eg
zaminus į v.ugštesnį patyrimo laipsnį, 
keletas bu vo pakelti ar atžymėti už 
ypatingas pastangas skautybei. 17 
paukštyčių buvo užrišti kaklaraiščiai. 
Tai negirdėtas ir turbūt negreit pakar
tojamas skaičius Montrealio kolonijoj. 
Sekmadieni tas pats jaunimas nema
žesniu būriu organizuotai dalyvavo 10 
vai. pamaldose A V bažnyčioje.

NAUJ. KANADIEČIŲ FESTIV ALY- 
JE bal. 17 d. Forume mūsų šokėjai vėl 
gražiai pasirodė. Nors šiemet nebuvo 
premijuojamos geriausios grupės, ta
čiau lietuviai susilaukė šilto žiūrovų 
priėmimo. Ir čia lietuviams atstovavo 
mūsų skautiškasis jaunimas, nežiūrint, 
kad kaip tik tą vakarą ėjo patys di
džiausi pasirengimo darbai mugei.

NORISI PALINKĖTI jaunimui to- 
liau dirbti su šiuo metu turimu užsi
degimu. Kartu reikia priminti, kad 
dar daug neorganizuoto jaunimo turi
me, dar daugelio pasigedome praeito 
savaitgalio parengimuose. Tikime, kad 
gražūs pavyzdžiai geriau veikia kaip 
žodžiai ir veiklieji pritrauks ir išju
dins dar neįsijungusius į jaunimo 
veiklą.

FILMAS IR DISKUSIJOS apie vai
kų charakterį ir problemas tarp 9 ir 
12 metų — šį ketvirtadienį, balandžio 
23 d., seselių namuose 8 v.v. Tai ant
ras iš eilės toks vakaras. Pirmasis su
silaukė gražaus skaičiaus besidomin
čių šiais filmais. Rengėjos kviečia šį 
kaitą dar gausiau dalyvauti. Seriją to
kių vakarų rengia katalikės moterys 
kartu su seselėmis.

LIETUVIŠKAS RADIJO PUSVA
LANDIS randa laiko kiekvienoj savo 
laidoj ir kultūriniams mūsų reika
lams. Pr. sekmadienį dr. H. Nagys 
gražiai pristatė naują premijuotą M. 
Katiliškio knygą “šventadienis už 
miesto”. Katiliškis montrealiečiams 
pažįstamas: prieš keletą metų jo kny
ga “Išėjusiems negrįžti” laimėjo V. 
Krėvės vardo premiją, skiriama mū
siškio Akademinio Sambūrio. Pusva-

mus. Skoningas ir geras išdėstymas, 
fantų originalumas, įvairių rankdarbių 
meniškumas maloniai nuteikė kiekvie
ną mugėn atsilankiusį. Buvom nuste
binti nagingumu vyr. skautų drožinė
jimo darbuose, skaučių iš paprastų 
bonkų padarytom gražiom vazom. Gal 
dar net su didesniu entuziazmu dirbo

landis, gyvuojąs jau arti pusmečio, 
nuo birželio 14 d. bus girdimas kiek
vieną sekmadienio vakarą 10 v., iš to5 
pačios CFMB stoties banga 1410. Svei
kiname programos vedėją L. Stanke
vičių, praplečiantį lietuviškąjį radijo 
ir linkime sėkmės.

SOL. P. BIČKIENĖS koncertas jau 
artinasi; įvyks AV par. salėje gegužės 
2 d., seselių dešimtmečio sukakties 
proga.

♦ AUŠROS VARTŲ PAR. ŽINIOS
— Pirmoji Komunija — gegužės 17 

d. Sumos metu.
— Parapijos choro koncertas — šį 

šeštadienį, balandžio 25 d., 7 v.v. da
lyvaujant operos sol. E. Kardelienei 
ir pian. K. Smilgevičiui. Taip pat bus 
turtingas bufetas ir loterija, šokiams 
gros geras orkestras. Kas gali, yra la
bai prašomas paaukoti loterijai fantų. 
Parengimo pelnas — choro kelionei į 
Lietuvių Dieną Niujorke.

— Parapijiečių susirinkimas — šį 
sekmadienį po Sumos parapijos salėje, 
šis metinis susirinkimas yra labai 
svarbus. Visi kviečiami dalyvauti.

— Pavasarį daug kas keliasi j kitą 
vietą ir keičia savo adresą. Labai pra
šome visus tuoj pranešti parapijai sa
vo naują adresą.

— Perkant namus, reikia visados 
patikrinti, ar perkamas namas nėra 
apsunkintas mokesčiais kuriai nors 
bažnyčiai, šį reikalą, perkant namus, 
dar galima sutvarkai, bet po to, kai 
sutartis jau pasirašyta, yra pervėlu.

— Balandžio 16 d. mirė Janina čer- 
nysovaitė. Palaidota bal. 20 d. iš mūsų 
parapijos bažnyčios. Giminėms ir arti
miesiems reiškiame užuojautą.

— Bažnyčios fondui aukojo: $50 — 
J. Skučas; $30 — J. Adakauskas; $20
— R. Lukšienė, A. Vaitekūnas, I. 
Kriukelis, K. žemaitis; $15 — A. Če
pulis, A. Zlotkus, Tahan-Mirza Bara
nauskas; $10 — E. Girdauskienė, M. 
Gaputytė, M. 'Duquette; $5 — J. Bal- 
tuonienė, P. Gaputis, J. žemaitis; S4
— J. Verbyla. Visiems nuoširdžiai dė
kojame.

— Užpraėjusio sekmadienio rinklia
va — $336,50.

■ ♦

ROYAL-LONDON

“THE COLOR AND FORM SOCIE
TY” XII metinė paroda atidaroma šį 
sekmadienį, bal. 26 d., 3 v. p.p. Hart 
House Art Gallery — Toronto un-te. 
Bus atidaryta iki geg. 23 d. kasdien 
10 v.r. — 8 v.v.; sekmadieniais — 2 
v. p.p. — 5 v. p.p. Dalyvauja įvairių 
tautybių dailininkai. Iš lietuvių 4 sa
vo naujausius darbus yra išstatęs 
skulpt. Dagys.

Toronto. — Naujas procesas 
pagaminti patefono plokšteles 
buvo pademonstruotas National 
Sales Incentives Ltd., Don Mills, 
Ont., b-vės, kuri patento teises 
gavo iš prancūziškos firmos. Pro
cesas pigus ir mažiau kompli
kuotas.

Nusikaltimo vieta 
aplankius
(Atkelta iš 1 psL)

sios teisės paragrafą,' pagal kuri 
atsakomybėn gal būti traukiama 
už svetimos valstybės vyriausy
bės “garbės pažeidimą”. Iki šiol 
tokia Įstatymo apsauga buvo tai
koma tik valstybių galvoms ir 
diplomatiniams atstovams. 
Chruščiovas, kaip žinome, tėra 
tik .partijos ir vyriausybės vado
vas. Vadinasi, dabar bus galima 
ir jo “garbę” apsaugoti. Užtat ir 
spauda naująjį teisingumo minis- 
terio paragrafą pakrikštijo “Lex 
Nikita” vardu. Tasai ministeris, 
tiesa, pirmininkauja Chruščiovo 
sutikimo komisijai, todėl jo uo
lumas šiuo atžvilgiu negali ste
binti.

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

& 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 HI IT ACH 
savo Kredito Kooperatyve Lf f A4O

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turima draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrus — 4,5%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve — sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.: vakarais. — 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. šv. Kazimiero parapijos 
salėje: sekmadieniais nuo 10.45 iki 1250 vai. 3967 Rosemont Blvd. (tel. 
722-2472) trečiad. 7 • 9 v.v. ir penktadieniais 1 - 6 vai. ir nuo 7 • 9 vai. vak.




