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Kanadiškoįi vėliava
Negalime visai nesidomėti reikalais to krašto, kuriame gyve

name, nes tai ir mus tiesioginiai liečia. Šiuo metu kaip tik iškilo 
Kanadoje labai opus ir sunkiai sprendžiamas klausimas — kana- 
diškosios vėliavos reikalas. Klausimas tiek gilus, kad gali netgi 
privesti prie naujų federalinių rinkimų. To dėliai ir duodame 
laikraštyje vietos jam pagvildenti.

* * ★

Senieji Kanados gyventojai indėnai savo vėliavų, bent tokia 
prasme, kaip mes jas suprantame, neturėjo, taigi, pirmąsias vė
liavas i šį kraštą atnešė ankstybieji jo atradėjai. Tai buvo 1497 me
tais, kai John Cabot, italų laimės jūrininkas, tarnaująs Anglijos 
karaliui, pasiekė Newfoundland© salos pakraštį ir įsmeigė čia 
anglų Šv. Jurgio vėliavą — raudoną kryžių baltame fone. Įsmeigė 
ir pareiškė, kad ši žemė yra anglų karaliaus nuosavybė. Kelioms 
dešimtims metų praėjus, prancūzas jūrininkas Jacques Cartier pir
mą kartą pasiekė pagrindinį žemyną, kur Gaspė pusiasalio pa
krantėje įsmeigė prancūzų to meto vėliavą — tris mėlynas lelijas 
baltame fone — ir pareiškė, kad ši žemė yra prancūzų karaliaus 
nuosavybė. Nuo to meto, per ištisus du šimtmečius, dabartinė Ka
nados žemė buvo nusėta anglų ir prancūzų vėliavomis. Kilo jos ir 
leidosi įvairiose anglų ir prancūzų tvirtovėse, keitėsi, kai keitėsi 
tų tvirtovių valdovai. Pagaliau šis vėliavų reikalas radikališkai 
pasikeitė tik po Quebec’o mūšio 1759 m., po kurio prancūziškoji 
Kanados kolonija, tada vadinta Naujoji Prancūzija, nustojo egzis
tavusi. Nuo tada visoje dabartinėje rytų Kanadoje suplevėsavo 
anglų vėliava, įgavusi naują — dabartinę išvaizdą.

Kai prieš šimtmetį buvo įkurta federalinė Kanada, laisvais 
pagrindais apjungusi buvusias anglų ir prancūzų kolonijas po ang
lų karūna, konfederacijos tėvai vėliavos klausimo nekėlė. Ji liko 
tokia, kokia buvo ir prieš konfederaciją — naujoji britų imperinė 
vėliava, vadinama Union Jack. Tokia" Kanados vėliava naudota 
dar per penkiasdešimt metų, dalinai naudojama ir dabar. Dar 
vėliau, buvusioms kolonijoms išvirtus i savarankiškas dominijas, 
vėl iškilo vėliavos klausimas, juoba, kad kitos dominijos pradėjo 
savo atskiras vėliavas įsitaisyti. Turint tai galvoje, 1945 metais 
karališkuoju aktu patvirtinta Kanadai naudoti tokia vėliava, kuri 
buvo ir tebėra naudojama britų prekybos laivyne — raudona, su 
Union Jack kampe. Tokia būkle tebėra ir šiandien.

★ * *
Vėliavos klausimas nesunkiai spręstųsi, jeigu tai būtų tik teo

retinis reikalas. Deja, taip nėra. Kelis šimtmečius naudota vėlia
va nebėra vien kelių spalvų paprasta kombinacija. Už tas spalvas 
tūkstančiai žmonių-yra- aukojęsi, už jas tūkstančiai mirė kovos 
lauke. Ji yra daugelio kraujo aukos pašvęsta. To dėliai nenuosta
bu, kad atkakliausiais senosios vėliavos gynėjais yra daugiatūks
tantinė Kanados atsargos karių - veteranų organizacija, kuri, susi
rinkusi į savo konvenciją Winnipege, nė klausyti nenorėjo mi- 
nisterio pirmininko L. B. Pearson išvedžiojimų apie naujos vėlia
vos reikalingumą.

O visdėlto naujosios vėliavos klausimas aktualus. Ji daro aktu
aliu toji kanadiečių dalis, kuri per kelis šimtmečius nematė se
nojoje vėliavoje savųjų simbolių — Quebec’o prancūzai. Jie siūlo 
vėliavą keisti, o negalint visų brangių simbolių Į vieną vėliavą su
dėti, siūlo iš viso atsisakyti nuo senųjų simbolių ir sukurti naują 
vėliavą naujais simboliais. Bet tokia naujoji vėliava bent tuo tar
pu neturės labai svarbios dalies — istorinės tradicijos. Žmonėms, 
kurie įpratę tradicijas vertinti, vėliava be tradicijų nėra jokia 
vėliava.

★ ★ ★

Mes, lietuviai, savo oficialios nuomonės vėliavos klausimu 
nesame paskelbę. Gal ir gerai šiuo opiu reikalu laikytis tam tikro 
santūrumo, tačiau tai dar nereiškia, kad savo asmeniškos nuomo
nės neturime turėti. Ją ne tik turėti, bet ir pradėti reikšti būtų 
jau laikas. Juk esame šio krašto piliečiai. A. R.

JONUI BUDRIUI 75 METAI

Kas naujo Kanadoje?
Ontario liberalų konvencijoje, 

įvykusioje Toronte, daugiausia 
laiko buvo skiriama naujo vado 
rinkimam. Nutarta rudenį šauk
ti kitą konvenciją ir jos metu iš
rinkti provincijos partijos vadą. 
Šiuo metu populiariausias kan
didatas yra Andrew Thompson, 
kuris turi daugiausia galimybių 
būti išrinktu. Thompson yra ge
ras lietuvių draugas, yra vedęs 
estę, kuri taip pat aktyviai pasi
reiškia politikoje.

“O Canada” bus priimtas, kai
po oficialus Kanados himnas. 
Su himnu, atrodo, nebus tiek 
vargo, kaip su naujos vėliavos 
Įvedimu, nes “O Canada” jau iki 
šiol daug kur buvo naudojamas, 
kaipo neoficialus himnas. Prieš 
oficialų pripažinimą turės būti 
pakeisti kaikurie žodžiai, nes da
bar angliška ir prancūziška ver
sijos yra visiškai skirtingos. Pa
galiau, po 100 metų, Kanada tu
rės savo vėliavą ir himną.

Teisingumo ministeris G. Fav- 
reau šaukia teisėjų konvenciją 
bausmių suvienodinimui išdis
kutuoti. Dabar bausmės už įvai
rius nusikaltimus įvairiose vie
tovėse yra visiškai skirtingos. 
Toronte banko plėšikas nuteis
tas 10 metų kalėjimo, už tokį 
pat nusikaltimą Hamiltone nu
teistas tik 3 metus. Kanadiečių 
kalinių skaičius proporcingai gy
ventojų skaičiui yra gana augš- 
tas, net 10 kartų didesnis negu 
Anglijoje, ar Švedijoje.

Ontario provincijos prekybos 
ministeris S. Randall važinė

jasi po Europą, jieškodamas rin
kų provincijos gaminiams ir 

stengdamasis atsikviesti daugiau 
Europos pramonininkų, norin
čių Įsteigti Įmones provincijoje. 
Norima prikalbinti, kad Volks
wagen Įrengtų fabriką Ontario 
provincijoje if čia surinktų savo 
automobilius. Dabar juos atve
ža visiškai gatavus iš Vokietijos.

Satelitai bus iššaunami iš pat
rankos, su kuria daromi ban

dymai Barbados salose. McGill 
universiteto prof. dr. G. Bull 
pranešė, kad su 16 colių patran
ka bus galima erdvėn paleisti 
raketą, sveriančią 100 svarų. 
Kanados pirmas satelitas Aloii- 
ette, kuris dar tebeskrenda erd
vėje, buvo paleistas iš JAV ba
zės.

Gydytojų draugijai buvo pa
siūlyta, kad visi gydytojai priva
lėtų pranešti savo pacientus, ku
rie "jų nuomone nėra pajėgūs 
vairuoti automobili. Tuo būtų 
sumažintas eismo nelaimių skai
čius, nes daugelis, gavę leidimus 
vairuoti, juos kas metai tik at
naujina, tačiau jų fizinis ar psi
chinis stovis dažnai tiek pasikei
čia, kad prie vairo jie pasidaro 
pavojingi.

Specialybių mokymas Kana
doje pradedamas kiek galima 
daugiau propaguoti. Bedarbiams 
steigiamos atskiros mokyklos ir 
prie anksčiau duodamos pašal
pos dar pridedami $3 tiems, ku
rie tas mokyklas lanko, šiuo me
tu, kada mašinos pakeičia žmo
gų, specialybės klausimas ypa
tingai iškyla, ir kiekviena vals
tybė ta problema yra labai susi
rūpinusi.

Vasario 16-sios gimnazijos naujieji rūmai jau įpusėti vokiečių lėšomis. Jiems užbaigti ir įrengti 
laisvojo pasaulio lietuviai prašomi aukų.

Savaitės įvykiai
Sovietu^ šnipas prisipažino

“Aš buvau pradžioje Atlanto 
Sąjungos šnipas prieš sovietus, 
paskui dvigubas šnipas, o pabai
goje sovietų šnipas prieš Atlanto 
Sąjungą, nes įsitikinau, jog tokiu 
būdu galima daugiausia pasitar
nauti pasaulio taikai/’ — maž
daug šitaip paskutiniame kaltina
mojo žodyje save teisino buvęs 
švedų pulkininkas Wennerstroe
mas, "keturiolika metų šnipinėjęs 
sovietams. “Apgailestauju, kad 
dėl pasaulio taikos man atrodė 
būtina atskleisti Švedijos karines 
paslaptis. Tačiau po 14 metų 
bendradarbiavimo su rusais ga
liu tvirtinti, jog sovietai neturi 
jokio intereso užpulti Švediją. 
Tuo pačiu netenka reikšmės ir to
ji žala, kuri pagal švedų karo ži
novus buvusi mano padaryta 
krašto gynybai”.

Savo išdavikišką darbą buvęs 
pulkininkas ramiai apibūdino 
kaip dali tarptautinio didžiųjų 
galybių špionažo, kuris savo ruož
tu esąs šaltojo karo veiksnys. Ka
riškai sudaužęs kulnimis, Wen
nerstroemas užbaigė savo pareiš
kimą teigimu esąs pasiruošęs pri
siimti teisines išvadas už savo 
“pažiūras”.

PULKININKO VEIKSMŲ 
TIKSLAS

Valstybės gynėjui kaltinama
sis kitaip atrodė. Anksčiau susek
ti šnipai — sakė jis — tokiais bū
davo pasidarę arba dėl ideologi
nių priežasčių arba protestuoda
mi^ pavyzdžiui, prieš nacizmo ne
teisybes. Atominiai šnipai buvo 
fanatikai ir save laikydavo savo
tiškais pasaulio gelbėtojais. Ta
čiau netoks buvo Wennerstroe
mas, kuris mokėjo puikiai gyven
ti ir dėl pažiūrų galvos nesuko. 
Antai, karo metu 1940-43 m. jis 
talkino hitlerinei žvalgybai ir bu
vo jos apmokamas. Po Stalingra
do, vėjams kita linkme papūtus, 
jis netruko užmegzti ryšius su so
vietais.

Kaltintojas įrodinėjo, jog šve
dų pulkininkui rūpėjo tiktai pa- 
sipelnytf ir patenkinti savo gar
bės troškimą. Išnaudodami šitas 
jo silpnybes, sovietai jam sutei
kė savo žvalgybos “generolo ma
joro” laipsnį, algą ir nepagailėjo 
ordinu. Nesivaržydamas jis išnau
dojo Šnipinėjimui savo augštas 
pareigas, drauge nuslėpdamas sa
vo tikrąjį veidą, apsukriai apgau
dinėdamas savąją aplinką.

Net tardymo metu — pasakojo 
kaltintojas — Wennerstroemas 
ne iš karto pasidavė. Pradžioje 
jis tvirtino šnipinėjęs priešsovie
tinės rezistencijos sąjūdžio nau-

Iš Baltų Federacijos veiklos
Iš Baltų Federacijos prezidiu

mo pranešama, kad š.m. birželio 
mėn. 15 d., pirmadienį, 8 vai. va
karo, Eatono auditorijoje, Col
lege Street, įvyks 1941 m. birže
lio mėnesio įvykių minėjimas.

Garbės kalbėtoju mielai sutiko 
būti opozicijos vadas federacinia
me parlamente Otavoje, buvęs 
ministeris pirmininkas p. Diefen- 
baker, kuris pabaltiečiams jau iš 
anksčiau yra žinomas kaip jiems 
palankiai nusistatęs politikas (jis 
sutvirtino pabaltiečių garbės kon
sulų statusą ir kelis kartus ban
dė iškelti mūsų bylą Jungtinėse 
Tautose — United Nations).

Mūsų korespondentas Švedijoj

dai. Paskui pripažino išdavęs tik
tai Ameriką liečiančias paslaptis. 
Tik įrodymais priremtas, galop 
prisipažino išdavęs' savo krašto 
paslaptis... 160 kartų. Bet prisi
pažinimai nesą pilni* išdavikas 
nerodo jokio gailesčio, priešin
gai, tebesijaučią saistomas įsipa
reigojimo sovietams.

Dalis žalos — kalbėjo kaltinto
jas — jau pataisyk kita dalis 
bus netrukus pataisyte, bet daug 
ko nebus galima pataisyti ilgesni 
laiką. Yra karių ir karininkų, ku
rie nori ginti savo kraštą, bet ką 
padarys drąsa ir ryžtas, jeigu iš
duodamos bazės, vadovietės, nau
jausieji ginklai?

Wennerstroemas statė pavojun 
Švedijos piliečių gyvybę, kad 
pats uždirbtų pinigų. Todėl, ne
suradęs jokių švelninančių aplin
kybių, kaltintojas pareikalavo 
skirti" pačią griežčiausią įstatymo 
bausmę — kalėti iki gyvos gal
vos. (praktikoje toji bausmė po 
10 metų dovanojama — m.p.).

SILPNOS GYNĖJO
. PASTANGOS

Kaltinamojo advokates nenei
gė, kad Wennerstroemo nusikal
timas giliai sukrėtė švedų tautą. 
Jis taip pat pakartotinai pabrėžė, 
kad pasaulio taika gali būti gina
ma kitokiomis priemonėmis negu 
Wennerstroemo. Tačiau jis sten
gėsi Įrodyti, kad čia ne pinigai, 
bet ideologija lėmusi. Wenner
stroemas nesąs koks komuniz
mo simpatikas. Jis norėjęs pasi
tarnauti pasaulio taikai ilgesnia
me nuotolyje ir buvo įsitikinęs, 
kad dabartiniai sovietų vadai nori 
taikos. Tik ateitis parodysianti, 
ar tas Įsitikinimas klaidingas ar 
teisingas.

Daug aplinkybių nulėmusios, 
kad Wennerstroemas tapęs šnipu 
lyg ir prieš savo norą. Pradžioje 
jo ryšiai su rusais buvo reikalin
gi Amerikos ir Švedijos naudai. 
Vėliau, santykiaudamas su aūgš- 
tais sovietų pareigūnais, pakeitė 
pažiūras. Priėjo išvados, jog ko
munistinis režimas tinka kaiku- 
rioms tautoms ir kaikuriems 
kraštams. Savaime suprantama, 
ne švedams ir ne Švedijai. Be to, 
jis buvo tikras, kad sovietai nėra 
priešiškai nusiteikę jo krašto at
žvilgiu, todėl jam atrodė, jog jis 
elgėsi morališkai teisingai, nors 
ir peržengdamas įstatymą. Ne, 
Wennerstroemas savo krašto ne-

Anksčiau pakviestasis dabartinis 
ministeris pirmininkas p. Pear
son apgailestavo negalįs dalyvau
ti dėl ankstybesnių Įsipareigoji
mų. Be garbės kalbėtojo dalyvaus 
dar skaičius mums palankiu po
litikų.

Kaip Įprasta minėjime daly
vaus vienas tautinis choras, tur
būt estų, o kitos tautybės statys 
solistus.

Atsimindami mus raudonojo 
teroro padarytas skriaudas, vie
šai protestuodami ir kartu norė
dami pagerbti augštąji svečią, da
lyvaukime minėjime "kuo skait- 
lingiau.

Gegužės 22 d. Lietuvos gene
raliniam konsului Jonui Budriui 
suėjo 75 metai amžiaus.

Jubiliatas savo valstybinę tar
nybą pradėjo 1921 m. Lietuvos 
generalinio štabo karo žvalgybos 
viršininku. 1923 m. Lietuvos įga
liotinis Klaipėdos kraštui. 1924- 
1925 m. Klaipėdos gubernatorius. 
Konsularinę tarnybą pradėjo 
kaip Lietuvos konsulas 1928 m. 
Karaliaučiuje, ją tęsė ten nuo 
1933 m. generaliniu ir nuo 1936 
m. Niujorke.

Bet visų pirma Jonas Budrys 
paliks Lietuvos istorijoje kaip 
Klaipėdos krašto sukilėlių vadas, 
kuris nepaprastai sunkioje Lie
tuvos užsienio santykių padėtyje 
sėkmingai atliko jam patikėtą di

pardavė — tęsė gynėjas. Nors 
gautieji pinigai atrodo didelė su
ma, tačiau tai niekis, palyginus 
su grėsusiais jo gyvybei pavojais. 
Advokatas dar priminė, kad ang
lų teismas kaltinamųjų švelniai 
neglosto, bet atominiam šnipui 
nepridėjo daugiau kaip 10 m. ka
lėjimo, todėl ir savo ginamajam 
prašė kaltintojo reikalautos baus
mės iki gyvos galvos netaikyti.

Teismo sprendimas paaiškės 
birželio 12.

Tuo būdu bus baigtas lygiai 
metus, užtrukęs jr gerokai švedų 
spaudą bei visuomenę prijaudi- 
nęs vienas didžiausių špionažo 
skandalų naujausioje Švedijos is
torijoje.

Tarsi ironija, tą pačią dieną, 
kai Stockholme pasibaigė Wen- 
nerstroemo byla, Helsinkyje bu
vo teisiams anglas inžinierius, ke
letą metų šnipinėjęs sovietams. 
Tai irgi šnipas iš noro pasitarnau- 
ti“pasaulio taikai”. Tiktai anglas, 
jeigu tikėti jo pareiškimui, dar 
nebuvo visiškai atsikratęs kaiku- 
rios tautinės ištikimybės: šnipinė
damas sovietams, jis buvo pasta
tęs sąlygą — nepakenkti Angli
jos ir Suomijos interesams! Beje, 
to džentelmeno šnipo pavardė 
pagal spaudos pranešimus — 
Ronald Harold Evans.

LFB konferencija Klevelande
JAV ir Kanados Lietuvių Fron

to bičiuliai pr. savaitgalį buvo su
sirinkę aptarti organizacinių rei
kalų. Atstovai dalyvavo iš Kleve- 
lando, Niujorko, Čikagos, Los 
Angeles, Detroito ir Toronto vie
tovių. Padaryti pranešimai iš pa
skirų sambūrių ir diskutuotos 
tolimesnės veikios gairės.

Prof. J. Brazaitis savo kalboje 
kėlė mintį, kaip palaikyti gyvą 
Lietuvos nepriklausomybės idėją 
savųjų ir amerikiečių tarpe, kaip 
ją žadinti per vietinę spaudą ir 
žmones gyvenamoje aplinkumo- 

—: The Globe and Mail, Toronto

Naujai siūlomoji kanadiškoji vėliava. Pagrindinė jos 
spalva — balta. Ant balto fono trys raudoni klevo 
lapai, šonuose dvi mėlynos juostos. Į šią vėliavą su
dėta daug teoretinių simbolių. Baltas fonas ypač 
mėgstamas prancūzų, nes jų senoji išradėjų vėliava 
yra su mėlynomis lelijomis baltame fone. Baltas fonas 
nesvetimas ir anglams, nes jų pirmoji šv. Jurgio vė
liava taip pat buvo baltame fone. Trys klevo lapai 
reiškia tris kanadiečių šakas kilmės atžvilgiu — ang-

jūrų. Pagaliau bendroje kombinacijoje visvien pakar
tojamos anglų ir prancūzų spalvos — raudona, balta 
ir mėlyna.

džiai mūsų valstybei reikšmingą 
ir be galo" atsakingą misiją; tuo 
labiau, kad jos nedrįso imtis ne
vienas savo tarnybine padėtimi 
tada pakilęs gero vardo bei iš
monės lietuvis. Šia proga primin- 
tina, kad gegužės 8 d. suėjo 40 
metų, kai Paryžiuje pasirašyta 
konvencija, pagal kurią Klaipė
dos kraštas buvo galutinai pri
skirtas Lietuvai.

Taip pat šiemet sukanka 36 
metai Jono Budrio konsularinei 
tarnybai ir 28 kai jis eina labai 
atsakingas Lietuvos generalinio 
konsulo Niujorke pareigas.

Sveikiname labai garbingą Ju
biliatą ir linkime daug sveikatos 
ir ilgiausius metus tebedirbti Lie-

I tuvai. Z. R.

AMERIKOS DELEGATAI NATO KONFERENCIJOJE PA
PRAŠĖ KITŲ 15 VALSTYBIŲ TALKOS JŲ KOVOJE SU KU
BA IR VIETNAME. Prancūzijos atstovas atsakė labai žiauriai, 
bet teisingai: Prancūzija, kovodama Alžyre ir Indokinijoje, iš 
Amerikos gavo tik simpatijų; Olandija negavo pagalbos ginčuo
se su Indonezija; Belgija negavo pagalbos ir turėjo užleisti 
Kongą; Portugalija negavo pagalbos dėl Goa, negauna pagalbos 
ir dėl Angolos. Anglija prašo pagalbos Malezijoj ir Adene. 
NATO, prancūzų tvirtinimu, yra sukurta Vakarų Europos rei
kalams ginti. Nei Amerika nei Anglija iš NATO valstybių pa
galbos negaus. . 1
Kubos egzilai skelbia karą 
prieš Castro, švenčiant Kubos 

nepriklausomybės šventę net dvi 
kubiečių egzilų organizacijos iš
leido karo deklaraciją prieš savo 
uzurpatorių Castro. Vienai kovos 
organizacijai vadovauja majoras 
Menoyo, kitai Manuel > Ray. 
Kur jie šiuo metu yra, niekas ne
žino, bet spėjama, kad abu yra iš
sikėlę Kubos salon. Kubos valdo
vai jau yra susirūpinę dėl naujų 
revoliucinių veiksmų. Kuboj blo
gai sekasi ir su cukraus derliumi, 
šie metai blogiausi iš paskutinių 
18 metų.

Didelis skandalas su Amerikos 
ambasada Maskvoje. 11 metų 

rusai klausėsi kas dėjosi Ameri
kos ambasadoje Maskvoje ir vis
ką girdėjo, ką amerikonai kalbė
jo, planavo ir tarėsi. Rusai, sta
tydami Amerikos ambasadai na
mus, į jo sienas įdėjo daugiau 
kaip 40 gerai paslėptų mikrofonų 
visose namo dalyse, "ir tik š.m". 
balandžio mėn. amerikonai juos

LFBje. Prof. V. Vardys svarstė 
uždavinius ir veiklos galimybes, 
padarė svarbius siūlymus toli
mesniam darbui. V. Vaitiekūnas 
pranešime lietė vidaus organiza
cinės struktūros klausimus. Ypač 
su dideliu dėmesiu buvo išklau
sytas bičiulis L. Valiukas iš Los 
Angeles apie rezoliucijoms remti 
komiteto veiklą.

Vyko gyvos diskusijos, padary
ta eilė nutarimų, rezoliucijų; kon
ferencija aplamai buvo darbinga. 
Svetingai atstovus ir bičiulius 
globojo Klevelando bičiuliai.

užtiko. Amerikos ambasadorius 
Kohler pasiuntė Rusijos komu
nistinei vyriausybei labai stiprią 
(tiktai?) notą — protestą. Tokie 
mikrofonai yra, be abejonės, įtai
syti ir kitose vakariečių ambasa
dose. Dabar visi sukruto daryti 
savo patalpų tyrimus ir beveik 
griauti sienas.’ Tokie • veiksmai 
prieštarauja tarptautinei teisei, 
kurios rusai niekad nesilaikė.

Rusijos viešpats Nikita Chruš
čiovas, kalbėdamas Port Saide 

pabrėžė, kad Amerikos laivynas, 
dabar esąs Viduržemio juroje, 
yra imperialistinė grėsmė Afri
kos ir Azijos tautoms. 

J

Amerikos ambasadorius prie J.
Tautų A. Stevensonas Saugu

mo Tarybos posėdy pareiškė, kad 
Amerika pagelbės toms Azijos 
tautoms, kurios yra užpultos ko
munistų ir kurios tos pagalbos 
norės gauti. Tokių tautų yra ir 
Europoj!

Kipro saloj žuvo pirmas Jungt.
Tautų kareivis — tai Suomijos 

kariuomenės karys, kurį nušovė 
tarpusavy kovoj ą turkai ir grai
kai.

Laose komunistai vėl puola 
taip.vadinamus neutraliuosius. 

Vyriausybė yra pasiryžusi prašy
ti Vakarų karinės pagalbos. Lao
se yra paimti į nelaisvę ir du ki
niečiai — komunistų kariai, kaip 
aiškus įrodymas, kad ten daly
vauja ir kiniečių kariuomenė. Ru
sai kreipėsi i Britaniją, kad se
kanti mėnesi Ženevoje būtų su
šaukta 14 valstybių konferencija.

Pereitą penktadienį suėjo ly
giai šeši mėnesiai, kaip John

son pradėjo eiti prezidento parei
gas. Nors jis ir nėra labai mėgia
mas, bet visi pripažįsta, kad John- 
sonas dirba išsijuosęs ir yra pa
siekęs žymių laimėjimų; Jam dar 
lieka dvi didžiulės problęmos, tai 
civilinių teisių klausimas, nes jos 
pasiekė tam tikrą krizę ir reika
lai Pietų Azijoj. Manoma, kad tai 
neatsilieps į rinkimus lapkričio 
mėnesį.

Pereitą penktadienį suėjo ly
giai vienas mėnuo nuo Pasauli

nės parodos atidarymo Niujorke. 
Per tą mėnesį parodą aplankė 3,8 
milijonai asmenų.

Amerikos prez. Johnson, kalbė
damas pereitą penktadienį ir už
kliudęs Rytų Europos tautas, su
gebėjo pasakyti: “Rytų Europos 
tautos pradeda suprasti savo nuo- 

' savą tapatumą (identiškumą)... 
i mes tęsime statyti tiltus per pra
rają, kuri mus skiria nuo R. Eu
ropos”. Klysta ponas Prezidentas, 
sakydamas, kad Rytų Europos 

; tautos “pradeda suprasti”. Jos su- 
I prato seniai, dar prieš jų pavedi
mą bolševikų malonei. 6 pavedė

I jas ...?
*

Chruščiovas šį pirmadienį pali
ko Egiptą ir, savo žmonos bei 

visos svitos lydimas išvyko i Mas
kvą. Egipto žemėj išbuvo virš 
dviejų savaičių.
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KAPITALAS LIETUVAI
- PROCENTAI LIETUVYBEI

LAIŠKAS LIETUVIAMS IR LIETUVIŲ ORGANIZACIJOMS

Apie Kanados Lietuvių Fondo veikimą plačiau yra informuo
jama per spauda, šiuo laišku norime tik priminti Jums, kad laikas 
jau pribrendo veikti skubiai ir neatidėliojant.

Matome pavyzdį iš Amerikos Lietuvių Fondo, kuris jau su
rinko $150.000, o iki metų galo numato surinkti $300.000.

Kanados Lietuvių Fondas yra dar silpnas, šiuo metu jame 
yra vos apie $7.000, todėl mums reikia darbą paspartinti.. Kaip 
jau žinoma, Lietuvių Fondo kapitalas yra neliečiamas — jis ski
riamas laisvai Lietuvai, tik jo procentai bus naudojami lietuvy
bės stiprinimui. Mes manoma, kad Jūs ar Jūsų organizacija esate 
pajėgūs prisidėti savo įnašu prie šio Fondo sustiprinimo. Pilnu 
Fondo nariu tampa kiekvienas asmuo ar organizacija, įnešęs $100. 
Amerikos Lietuvių Fondo didžiausias vieno asmens įnašas yra 
$10.000; daugelis yra įnešę po $1.000. Mūsų Fondui didžiausią 
auką — $1.000 davė neseniai miręs Juozas Petravičius, kurio var
das pasiliks kaip šviesus pavyzdys. Tad kviečiame ir prašome Jus 
ar Jūsų organizaciją prisidėti savo įnašu ir tapti KLF nariu.

Įnašus į Fondo sąskaitas' priima lietuvių bankeliai: Toronte 
— “Parama” ir “Prisikėlimas”, Montrealyje — “Litas” ir Hamil
tone — “Talka”, o taip pat Fondo valdybos nariai ir įgaliotiniai.

Su gilia pagarba Kanados Lietuvių Fondo valdyba

Vasario 16-sios gimnazijos 
1-mos klasės moksleivių atsišaukimas 

į lietuviška visuomenę
tinis ilgų metų lėšų telkimas, 
gimnazijos darbas ir išlaikymas 
būtų neįmanomas. Mes pirmo
kai tai labai įvertiname ir vi
siems tautiečiams už tai didelis 
lietuviškas ačiū. Iš savo pusės 
mes pasistengsime gerai moky
tis, tarp savęs tik lietuviškai kal
bėtis, kad tų lietuvių pastangos

Lietuvių Vasario 16 gimnazi
ja yra vienas tarp nedaugelio 
lietuvybės ir mokslo židinių 
tremtyje, kurių vien tik egzis
tencija yra didelis tautinis ir 
mokslinis veiksnys. Per auklėji
mo pamokas iš mokyt. Fr. Skė
rio sužinojome, kad šios gimna
zijos egzistencija yra labai sun
ki, ypač šiuo laiku, kai statomi nenueitų niekais, 
nauji gimnazijos rūmai. ~ J

Po Velykų atostogų atvažia
vome į lietuvių gimnaziją. Per 
keturias savaitės jau išmokome 
lietuviškai melstis, išmokome 
jau keletą lietuviškų giesmių, 
keletą liaudies dainų*ir stipriai 
giedame Tautos Himną. Keli iš 
mūsų jau bando pirmutinius 
žingsnius tautiniams šokiams pa
šokti.

Mūsų klasės auklėtojas mo
kyt. Fr. Skėrys mums jau kele
tą kartų papasakojo apie rėmė
jų būrelius, jų vadovus ir kitus 
pavienius asmenis bei organiza
cijas. Jei ne tų tautiečių pasi
šventimas, aukojimasis ir nuola-

Kaip iš spaudos yra žinoma, 
mūsų gimnazijos direktorius 
kun. Br. Liubinas lankosi šiuo 
laiku JAV. ir Kanadoje ir renka 
lietuvių kolonijose aukas staty
bai užbaigti. Prašome paremti 
mūsų gerb. direktorių, kur tik 
galite, nes jis renka' aukas 
mums visiems.

Jūsų dėkingi pirmos klasės 
mokiniai: Dilbaitė, Dirmauskas, 
Ditrikas, Finkytė, Gumuliaus- 
kaitė, Gaidytė, Grovaitė, Grovas, 
Kuprėnas, Lengvinas, Marčins- 
kaitė, Marčinskas, Markevičiūtė, 
Petrauskas, Plučaitė, Radiono
vas, Rainys ir auklėtojas mokyt. 
Fr. Skėrys.

REZOLIUCIJOMS REMTI 
KOMITETO VEIKLA

Los Angeles, Calif. — “Rezo
liucijos, Įneštos Į JAV-bių Kon
gresą Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos bei kitų pavergtų tautų lais
vinimo reikalu, turi būti priimtos 
Senato ir Atstovu Rūmu dar šios

tų būti pavyzdys didesnėms LB 
apylinkėms.

—E. A. Swanson, Helena, Mon
tana, švedų kilmės amerikietis, 
yra aktyviai įsijungęs į rezoliuci
jų pravedimo darbą. Jis turi ge-

sesijos metu”, —•* kalbėjo dr. No- rų ryšių su Senato daugumos va- 
lan Frizzelle, California Republi- du ir užsienio reikalų komisijos 
can Assembly pirmininkas, kai ' 
tos organizacijos direktorių tary
bos suvažiavime, įvykusiame ge
gužės 16-17 d. Airport Marina 
viešbutyje, Los Angeles mieste, 
buvo priimta speciali rezoliucija 
tuo klausimu. Ši speciali rezoliu
cija buvo priimta konferencijos 
paskutinės sesijos metu. Rezoliu
cijų komisijai pirmininkauja Ro
nald Rankin iš La Habrą, Calif. 
Rezoliucijoms Remti Komiteto 
pirm. Leonardas Valiukas yra 
vienas iš California Republican 
Assembly centro v-bos vicepirm.; 
jis taip pat yra centro rezoliuci
jų komisijos narys. IT.

— Kun. S. Morkūnas, Sioux 
City, Iowa, šv. Kazimiero lietuvių 
par. klebonas, parėmė Rezoliuci
joms Remti Komitetą $200 auka. 
Praeityje kelis kartus jis yra sky
ręs stambias pinigines aukas re
zoliucijų pravedimo žygiui. Kun. 
kleb. S.* Morkūnas rašo Rezoliu
cijoms Remti K-to pirm.: “...Lin
kiu Jums ir visiems Jūsų štabo 
dalyviams gausios Dievo palai
mos ir toliau su tokiu pat nepa
prastu entuziazmu ir pasiaukoji
mu dirbti labai sunkų Lietuvos 
laisvinimo darbą”. Visos aukos, 
kurių rezoliucijų pravedimo žy
giui tikrai reikia,'siųstinos tiesiog 
komiteto kasininkui: Mr. George 
A. Petrauskas, 3442 Madera Ave
nue, Los Angeles, California, 
90039.

— Emily Josen, Phoenix, Ariz., 
LB apyl. pirmininkė, atsiuntė LB 
tenykštės apylinkės auką $25 Re
zoliucijoms Remti K-tui. Anot 
jos, LB visos apylinkės ir pavie
niai lietuviai turėtų prisidėti prie 
rezoliucijų pravedimo žygio ir 
darbu ir pinigine auka. Tai turė

! įtakingu nariu senatoriumi Mike 
Mansfield. Jis spaudžia senatorių 
Mike Mansfield ir kitus Montanos 
legislatorius, kad jie duotų eigą 
mūsų rezoliucijoms. Amerikiečiai 
kovoja už mūsų reikalus, o kaip 
mes patys — ar prisidedame prie 
šio žygio darbu ir pinigine auka?

— Buffalo Lietuvių Klubas pa
skyrė $15 auką Rezoliucijoms 
Remti Komitetui.

— Keating Republican League, 
Rochester, N.Y., amerikiečių or
ganizacija, parėmė Rezoliucijoms 
Remti Komitetą $12 auka.

Jei nori Lietuvą matyti lais
vų tautų tarpe, aukok Tautos 

Fondui!
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komunistinė Kinija atmetė jo pa
siūlymą pradėti pasitarimus ir su
šaukti komunistinių krašty kon
ferenciją sekantį rudenį ideolo
giniams nesutarimams pašalinti. 
Kinija visą šį reikalą patarė ati
dėti sekantiems metams, o tada, 
labai galimas daiktas, nustumti 
dar tolimesnei ateičiai. Taigi, 
praraja tarp abiejų komunizmo 
milžinų nemažėja. Dar didesnį rū
pestį Nikitai kelia žemės ūkio 
problemos. Maskvoje viešintiems 
kanadiečių biznieriams buvo duo
ta suprasti, jog Sov. Sąjunga kas
met iš Kanados galėtų pirkti 
mil. tonų kviečių, jeigu Kanada 
padidintų importą iš Sov. Sąjun
gos. Kviečiai iš Vankuverio būtų 
pristatomi į Vladivostoką, ir ka- 
nadiška duona aprūpintų sovieti
nio Sibiro gyventojus.

Kai Sovietų Sąjungą užgula 
sunkesnės problemos, Nikita 
mėgsta savo piliečių dėmesį nu
kreipti į užsienį. Šį kartą jam į 
pagalbą atėjo Asvano užtvankos 
atidarymo iškilmės — triumfališ- 
ka viešnagė Egipte. Faraonų že
mėje jis dabar turi progos švais
tytis didingais propagandos žo
džiais, kuriuos pirmuose pusla
piuose persispaudžia sovietinė, 
namų rinkai skirta, spauda.

IZRAELIS, SUEZAS, 
ASVANAS

Planus Asvano užtvankai pa
ruošė amerikiečiai inžinieriai. 
Atidarymo iškilmėse šiandien bū
tų galėjęs dalyvauti prez. L. 
Johnsonas, jeigu 1956 m. valsty
bės sekretorius Dulles nebūtų at
šaukęs pažadėtos finansinės para
mos. Jo pėdomis tuojau pat pase
kė Britanija ir Pasaulinis Ban
kas, užtrenkdamas duris numaty
toms paskoloms. Kaltė dėl atsi
metimo oficialiai suverčiama Na- 
sseriui, kuris tuo metu savo med
vilnę iškeitė į sovietinio bloko pa
gamintus ginklus. Tačiau tikro
sios atsimetimo priežastys yra gi
lesnės — jos liečia Izraelio ir Su- 
ezo kanalo klausimus.

JAV vyriausybė, spaudžiama 
žydiškos kilmės piliečių, arabų- 
žydų didžiajame susikirtime bu
vo priversta atsistoti Izraelio pu
sėje. Kalbant apie Izraelio nepri
klausomybę, pravartu prisiminti 
istorinį faktą: į DP stovyklas Vo
kietijoje 194647 m. iš Sov. Są
jungos buvo išleista tūkstančiai 
žydų, kai tuo tarpu kitoms tauty
bėms sovietai niekada neatidarė 
savo sienų. Vėliau jų didžioji da
lis persikėlė į Palestiną ir savo 
skaičiumi parėmė Izraelio res
publikos sukūrimą. Taigi, Krem
lius pramatė, kad dėl Izraelio Va
karų pasaulis anksčiau ar vėliau 
atsidurs arabų nemalonėje.

Palestiną ir Egiptą praradu- 
siems britams rūpėjo kaip nors 
išlaikyti savo rankose Suezo ka
nalą. Finansinis spaudimas Nas- 
seriui jiems atrodė tinkamiausia 
priemone, nors iš tikrųjų jis ir 
vėliau įvykusi Izraelio, Prancū- 
'zijos, Britanijos invazija Nasse- 
rį pasuko Sov. Sąjungos krypti
mi. šių nelaimingų įvykių dėka 
Asvano užtvankos statyba atiteko 
sovietams.

NILAS — EGIPTO GYVYBĖ
Dykumų krašte, turinčiame 27 

mil. gyventojų ir vos 6 mil. akrų 
ariamos žemės, didžiausias turtas 
yra Nilo vanduo. Asvano užtvan
kos tikslas — Nasserio vardo di
džiuliame ežere sukaupti potvy
nio mėnesiais susidariusį vandens 
perteklių ir jį paskui, sausros me
tu, panaudoti laukų drėkinimui. 
Spėjama, kad šios operacijos dė
ka Egiptas ariamos žemės akrus

galės padidinti visu trečdaliu — 
dviem milijonais.

Didelės reikšmės Egiptui turi 
taipogi ir ei ek tr os jėgainės,

tais Nasseris smarkiai plečia pra
monę, Egiptą norėdamas padary
ti stambiausia industrine valsty
be arabų pasaulyje.

SOVIETŲ INŽINIERIŲ 
VĖŽLIO ŽINGSNIAI

1960 m. sovietų inžinieriai pra
dėjo provizorinės užtvankos sta
tybą, kuri turėjo sustabdyti Nilo 
vandenis ir juos nukreipti į kal
nuose išsprogdintus tunelius. Tik 
tada senojoje upės vagoje galima 
statyti tikrąją Asvano užtvanką. 
Šis paruošiamasis darbas, kaip 
liudija dabartinės iškilmės, už
truko net ketverius metus. Pra
džioje buvo naudojamos vien tik 
sovietų mašinos, o jomis buvo iš
kasama vos 25.000 tonų uolienos 
kas dieną. Buvo imta juokauti, 
jog sovietai niekada neužbaigs 
šio projekto. Nepaisydamas So
vietų Sąjungos protesto, Nasse
ris atsigabeno grąžtus iš Švedi
jos, buldozerius iš JAV ir sunk
vežimius iš Britanijos. Paskuti
niuoju metu į Nilą suverčiamų

uolų kiekis pašoko iki 170.000 
tonų kiekvieną dieną. Taigi, tik 
švedų, amerikiečių ir britų tech
nikos dėka Nikita šiandien gali 
svečiuotis Egipte; šiaip jam dar 
būtų tekę sėdėti namie ir kalbė
ti apie kukurūzus.

BILIJONAS JAV DOLERIŲ
Nuo to laiko, kai 1952 m. buvo 

nuverstas Faroukas, JAV įvairio
mis paskolomis Egiptą yra parė- 
musios visu bilijonu doleriu. Už 
menkaverčius egiptiečių svarus 
Amerika parduoda Egiptui savo 
žemės ūkio pertekliaus gaminius 
ir vėliau didžiąją to pinigo dalį 
paskolų pavidale grąžina Nasse- 
riui, kad jis galėtų kelti ekono
minę krašto gerovę. Daugiau nei 
ketvirtadalį kiekvieno egiptiečio 
sunaudojamų kalorijų parūpina 
amerikiečių maisto gaminiai. Ša
lia to Egiptas kasmet gauna 40 
mil. amerikietiškų dolerių pasko
lą. Tai yra didžiulė parama — di
desnė už sovietų, nors pasaulis 
jos nemato ir apie ją jis beveik 
negirdi. ,

Amerikiečiai savo finansinės 
paramos nesugeba panaudoti pro
pagandos tikslams. Jau nepirmas 
kartas, kai jie pastato ant kojų 
nelabai JAV mylinčius kraštus, 
o visą garbę leidžia nusinešti ki
tiems — šiuo atveju Nikitai ir jo 
dar neužbaigtai Asvano užtvan-

IŠ VLIKo BŪSTINĖS
Š. m. gegužės 11 d. posėdžiavo 
VLIKo prezidiumas. Be savo bė
gamųjų klausimų, svarstė kaiku- 
riuos Amerikos Lietuvių Tarybos 
būsimame kongrese svarstysimus 
klausimus ir politinių grupių 
konsolidacijos eigą.

Šiomis dienomis išleistajame 
anglų kalba ELTOS biuletenyje 
yra gausios informacinės medžia
gos apie gyvenimą okupuotoje 
Lietuvoje iš įvairių sričių. Vienos 
žinios paimtos iš sovietinės spau
dos, kitos iš atvykusių lietuvių, 
o dar kitos iš kitų kraštų spau
dos. Montrealio laikraščio “La 
Press” korespondentas, apsilan
kęs okupuoton Lietuvon su giliu 
pastabumu apie įvairias gyveni
mo sritis aprašo esamą padėtį. 
Atvykę lietuviai informuoja apie 
stiprėjančias krašte nuotaikas, 
ypač jaunime, prieš rusų įtaką ir 
visokiausius suvaržymus, apie 
griežtą kovą su religija, apie gy
ventojų pasiskirstymą, apie men
kas pensijas, apie žemės ūkio ne
pasisekimus.

Vis dažniau ir dažniau pasitai-

ko užtikti įvairioje svetimoje 
spaudoje paduodamas žinias apie 
Lietuvą, kurios imamos iš ELTOS 
biuletenių. Pvz. š. m. balandžio 
16 d. “Journal American”, Niu
jorke, turis apie 800.000 skaity
tojų įdėjo savo bendradarbio 
Pierre J. Huss ilgą straipsnį apie 
pavergtuosius kraštus, kuriame 
apie Lietuvą paimta daug medžia
gos iš ELTOS biuletenių. Tos pat 
dienos Bostone einąs “Record 
American” taip pat naudojosi 
ELTOS medžiaga.

Britų spauda, paprastai, labai 
santūri. Bet Londono dienraštis 
“The New Daily” š. m. balandžio 
27 d., recenzuodamas VLIKo iš
leistą J. Audėno redaguotą kny
gą “Twenty Years Struggle For 
Freedom Of Lithuania”, gana 
stipriai kritikuoja D. Britanijos 
vyriausybę dėl perdidelės “drau
gystės” su Sovietų Sąjunga. Kar
tu kelia klausimą, kad D. Brita
nija iš pagrindų peržiūrėtų savo 
politinę laikyseną Pabaltijo vals
tybių atžvilgiu, kad jos nusikraty
tų sovietinio kolonizmo priespau
dos. ELTA

GEN. FRANCO VYRIAUSYBĖ 
ŠVENČIA 25 METŲ JUBILĖJŲ

J. GOBIS
p?- ASPARAGAS VIRSTA ŠVYTURIU

Visi žiūri į De Gaulle su klau
simu: ko jis nori? ko siekia? 
Prieš 24 metus jis tautą pakvietė 
rezistuoti ir naciams ir saviems, 
kurie su naciais paliaubas pasi
rašė. Dabar jau šešeri metai jis 
kaip prezidentas vadovauja tau
tai kelyje į Prancūzijos “la gloi- 
re” — vėl vaidinti didelės valsty
bės vaidmenį žmonijos istorijos 
scenoje.

Amerikietis prof. Furniss šio
mis dienomis išėjusiame veikale 
“De Gaulle and the French Ar
my” . apžvelgia civilės valdžios - 
kariškių santykių krizę, kurioje 
De Gaulle žengė antrąjį (pirmas 
buvo — pašaukti tautą rezistuoti) 
savo gyvenimo svarbųjį žingsnį. 
Tuo metu jis palaužė kariuome
nės “ultrų” — kraštutinių nacio
nalistinių nenorą apsitvarkyti su 
Prancūzijos kolonijomis: Indoki
nijoje, Alžerijoje ir kitur. Prof. 
Furniss nuomone,, gen. De Gaulle 
“užkrovęs 'kariškiams gyvenimo 
tikrovę”, bet turėjęs tą ir apmo
kėti: prižadėjo padaryti Prancūzi
ją ne vien didele, bet ir atomine 
galybe. Nežiūrint kaikurių mena
mai nužvelgtinų De Gaullė žygių, 
prof, mano, kad “nėra jokio pa
grindinio susikryžiavimo tarp jo 
didelių planų Europoje ir tolygiai 
toli einančiu Amerikos politikos 
tikslų”.

Paryžiuje išėjo De La Gorce 
veikalas “De Gaulle Entre Deux 
Mondes (De Gaulle tarp dviejų 
pasaulių)”, kuris nušviečia De 
Gaulle santykius ne tiek su kariš
kiais, kiek su Prancūzijos politi
nėmis partijomis. Partijos valdė 
Ketvirtąją Respubliką (Prancūzi
ją 1946-1958 m. laikotarpyje) 
dvylika metų ir negalėjo išbristi 
iš sunkumų. Net socialistų parti
ja 1958 metais panoro De Gaulle, 
nes visa politinė kairė pajuto, 
kad tik jis sugebės išvesti Pran
cūziją iš kolonializmo balos, ne
paisant įakmenėjusių “ultrų” 
norų.

Abu autoriai primena ir daly
ką, kuris bene veikė užnugaryje: 
tai faktas, kad Prancūzija “mo
dernėjo” ir norėjo “modernėti”. 
Nacių nualinta pramonė ėmė mo-

derniškesniu pavidalu atsikurti 
jau 1946 metais. Tas pats vyko ir 
visuomenėje ir partijose, kurių 
nariai, rezistencijos metu arčiau 
vienas kitą pažino, nes buvo drau
gėn sumesti kovoti. Tokiu būdu 
net prieš De Gaulle būsimiems 
rinkimams puoselėjamas kandi
datas Gastonas Defferre, sakoma, 
taip pat įsitikinęs, kad Prancūzi
ja tiesiog nebegali grįžti prie bu
vusios partijų santvarkos. Kraš
tas turi būti stipriau tvarkomas, 
o tai įmanoma tik kai valstybėje 
yra tvirta administratyvinė ran
ka šiuo atveju, valstybės pre
zidentas. Nestebėtina, jei Deffer- 
rui prikišama “slaptas“ degaul- 
lizmas.

Be abejojimo, pasirodys vis 
daugiau veikalų apie De Gaulle, 
nes jis yra valstybes vyras, padė
jęs tėvynei likviduoti ją smau
giantį kolonizmą ir išvedęs ją į 
tinkamesnę visuomeninę santvar
ką. Spėliojama, kad De Gaulle 
įpėdiniai jo praminto (ako neap
leis, nors gal sieks jį savais gal
vojimais pridengti. Tokiu būdu, 
asparagas (taip De Gaullį vadino 
jo bendra-kadetai kariškių mo
kykloje) įeis į istoriją kaip tautos 
švyturys. Vyt. Sirvydas

Šįmet sukako 25 m., kai Ispani
joje pasibaigė pilietinis karas, 
nuversta pirmoji Ispanijos istori
joj konstitucinė respublikos vy
riausybė ir visa valdžia atsidūrė 
gen. Francisco Franco rankose. 
Jau 25 m. kai gen. Franco valdo 
Ispaniją asmeniškai, be jokios 
konstitucijos. Gen. Franco pa
smaugė konstitucines laisves, bet 
davė savo kraštui 25 m. ramybės, 
o tai jau yra, jo manymu, didelis 
laimėjimas. Jis nori, kad tai ži
notų visas pasaulis ir todėl nu
mato švęsti šį jubilėjų su didžiau
siomis iškilmėmis, kurios prasi
dėjo praėjusią savaitę pamaldo
mis Šv. Kryžiaus bazilikoje Mad
ride ir prie paminklo žųvusiems 
pilietinio karo metu.

Tas paminklas yra grandioziš
kas, kaštavęs daug milijonų do
lerių ir jį statė 2.000 darbininkų 
per 17 mėtų. Pamaldose dalyvavo 
apie 5.000 * įžymybių, medaliais 
apsikabinėjusių karininkų, užsie
nio diplomatų. Karininko unifor
moje dalyvavo ir Juan Carlos 
Bourbon Parma, pretendento į 
Ispanijos sostą, sūnus.

Iškilmės vyks iki šių metų ga
lo, bus viešų šokių pramogos', pa
radai, mugės ir 3.000 patriotinių 
parodų visame krašte. Gen. Fran- 
co nori savo tautiečius įtikinti,

kad 25 metus taikos jie turėjo 
tik jo “kryžiaus žygio” laimėjimo 
dėka. “Nors tas žygis buvo tragiš
kas, pareikalavęs milijono ispa
nų gyvybių, bet mes šiandien tu
rime tautos vienybę”, pasakė in
formacijos šefas Piquer. Iš tiesų, 
ispanų tauta nemokėjo naudotis 
konstitucinėmis laisvėmis ir bu
vo atsidūrusi žiaurios anarchijos 
būklėje. Anarchizmą kaip ideolo
giją išgalvojo rusai, bet ispanai 
praktiškai toj srity daugiausia 
nuveikė: anarchosindikalizmas 
Ispanijoj virto populiariu sąjū
džiu. To ispanisko anarchizmo 
žiaurumas išprovokavo gen. Fran
co ir kelių karininkų vadovauja
mą sukilimą, kuris vadinamas fa
šistišku, nors jis ir neturi visų ita
liško ir vokiško fašizmo požymių, 
pvz. nesiekia Ispanijos teritori
jos ekspansijos.

Daug kam atrodo, kad gen. 
Franco Ispanijai suteikta vieny
bė esanti iliuzinė ir apgaulinga. 
Vienas grafas, kariavęs gen. 
Franco pusėje ir dabar vadovau
jąs ispanų monarchistams, pasa
kė: “Pilietinio Ispanijos karo tra
gedija glūdi tame, kad jis nieko 
neišsprendė: gyventojų masės 
yra nelaimingos, darbininkai gy
vena pusbadžiu, visas kraštas 

(Nnkelta į 7 psL)

Karibų* juroje

Išnuomojami astuoni dviejų 
miegamųjų vasarnamiai.
Tinka šeimoms, visi miesto patogumai, 135 akrai 
žemės ploto, ilgas smėlėtas Nipissing ežero kran
tas. Puiki vieta: poilsiui, atostogoms, žvejybai, pa
siirstyti laiveliais, maudytis ir vandens slidžių spor
tui. 10 min. kelio iki North Bay.

Rašyti arba kreiptis:

Tama Kwa BoxL2I19,NČalnander, Ontario

ALBION MOTORS.
Tel. Bolton 857-1030R.R. 3, Bolton, Ont. ‘jfŠiŽ?1

Lietuviška CHEVROLET, OLSMOBILE automobilių atstovybė ALBION MOTORS LTD. yra prie 50 plento, 7 
mylios į šiaurę nuo 7 plento, į pietus nuo Bolton miestelio. Dėl didelio parduodamų autovežimių kiekio ir 
mažesnių išlaikymo išlaidų priemiestyje mes galime jums pasiūlyti dideles nuolaidas kainoje perkant naują au-

tomobilj. Apsilankykite arba paskambinkite klausdami Joe, John ar Jerry. 
Parodomasis kambarys atidarytas kasdien 9—9 v.v. Taip pat mes turime 
gerą pasirinkimą O.K. naudotą, apynauju modelių automobilių ir sunk
vežimių.
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Narnq leL RO 2-2407 Tel. Bolton 857-1030
Telefoniniai pasikalbėjimai iŠ Toronto apmokami 
Albion Motors Ltd. pasakius “collect charge”.

NEAUGŠTŲ PALŪKANŲ GMAC FINANSAVIMAS 
SUTVARKOMAS VIETOJE.

Be to, parduodame įvairaus dydžio stilingai padarytus McCULLOCH bend
rovės laivelius, motorus, priekabas laiveliams vežti, žvejai ir mėgstantieji 
vandens sportą negali praleisti progos nesusipažinę su šiais pirkiniais.

VISAIS AUTOMOBILIŲ REIKALAIS KREIPTIS:

ANT JACHTOS
Buriuoti labai malonu. Vėjas 

beveik pastovaus stiprumo ir pa
stovios krypties su tarpais užei
nančiais lietaus škvalais (atsiu- 
bom). Bet lietus būna trumpas, 
tęsiasi gal dešimtį minučių. Už
ėjusi saulė vėl viską greitai iš
džiovina. Lietingas laikotarpis pa
prastai prasideda gegužės mėn. 
viduryje. Su lietingu laikotarpiu 
ateina ir uraganų grėsmė.

Jachta palyginamai lengvai da
vėsi valdyti, nors ir nemažos būta 
— apie 40 tonų. Nereikėjo visą 
laiką tampyti šotų ir riesti lynų, 
užtekdavo vieno * žmogaus prie 
vairo. Jachtos didumą galima pa
lyginti su buvusia didžiausia Lie
tuvos jachta “Šaulys”, kuri buvo 
tik 14 tonų, nors atrodė nepa
prastai didelė ir talpi. Jachta tu
rėjo škūnerio takelažą ir pagalbi
nį Dyzelio motorą. Navigacija bu
vo nesudėtinga, kadangi srovės 
nebuvo stipresnės kaip dviejų 
jūrmylių į valandą ir vėjas pastok 
vus. Nusibrėžei srovės trikampį, 
paėmei variaciją iš jūrlapio ir de
viaciją iš lentelės ir jau turi kom
paso kursą.

TOLYN Į PIETUS
Nepratusiems prie tropikų sau

lės buvo tikras vargas. Burės ne
duodavo pakankamo šešėlio, ypač 
vidudieny. Kajutėje peršilta, o 
maudymosi aprangoje buvo pavo
jinga, nes tuoj atsirasdavo dide
li nudegimai. Beveik visi turėjo
me žaizdas nuo nudegimų.

Mūsų įpiečiausioji pasiekta la
titude buvo apie 15°N, tad neper- 
toliausia nuo pusiaujo. Vieną va
karą sėdėdamas prie vairo stebė
jau žvaigždžių konsteliacijas ir 
buvau nustebintas nepažįstamo
mis žvaigždėmis pietuose. Neno
rėjau savo akimis tikėti, nes lyg 
Pietų Kryžius pasirodė. Pasitik
rinau pas kapitoną — pasirodė, 
kad nesapnavau, nes tikrai Pietų 
Kryžius tose latitudėse jau ma
tosi.

Iš Virgin salų patraukėme į 
prancūzų M. Aantilas. Pirmoji 
aplankyta sala buvo St. Martin. 
Kaip malonu buvo vėl išgirsti 
prancūziškai visus Šnekant po ke
liolikos metų. Gal truputį kitaip 
skambėjo kaip gyventose Šveica
rijos Neu-Chatalio ar Ženevos

apylinkėse. Anglų kalba tapo jau 
tokia kasdienine,'taip sunku nuo 
jos š. Amerikoje pabėgti.

Gražiai nuaugęs, šaunioje pran
cūzų uniformoje vaikščiojo juo
dukas žandarmas; beveik visi juo
di buvo ir tarnautojai įstaigose, 
bet gana draugiški. Tik'pusė sa
los priklauso prancūzams, nes ki
tą pusę valdo olandai.

Iš St. Martin pasukome kursu 
į St. Barthelemy salą, kitą pran
cūzišką vietovę ir išmėtėme inka
rą puikioje įlankoje. Tai tikrai 
graži sala, anot dainos žodžių “iš
svajota sala Vandenyne ...” žmo
nės prancūzų valdomose salose 
geriau gyvena negu anglų, taip 
pat ir miesteliai švaresni, namai 
geriau atrodo ir naujų statybų 
matytis. Aptikom, kad St. Barthš 
saloje yra labai pigus romas: 25 
uncijų butelis kainavo tarp 80 et. 
ir vieno dolerio. Iš Anglijos im
portuotas geros rūšies “whisky” 
už 2-3 dol. jieškojo pirkėjų. Ame
rikonai tai dėžėmis pirko, tik į 
Kanadą galėjau vos buteliuką pa
siimti. Šiaip krautuvėse matomos 
prekės visos įvežtos iš JAV. Vie
tiniai neatrodo, kad būtų linkę į 
darbą, todėl beveik nieko negali
ma pirktis atsiminimui. Po ilges
nio j ieškojimo vis tik gavau vie
tos darbo plačiais bryliais šiaudi
nę skrybėlę, kuri pravertė sau
gantis nuo saulės, nes apsaugoda
vo veidą ir dalinai pečius. Buvo 
beveik gaila salą palikti, nes, pa
sakyčiau, buvo patraukli ir rami 
vieta.

VĖL ANGLŲ 
VALDOMOSE SALOSE

Pakėlus inkarą sekė šimto su 
viršum mylių šuolis į Nevis salą, 
kur paliko pėdsakus anglų laivy
no didvyris H. Nelson. Toje salo
je jis susitiko ir vedė Fanny Nis
bet. Palikę St. Barths įlanką bu-

salos, gana tolokai jūroje, nes pa
krantė buvo gana sekli. Užmiršau 
pasakyti, kad išplaukdamas iš St. 
Barths salos pakeičiau jachtą, nes 
mūsų jachtos kapitonas neturėjo 
pilno navigacinių instrumentų 
rinkinio. Tai buvo dar didesnis 
škūneris, bet netoks greitas, se
nesnės statybos. Kapitonas buvo 
jaunas vyras, bet gabus jūrinin
kas. Jis man nemažai pagelbėjo 
astronominėje navigacijoje.

Nevis yra ugniakalnių kilmės 
sala, turinti apie 50 kv. mylių 
plotą. Vakarinėje salos pusėje 
randasi gražus paplūdimys, „šalia 
kurio guli mažas palmių miškelis. 
Mums atėjus paplūdimys buvo 
tuščias, nors jo ilgis galėjo būti 
apie vieną mylią. Salos kalnų 
miškuose randasi ir beždžionių* 
kurios, sakoma, buvo atvežtos 
praplaukiančių laivų iš Gibralta
ro. Miestelis, kaip ir daugumas V. 
Indijoje, buvo apšepęs. Prieplau
koje judėjimas mažas — matėsi 
vos pora burlaivių, pakrautų cuk
rinėmis Švendrėmis ir du keltai 
kursuoją tarp Nevis ir St. Kitts 
salų. Gatvėse matytis moterys, 
nešančios vandens kibirus ant 
galvos. Vanduo ten kaip ir ant 
kortelės — išduodama šeimai gal 
pora kibirų dienai. Viskas atro
do perdžiūvę — apie namus po 
dulkes kapstėsi vaikai ir vištos. 
Išskyrus palmes ir nepažįstamų 
rūšių medžius, beveik nieko žalia'. 
Dažnai pasitaikąs vaizdas — tai 
moteris, traukianti užsispyrusią 
ožką per gatvę ar ant asiliuko 
prajojąs paauglys. Krautuvėse 
sunkoka su pinigais, nes norint 
ką pirkti, sakysime už dešimtį 
centų, reikia duoti popierinį ame
rikiečių dolerį, o grąžos gauni 
Britų V. Indijos šilingus ir pen- 
zus. Prancūzų salose piniginis 
vienetas yra frankas, o olandaiMUI. jl dimę 01. Udimd UU- vivntiao jia aicuiiy

riavome per naktį ir tik apie pie- turi savo guldenus, 
tus išmėtėme inkarą prie Nevis• (Bus daugiau)

KELIONIŲ BIURAS
FOUR SEASONS TRAVEL r% . f* J** 
254 LAKESHORE RD. EAST, "OlT V red! t

VD A AĖK1 AC Visais kelionių reikalais, visame pasan-• DAvtlMAo iyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681
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Mąstyti ir prasmingai gyventi

Atsišaukimas į Amerikos 
lietuvių jaunųjų kartų

Mieli Kolegos:
Visais laikais jaunoji karta 

dalyvavo priešakinėse politinės 
kovos gretose. Politinis sąmo
ningumas yra mūsų misija ir 
tradicija. Ypač šiandieną, kada 
mūsų tauta yra priespaudoje ir 
kada komunistiniame pasaulyje 
įsigali suirutė, o dalis komunis
tinio pasaulio jieško koegzisten
cijos ir pasidalinimo įtakos sfe
romis su vakarais, politinis iš
eivijos darbas įgauna dar dides
nę reikšmę. Jaunosios kartos 
tautinė esmė ir padėtis įparei
goja ją:

1. prisidėti prie bendrų išei
vijos pastangų dėl Lietuvos ne
priklausomybes atgavimo.

2. Dalyvauti pasaulio jauni
mo sąjūdžiuose ir ten atstovauti 
pavergtos tautos jaunimą ir jo 
interesus.

3. Dalyvauti su politine misi
ja savo gyvenamojo krašto jau
nimo ir studentijos veikloje.

4. Ugdyti politinį sąmoningu
mą pačioje jauniausioje išeivi
jos kartoje.

Šių uždavinių tolimesniam ir 
tikslingesniam "apibrėžimui ir 
vykdymui aptarti nėra geresnės 
progos, kaip Amerikos Lietuvių 
Tarybos šaukiamas Amerikos 
Lietuvių Kongresas birželio 
mėn. 26-28 d.d. Shoreham Ho
tel, Washington, D.C. Šio Kong
reso tikslas yra: “Pademons
truoti Amerikos lietuvių vienin
gumą kovoje už Lietuvos išlais
vinimą, pareikšti padėką arba 
pasisakyti dėl JAV vedamos po
litikos Lietuvos išlaisvinimo rei
kalu, aptarti pasiruošimą spe
cialiai akcijai, reikalaujančiai 

PRANEŠIMAS 
TORONTO IR LEASIDE 

NAMU. 
SAVININKAMS

Visas Toronto Hydro-Electric sistemos personalas 
ir pagal sutartį dirbantieji Toronto Hydrui, kuriems 
yra leistina įeiti i jūsų namus, yra aprūpinti ir turi 
nešioti visą darbo metą oficialų ženklą.

(Dvigubai didesnis, negu nešiojamas)
Viršuje yra parodomasis mėlynos, baltos ir auksinės spal
vos ženklas nešiojamas skaitliukų tikrintojų ir kitų siste
mos tarnautojų, kuriems yra leistina patikrinti skaitliukus 
ar kitus elektros įrengimus, naudotojų patalpose.

(Natūralaus dydžio)

Viršuje parodomasis mėlynos, baltos ir auksinės spalvos 
ženklas, plieno fone, nešiojamas vandens šildymo tarnau
tojų ir pagal sutartį dirbančiųjų Toronto Hydrui, siųstų 
atlikti darbą naudotojų patalpose.

Jeigu betkas sakytųsi esąs Toronto Hydro tarnauto
jas ar norėtų Toronto Hydro reikalais įeiti į jūsų 
namus, turite prašyti parodyti šį oficialų ženklą, 
prieš įleidžiant į savo namus.

Sis skelbimas spausdinamas 
jūsų apsaugai

Toronto Hydro-Electric System
14 CARLTON STREET

Gyvenkite geriau naudodami elektrų 
- saugu, švaru moderniška

plačiosios visuomenes įsijungi
mo bei paramos.”

Mes, žemiau pasirašę jaunimo 
organizacijų atstovai, kviečiame 
visą lietuvių jaunimą skaitlingai 
dalyvauti Kongrese ir pade
monstruoti jaunosios kartos so
lidarumą kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Kongrese numatyta spe
ciali sesija, suorganizuota jau
nosios kartos, organizacijų at
stovų pasitarimas politinės veik
los klausimais, bei bendra Ame
rikos Lietuvių Tarybos organi
zuojama programa, kaip JAV 
Kongreso narių lankymas ir t.t.

Parodykime lietuvių visuome
nei ir pasauliui, kad lietuvių iš
eivijos jaunoji karta ryžtingai 
stovi Lietuvos interesų sargy
boje.

Iki pasimatymo Vašingtone!
Amerikos Lietuvių Kongreso 

jaunimo koordinatoriai: Algi
mantas Gureckas — Lietuvių 
Jaunimo Federacijos pirminin
kas, Tomas Remeikis — ALTos 
Valdybos vicepirmininkas, Al
gis Zaparackas — Lietuvių Stu
dentų Sąjungos JAV pirm.

Jaunimo organizacijos: Au
dronė Kubiliūtė — Akademikių 
Skaučių Draugovės pirmininkė, 
Stepas Matas — Filisterių Skau
tų Sąjūdžio pirmininkas, Liudas 
Slėnys — Korp! Gintaras pirmi
ninkas, Arūnas Ūdrys — Lietu
vių Studentų Sąjungos, JAV vi
cepirmininkas, Vaclovas Mažei
ka — Korp! Neo-Lituania pirmi
ninkas, Jonas Valaitis — Santa
ros-Šviesos Federacijos pirmi
ninkas, Studentų Ateitininkų 
Sąjungos Centro "Valdyba, Vy
tautas Demereckis — Korp! Vy
tis pirmininkas.

Prieš trejus metus aš įstojau 
į Vasario 16 gimnaziją. Tuo me
tu labai silpnai mokėjau lietu
viškai kalbėti ir skaityti, o ra
šyti beveik visiškai nemokėjau. 
Šitoje mokykloje visi mokytojai 
ir didžiausia mokinių dalis tarp 
savęs kalbėjosi tik lietuviškai. 
Ir aš, pabuvęs jų tarpe, pasiry
žau greitai ir gerai išmokti lie
tuvių kalbą. Priemonių šiam 
tikslui pasiekti buvo pakanka
mai, nes bibliotekoje galėjau 
gauti įvairių lietuviškų knygų, 
kurias skaitydamas ne tik mo
kiausi lietuvių kalbos, bet ir su
žinojau daug man dar visiškai 
nežinomų dalykų apie Lietuvą. 
Be to, ir mokytojai mielai padė
davo, kad tik greičiau išmok
čiau lietuviškai. Tokiu būdu aš 
šį tikslą ir galėjau atsiekti.

Labai įdomios ir naudingos 
buvo man Lietuvos istorijos pa
mokos, kuriose sužinojau apie 
Lietuvos garbingą praeitį, apie 
Lietuvos valdovus ir apie kitus 
kiekvienam lietuviui žinotinus 
istorinius dalykus.

Labai gražu, kad mokiniai ir 
mokinės pilni idėjų ir kad šito
je mokykloje yra tokių mokyto
jų, kurie ne tik skatina, bet ir 
padeda mokiniams nuveikti ką 
nors naudingo. Pavyzdžiui, pra
eitais metais pačių mokinių bu
vo suruošti Unesco, poeto" My
kolo Vaitkaus ir kiti minėjimai, 
kuriuose ir keli mokytojai akty
viai dalyvavo.

Ypatingai įdomu, kad praei

Ji glaudžias prie mūsų; ji prašo paguodos;
Ji jaučia vien skausmą — jos akys jau juodos. ♦
Ji žiūri ir prašo ją visą paimti
Į širdį tik mūsų, be jos nenurimti.

Adolfas Smitas,
Vasario 16 gimn. mokinys

Iš Vasario 16 gimnazijos evangelikų 
moksleivių gyvenimo

Paskutiniais metais buvo pa
stebėta, kad evangelikų mokinių 
skaičius Vasario 16 gimnazijoje 
nuolat palaipsniui mažėjo, todėl 
buvo manoma, jog betkokia 
veikla su mažėjančiu būriu yra 
neįmanoma ar tik dalinai įmano
ma. Bet Evangelikų Jaunimo 
Ratelis, vadovaujamas mokyt. 
Fr. Skėrio, kaip tik nenori kris
ti į apatiją. Esant nedideliam 
skaičiui, tai reikalauja daug no
ro ir pasiryžimo, ko jaunoms 
sieloms neturėtų trūkti.
Viernheimo parapijos kleb. 

kun. Muenk labai pradžiugino 
gimnazijos evangelikus savo pa
siūlymu vyresnėms klasėms vie
ną kartą į savaitę pravesti tiky
bos pamokas, kuriose stengsis 
išaiškinti sunkesnius etinius, 
dogmatinius, tikybos filosofinius 
ir teologinius klausimus. Kun.

ATSAKYMAI Į ANKETĄ

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

zavimą silpnesnėm lietuviu 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?

J. šarapnickas iš St. Cathar
ines, Ont.:

“TŽ” 1964 m. vasario 6 d. nr. 
6 iškeltas klausimas — pagalba 
silpnesniem — yra vertingas ir 
remtinas.

Mažosios lietuvių kolonijos, ga
vusios paramą iš komiteto (Pagal
ba Silpnesniem ar kitaip pasiva
dinusio) įgaus didesnį entuziaz
mą dalyvauti tautinėje veikloje 
ir tuo sustiprins B-nės autoritetą 
ir veiklą.

Į Pr. G. iškeltą idėją turėtų 
atkreipti dėmesį kiekvienas tau
tiškai tebegalvojąs lietuvis ir vi
sokeriopai remti. Ją turėtų išdis
kutuoti krašto valdyba ir reko
menduoti savo planą. Be abejo
nės, vykdyti šį planą turėtų Kul
tūros Fondas, kuris turi visose 
didesnėse kolonijose atstovus, o 
kur jų dar nėra — B-nių valdy
bos. Į lėšų telkimą turetų įsi
traukti visi lietuviai. Didžiosios 
lietuvių kolonijos yra pajėgios to
kių lėšų sutelkti, o mažosios ko
lonijos pagal išgales prisidės.

Mažiau pajėgioms P. Amerikos 
lietuvių kolonijoms gali pagelbė
ti turtingesnių kraštų, ypač Š. 
Amerikos lietuviai, š. Amerikos 
Lietuvių B-nės kraštų valdybos, 
padedant apylinkėms, ras di

tais metais mokiniai jautė, jog 
Šitoje mokykloje trūksta laik
raštėlio, kuris visus painfor
muotų apie įvykusias naujienas 
gimnazijoje ir pasaulyje. Po ke
lių dienų šeštos klasės mokiniai 
susitarė su savo klasės auklėto
ju ir išleido sieninį laikraštėlį, 
kuris buvo pavadintas “Vis 
aukštyn”. Netrukus ir pirmokai 
išleido savo sieninį laikraštėlį, 
kurį pavadino “Apžvalga”, o at
skira mokinių grupė išleido laik
raštėlį, pavadintą “Campani”. 
Šituose laikraštėliuose kiekvie
nas mokinys gali pasireikšti sa
vo kūryba ir gali rašyti įvairius 
straipsnius.

Mūsų mokykloje taip pat vei
kia lietuviškos jaunimo organi
zacijos, kaip skautai, ateitinin
kai ir evangelikų jaunimo rate
lis, į kurias norintieji gali įstoti.

Trumpai pasakius, Vasario 16 
gimnazija davė man daug gera. 
Aš daug sužinojau apie Lietuvą, 
išmokau lietuvių kalbą ir susipa
žinau su lietuviškomis organiza
cijomis. Jeigu šitos mokyklos 
nebūtų, tai aš ir daugelis kitų 
lietuvių vaikų čia, Vokietijoje^ 
apie savo tėvynę Lietuvą mažai 
težinotumėm, nes lietuviai įvai
riose vietovėse gyvena išsisklai
dę, o vaikai, patekę tarp svetim
taučių, užmirštų savo kalbą, ne
galėtų skaityti lietuviškų laik
raščių ir jiems grėstų pavojus 
nutausti. Už tai aš esu labai dė
kingas visiems, kurie rūpestin
gai prisideda prie Vasario 16 
gimnazijos išlaikymo.

Muenk iš gimnazijos už tai jokio 
atlyginimo neima.

Kun. J. Urdze, kaip ir kiek
vienais metais, pravedė š. m. 
nuo balandžio 30 d. iki gegužės 
3 d. imtinai evangelikų lietuvių 
suvažiavimą Annabergo pilyje^ 
Bad Godesberge. Iš Vasario 16 
gimnazijos važiavb ši kartą 14 
vyresniojo amžiaus mokinių. Iš 
viso dalyvavo virš 40 jaunuolių 
iš visų Vokietijos vietovių. Malcn 
nu konstatuoti, kad didesnę da
lį sudarė dar neseniai iš Lietu
vos atvykęs jaunimas, tuo paro
dydamas, kad jis nėra ateistinių 
idėjų perimtas ir daugiau neno
rįs nieko bendro su lietuviais 
turėti, kaip kad kas mano. Prie
šingai, tas jaunimas kaip tik no
ri su lietuviais bendradarbiauti 
ir palaikyti nuolatinius ryšius.

Arturas Hermanas,
8 kl. mokinys

džiausią pritarimą plačioje visuo
menėje. JAV, kur nėra palanki 
dirva suorganizuoti B-nės apylin
kę, įtraukti į pagalbos silpnes
niem komitetą senų organizacijų 
veikėjus, kurie tautinei veiklai 
yra gana duosnūs.

J. Dubauskas, iš Calgary, Al
berta:

Skaičiau “TŽ” 1964 m. 6 nr. 
apie reikalingumą globoti mažą
sias lietuvių kolonijas kur jos be
būtų. Tam "sumanymui aš pilnai 
pritariu ir siūlau: Prie kiekvie
nos PLB apylinkės turėtų būti 
išrinktas šalpos reikalams bent 
iš trijų žmonių komitetas, kuris 
turėtų surinkti aukas. Jas turėtų 
persiųsti kraštų valdybų centri
niams" šalpos komitetams. PLB 
vyriausia valdyba turėtų paskirti 
ar bent numatyti žmogų, per ku
rį būtų galima aukas siųsti ir iš 
jo gauti pakvitavimą.

J. Malinauskas, Winnipeg© LB 
apyl. pirm.:

1. Taip.
2. KLB valdyba.
3. Kanados vakarų kolonijoms 

pagalba galėtų būti teikiama pa
remiant prelegentu ir solistų iš
kvietimą iš rytų Kanados. Toks

KUN. DK. T. ŽIŪRAITIS, OP — SUKAKTUVININKAS

žmogus niekada nebuvo ra
mus, ypač dabar: nuolat skubąs, 
nesavas. Stabtelėti, labiau pažin
ti save ir kitus — nevisada ryž
to pakanka. O mąstyti — reikia, 
jei norime prasmingai gyventi.

Tėvas T. Žiūraitis, OP

Sidabrinė sukaktis —- ketvirtis 
šimtmečio, daug reiškiantis trum
pučiame žmogaus gyvenime. Tiek 
metų Tėvas Tomas jau yra pra
leidęs besidarbuodamas Kristaus 
vynuogyne, šalia to — daug lais
valaikio mėnesių, dienų ir valan
dų jis praleido gilią vagą berėž- 
damas lietuviškuose kultūros dir
vonuose, nors ir dabar atrodo dar 
toks jaunas, energingas ir kūry
bingas. Reikia tad tikėtis, kad jis 
dar daug nudirbs tuose kilniuose 
baruose.

Garbus sukaktuvininkas gimė 
1915 m. kovo 18 d. Grigoriškės 
vnk., Šimkaičių vlsč, Raseinių 
apskr.; Antano ir Aleksandros 
Žiūraičių vyriausias sūnus, turįs 
du broliu ir dvi seseris (trečioji 
sesuo mirė 1936 m. Lietuvoje).

Mokėsi Medininkų, Šimkaičių 
pradžios m-klose ir Raseinių vals
tybinėje gimnazijoje. Domininko
nų ordinan įstojo 1933 m. Rasei
niuose. Studijavo Vokietijoje, 
Belgijoje, Lietuvoje ir Austrijo
je-

Filosofiją studijavo 1934-1937 
m. šv. Alberto Didžiojo Dominin
konų Akademijoje Walberberge 
prie Bonnos, Vokietijoje; Bonnos 
universitete — 1941-1942 m.; ka
talikų universitete Salzburge, 
Austrijoje, 1946-1947 m., kur bai
gė filosofijos studijas “magna 
cum Įaudė” licenciato laipsniu. 
Licenciato darbą parašė vokiečių 
kalba: “Egzistencializmo tiesa ir 
nesusipratimas”. Filosofijos dak
taro laipsnį “magna cum Įaudė” 

solistų bei prelegentų iškvieti
mas galėtų būti organizuojamas 
tuo būdu, kad išvykęs solistas ar 
prelegentas aplankytų visas va
karų Kanados lietuvių kolonijas. 
Keliavimui patogiausias laikas 
būtų vasara, bet vasaros metu 
būtų sunkiau suburti didesnį 
klausytojų skaičių. Turint galvok 
j e keliavimo patogumą ir galimy
bes suburti didesnį klausytojų 
skaičių, tektų duoti pirmenybę 
pavasariui ar "rudeniui. Tuo metu 
prelegentas ar solistas galėtų su
derinti savo atostogas su kelione.

Nei mažesnės lietuyių koloni
jos, nei KL Bendruomenės cent
ras nėra turtingi. Gal ateityje tą 
reikalą lėšomis galėtų kiek pa
remti Kanados Lietuviu Fondas.

Kun. Iz. Grigaitis, Edmontono 
lietuvių kapelionas:

Man sunku ' tiksliai atsakyti 
kaip ir kokiu būdu galėtų PLB 
teikti kultūrinę pagalbą mažes
nėms kolonijoms. Raštais ar pa
ruoštais planais nelabai ką pa
gelbėtų. Mažos kolonijos turi tą 
pačią problemą — yra žmonių, 
bet nėra kas dirba. O jei ir atsi
randa keletas šeimų ar pavienių 
asmenų, kurie rimčiau žiūri Į 
šiuos reikalus, neranda platesnės 
talkos. Sakysime, visi esame su
sirūpinę jaunąja karta. Visi ska
tina įjungti jaunimą dabar. Bepi
gu didžiosioms kolonijoms, kur 
šimtai jaunų vaikų ir jaunimo. 
Jeigu pusė ir neprisideda, vistiek 
kita pusė dar palieka. Mažose ko
lonijose, kur yra, sakysime, tik 
desėtkas augančių vaikučių, ku
rių amžius yra labai skirtingas, 
padėtis yra kitokia. Kol mažieji 
paauga, vyresnieji jau veda kita

gavo taip pat katalikų universite
te Salzburge 1957 m." gruodžio 9 
d., apgynęs disertaciją, parašytą 
vokiečių kalba: “Asmenybės es
mė integralinės kultūros per
spektyvoje”. Disertacijos viešą 
gynimą ir pačią disertaciją labai 
teigiamai įvertino ne tik katalikų, 
bet ir liberalų spauda Austrijoje, 
Vokietijoje ir Šveicarijoje.

•Teologiją studijavo: 1937-1939 
m. Le Saulchoir, Kain (Belgijoje, 
netoli Tournai); Paderborno dva
sinėje akademijoje ir Bonnos un- 
te 1941-1942 m.; Vilniaus kunigų 
seminarijoje 1942-1943 m. Teolo
giją baigė “sumina cum Įaudė” 
laipsniu.

Kunigu įšventintas 1939 m. lie
pos 16 d. Domininkonų Akademi
jos bažnyčioje Le Saulchoir, Kain 
(Belgijoje). Taigi, teologijos stu
dijas baigė jau kunigu būdamas.

Pastoracija: Lietuvoje — vika
ras domininkonų administruoja
moje p a ra p i j 6 je Raseiniuose; 
įvairių katalikiškų or-jų dvasios 
vadas, rekolekcijų bei misijų ve
dėjas, pamokslininkas šv. Jono 
bažnyčioje (kun. A. Lipniūną vo
kiečiams suėmus) Vilniuje 1943 - 
1944 m.; kalbėtojas per Vilniaus 
radiją.

Išeivijoj — vikaras Mettmach, 
prie Ried im Innkreis 1944-1945 
m. Austrijoje; lietuvių tremtinių 
kapelionas Augštutinėje Austri
joje, rekolekcijų vedėjas tremti-

KELIOS PASTABOS
Yra mūsų gyvenime tokių kar

tais svarbių problemų, kad nega
lima tyliai, užmerkus akis, praei
ti. šį kartą noriu paliesti nors ke
letą tokių.

1. Rengiami birželio įvykių 

tautes ir visai nebesvajoja apie 
lietuvybę. O kiek jų lieka pasto
viai gyventi kolonijose? Vieni iš
važiuoja, kitus darbovietės išsiun
tinėja.

Mes neturime solistų, artistų, 
ansamblių, teatrų, neturime kas 
patrauktų* publiką, ypač jaunuo
sius, jei "dar vienas kitas ir yra. 
Pvz. kad ir Edmontone: per de
šimtį metų gražaus jaunimo bu
vo, bet kiek laiko? Kol spėjo už
baigti mokslą ir vesti.

Aš tik viena viltimi gyvenu; 
turės trūkti geležiniai Lietuvos 
pančiai. Tada vėl nauji ateiviai 
galės laisvai atkeliauti iš laisvos 
Lietuvos ir įsijungti į išmirštan
čias mažas kolonijas. O tuo tarpu 
reikia palaikyti sukurtus centrus.

Cape Kennedy. — Nauji erd
vių tyrimai rodo, kad Veneros 
planetoje gali būti nors ir mikro
skopinėj formoj gyvybės pasireiš
kimas. Vyksta panašus kaip ir že
mės planetoj vandens garinimas. 
Venera artimiausia planeta—pri
artėja prie 25 mil. mylių atstumo. 
Paviršiaus temperatūra siekia 
800 ° F. Karštis neleidžia tirti pa
viršiaus.

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

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

nių stovyklose Austrijoje ir Vo
kietijoje 1945-1948 m.; Fellbacho 
stovykloje liet, kapeliono padėjė
jas 1948-1949 m.

Į JAV atvyko 1949 m. rugpjū
čio 17 d. čia svarbesnės jo datos: 
vokiečių kalbos profesorius ir 
prancūzų kalbos profesoriaus 
asistentas Domininkonų Provi
dence kolegijoje, Providence, R.
I. 1949-1950; Šv. Jėzaus Širdies 
Brolių, jų studijų namo bei novi
ciato kapelionas ir prancūzų kil
mės Baltųjų Seserų Kongregaci
jos kapelionas Metuchen, N.J. 
1950-1956 m.; Domininkonų sese
rų kapelionas Oxford, Mich, ir jų 
De Lima kolegijos profesorius 
1956-1962 m., dėstęs filosofiją, 
teologiją, šv. Raštą ir vokiečių 
kalbą.

1962 m. iš Oxfordo iškeltas į 
Vašingtoną, D.C. — Domininko
nų vienuolynan (630-E-St. S. 
W. Washington, D.C., 20024, 
USA). Iš ten jis važinėja pamoks- • 
lininkauti, paskaitų skaityti į lie
tuvių parapijas JAV ir Kanadoje 
(dažnokai yra kviečiamas ir sve
timtaučių), atliekamu laiku tęsia 
mokslinį darbą filosofijos ir teo
logijos srityse.

Sukaktuvininkas rašyti pradė
jo 1934 m. Pats pirmasis jo 
straipsnis “Teisingumas” buvo iš
spausdintas “Mūsų Laikraštyje” 
1934 m.

Rašo religinėmis, tautinėmis, 
filosofinėmis ir teologinėmis te
momis; lietuvių, vokiečių ir ang
lu kalbomis.

Leidiniai: a. “Eucharistija — 
kasdieninė mūsų stiprybė’^ 1943; 
b. “Nevystančios rožės”, 1944 ir 
1948 m.; c. “Žodis ir gyvenimas”, 
1955; d. “Das Wesen der mensch- 
lichen Persoenlichkeit”, 1959; 
e. Kolektyvinio filosofinio veika
lo “Der Mensch als Persoenlich
keit und Problem” (Muenchen 
1963) bendradarbis ir vedamo
sios studijos autorius. Toji studi
ja yra išleista atskiru leidiniu: 
“Zur Problematik der Persoen
lichkeit als kulturint e g r a 1 e r 
Wirklichkeit” (Muenchen 1963). 
Laida jau išsibaigusi. T. Žiūraitis 
yra taip pat autorius lietuviškai - 
prancūziško žodyno, kuris turėjo 
pasirodyti 1944 m,, patikrintas 
ir papildytas prof. dr. Nieder- 
manno. Deja, rankraštis liko Lie
tuvoje. Taipogi daugelio laikraš
čių ir Lietuvių Enciklopedijos 
bendradarbis. "Sukaktuvininkas 
yra ypač ryškus tomistinės - mo
derniosios filosofijos puoselėto
jas. Savo turininguose pamoks
luose, knygose, moksliniuose vei
kaluose, spaudoje ar aplamai gy
venime yra drąsus ir originalus 
krikščioniškos minties skleidėjas. 
Ilgiausių metų Sukaktuvininkui!

Pr. Alšėnas

minėjimai. Čikagoje kažin ar ne
reiktų pagalvoti apie panašių mi
nėjimų sujungimą. Liepos mėn. 
rengiama Pavergtų Tautų Savai
tė, kurios metu ABN blokas ruo
šiasi šiemet ypatingai iškelti pla
čiau bolševikų terorą ir skriaudas 
anapus geležinės uždangos. Gal 
vertėtų- visuomenę kreipti į bend
rą visų pavergtų tautų minėjimą, 
kuris vyksta Grant Parke plačia 
auditorija.

2. BALFas šelpia daugiausia 
Europoj ir už geležinės uždangos 
nelaimėn patekusius mūsų bro
lius ir seses. Neseniai BALFo di-
rektoriai leido skyriams ar apy
gardoms sušelpti ir čia Ameriko
je patekusius į nelaimę. O Ame
rikoj yra tokių" žmonių, kurie šal
pos labai reikalingi. Noriu tik 
priminti vieną mūsų laisvės kovų 
invalidą, savanorį Petrą Pleske- 
vičių, kurio asmeninė padėtis 
ypatingai katastrofiška. Jis yra 
išleidęs knygą “Mes laisvę ne
šėm”, tekainuoja tik vienas dole
ris. Užsakykime ją ir paremkime 
leidėją. Yra ir daugiau panašių 
brangių tautos žmonių. Susirū
pinkime savo tautiečiais, tremty
je vargstančiais. BALFas turi 
rimtai į tai pažiūrėti, o visuome
nė remti.

3. Komunistinių agentų darbai 
jau lenda į mūsų tarpą," siekda
mi visuomenę sprogdinti iš vi
daus. žinom kur nuėjo kaikurie 
laikraščiai, žinom ir kitų laikraš
čių, kurie mėgina koegzistenciją 
piršti. Tai baisus bolševikinis 
opiumas mūsų visuomenei.

Balys Svalia

Auka Tautos Fondui išreiškia 
tikėjimą ir viltį į Lietuvos 

laisvą gyvenimą!

R.M.N.Pt
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Bimbos mėgėjiško lygio propaganda 
nuspalvintus raštus. Taip suprantant 
kultūrą, juokinga svajoti apie kažko
kį kultūrinių ryšių stiprinimą.

VANDENŲ ŠVAROS MĖNUO
Prieš porą metų Lietuvos komunis

tinėje spaudoje pasigirdo aliarmuo
jančių balsų apie fabrikų užterštus 
Lietuvos vandenis. Tada buvo daug 
šnekėta, kad reikėtų statyti vandens 
valymo įrengimus. Kiekvieneriais 
metais gegužis skelbiamas vandenų 
švaros mėnesiu — vaikščiojama upių 
pakrantėmis, tiriami šuliniai, bet... 
neįstengiama sulaikyti fabrikų atma
tų, nuodijančių Lietuvos vandenis. 
Lietuvos ministerių tarybos reikalų 
v-bos referentas inž. A. Skirkevičius 
rašo: “Kiekvienais metais vis daugiau 
smarkiai užterštų nutekamųjų van- 
denų plūsta į mūsų upes, ežerus, 
tvenkinius ir jūrą. Vandens telkiniai 
pradeda nebepajėgti apsivalyti. Pa
vyzdžiui, Kulpės upelis 36 km ruože 
nuo Šiaulių miesto iki įtekėjimo į 
Mūšą, dalis Mūšos upės, Dangės upė 
Klaipėdoje, Purvės upelis Joniškyje 
yra labai užteršti. Dideliame Nevėžio 
ruože nuo Panevėžio miesto dažnai 
trūksta deguonies. Bakteriologiniu ir 
cheminiu atžvilgiu, ypač naftos 
dūktais, yra užterštos Kuršių 
rios.”

NORITE DANTRAČIŲ — 
PIRKITE TRAKTORIŲ...
Joniškio rajono "Artojo” kolcho

ze sugedo prieš metus pirktas ratinis 
traktorius T-16. Pasirodo, jį išrikiuo- 
tės išvedė susidėvėję greičių dėžės 
dantračiai. Nuskubėjo kolchozo pirm. 
A. Slušnys į “Lietuvos žemės ūkio 
technikos” skyrių naujų dantračių 
nusipirkti, o jų, kaip jau Įprasta ko
munistinėje santvarkoje, nėra. Pasi
pylė laiškų serijos į kitus tos preky
binės organizacijos skyrius visoje 
Lietuvoje. Atsakymas tas pats — 
dantračių nėra. Tada Joniškio sky
rius kolchozo pirmininkui pakišo 
gudrią minti: pirk, broleli, naują 
traktorių ir užmiršk senuosius dant- 

nutės lietė tik komunistų lietuvių , račius. Kolchozo pirm. A. Slušnys, 
veiklą užsienio kraštuose. Vienintelė 
išimtis — trumpąs pranešimas apie 
sol. V. Verikaitį. Mūsų spauda randa 
ir laiko, ir vietos lietuvių kultūri
niams laimėjimas Lietuvoje užregis
truoti, kai tuo tarpu A. Zokas temato 
ir tegirdi baigiančios išmirti nežy
mios komunistų grupės menkaverčius 
spektaklius, chorų pasirodymus, A.

TELEVIZIJA LIETUVOJE
Lietuvos ministerių tarybos radi

jo ir televizijos komiteto pirm. J. Ja- 
nuičio tvirtinimu, dabartinėje Lietu
voje yra apie 150.000 televizorių (te
levizijos aparatų). Kauno ir Vilniaus 
gyventojams prieinamos dvi progra
mos — Vilniaus ir Maskvos. Kiti di
desni miestai turi pasitenkinti res
publikine programa iš Vilniaus. Di
džiąją dalį respublikinės programos 
sudaro retransliacijos iš Maskvos. 
Vietinėse programose, ypač skirtose 
jaunimui, apstu komunistinės propa
gandos: “Mūsų pionieriška vasara”, 
vaizdeliai apie Leniną — “Didis ir 
paprastas, filmas “Vasiokas Truba- 
čiovas ir jo draugai” ir Lt. Pats J. Ja- 
nuitis prisipažįsta, jog žiūrovai norė
tų matyti daugiau vietinių ir užsie
nio įvykių. Vilniaus televizijos studi
ja retkarčiais pastato meniniu at
žvilgiu vertingesąių kūrinių. Čia tek
tų suminėti V. Bubnio “Beržus svy
ruoklius”, P. Abukevičiaus apybrai
žą apie Žuvinto ežerą, “Gyvenimą 

• ringe”, V. Krėvės “Raganiaus” ištrau
kas, Aramino “Eglę žalčių karalienę” 
(ji pasiekė ir užsienio televizijos ek
ranus) ir kt.

RYŠIAI SU UŽSIENIO 
LIETUVIAIS
Vilniaus “žinijos” salėje įvyko kul

tūriniams ryšiams su tautiečiais už
sienyje palaikyti organizacinio komi
teto plenumas. Komiteto uždavinius 
ir įstatus apibūdino 'pirm, docentas 
V. Karvelis. Taikos gynimo komiteto 
vardu kalbėjo T. Tilvytis, reemigran- 
tų — A. Zokas, moterų komisijos — 
T. Jančaitytė, rašytojų — A. Miški
nis, Raudonojo kryžiaus — D. Gry- 
banskienė, profsąjungų — A. Berno- 
tėnas. Komiteto pirmininku buvo iš
rinktas atsargos generolas V. Karve
lis. šiam karininkui, kuris karo me
tais nuėjo tarnauti Sov. Sąjungai, 
niekada nerūpėjo kultūros reikalai 
Nerūpi jie ir reemigrantui A. Zokui, 
“Tiesos” puslapiuose redaguojančiam 
skyrių “Toli nuo tėvynės”. Visos lig 
šiol šiame skyriuje pasirodžiusios ži-

v pro- 
ma-

prie sienos priremtas, teisinasi: “Mū
sų kolūkis yra ekonomiškai silpnas 
ir šitaip neatsakingai švaistyti kolū
kio pinigus mes negalime. Tai paga
liau ne parama, prasidedant sėjai...” 
Tačiau be traktoriaus nebus ir sėjos, 
o už sėjos planų sužlugdymą kompar
tija kibs kolchozo pirmininkui į kud- 
las... V. Kst.

LONDON, Ont
DIDELIŲ IŠKILMIŲ IŠVAKARĖ- 

SE. — Malonu konstatuoti, kad Londo- 
. no atbudimas, prasidėjęs nuo kun. B. 

Pacevičiaus atvykimo, ne tik nemažė
ja, bet dar net gyvėja. Ypač intensy
vūs pasiruošimai vyksta šiomis dieno
mis, bažnyčios perėmimo išvakarėse, 
Gyvumas pastebimas ne kurioj vienoj 
srity, bet jaučiamas visuose frontuose.

Gražinama bažnyčia. — Jos puošnu
mas ir jaukumas, atrodo, yra pirmaei
lis klebono šiuo metu rūpestis, šį 
svarbų uždavinį atlikti mielai sutiko 
architektas inž. dr. A. Kulpavičius. 
Pagal jo paruoštą projektą bažnyčios 
vidus bus gražiai pritaikytas lietuviš
kam stiliui. Arch. A. Kulpavičiaus yra 
suprojektuotas ir Toronte jau baigia
mas padaryti didysis altorius. Londo
ne jis bus sustatytas birželio pirmomis 
dienomis, kai bus perimta bažnyčia. 
Visos altoriaus išlaidos bus padengtos 
iš daugiau tūkstančio dol. šiam tikslui 
tūlo skiriamos aukos. Dievo stalas, sa
kykla ir klausyklos taip pat bus įreng
tos dr. A. Kulpavičiaus priežiūroje.

Be didžiojo Šiluvos Marijos alto
riaus bus dar ir šoninis, skirtas šv. 
Kazimierui. Klebonas yra jau užsakęs 
meniškas Šiluvos Marijos ir šv. Kazi
miero statulas, gaminamas Italijoje. 
Pirmoji atsieis apie $180, o antroji — 
apie $150. Jos bus medinės, klasinio 
stiliaus. Numatomos gauti už 34 mėn.

Salės ir klebonui buto Įrengimu rū
pinasi vietinės liet, specialistų pajė
gos. Parap. komitetas ir KLK Moterų 
Dr-jos skyrius rūpinasi salei reikiamo 
inventoriaus įsigijimu.

Jau $16.000! — Tai riba, kurią jau 
peržengė bažnyčios fondas. Ir didžiau
si pesimistai, manau, jau neabejoja 
dėl parapijos pamatų tvirtumo. Kas gi 
prieš pusmetį galėjo tikėti, kad Lon
donas per nepilną pusmetį įsigys sa
vo nuosavą bažnyčią?

Užsakyta 220 kėdžių po $3.25 ir 22 
stalai po $20. Indų vajus irgi po trupu
tį jau išjuda. Prieš įvykstančias iškil
mes indai bus ypač reikalingi.

Laukiama daug svečių bažnyčios ati
darymo iškilmėms, kurios įvyks birže
lio 14 d. Tikimasi, kad jose dalyvaus 
Kunigų Vienybės pirm, ir Hamiltono 
Aušros Vartų par. kleb. prel. dr. J. 
Tadarauskas, Toronto liet, parap. kle
bonai ir eilė kitų dvasiškių.

Kun. P. Ažubalis, šv. Jono Kr. par.

klebonas, yra parodęs ypatingą dėme
sį mūsų parapijai. Jo parapija iki šiol 
dar tebėra pats stambiausias donato- 
rius. Dar labiau mus džiugina pažadas 
neužmiršti mūsų ir ateityje. Kleb. kun. 
B. Pacevičius biuletenyje rašo: “Šv. 
Jono Kr. parapijos klebonas kun. P. 
Ažubalis Toronte užtikrino, jog jo ran
ka kiekvienais metais bus duosni, iki 
mes iš vargų išbrisim. Šia proga di
džiausiam mūsų Rėmėjui reiškiame 
nuoširdžią padėką už pastiprinimą ei
nančių naujuoju keliu”. Kun. P. Ažu
balis taip pat mums mielai tarpinin
kavo, kad mes už žemą kainą galėtu
mėm įsigyti naujas kėdes ir stalus. Vi
sa Londono kolonija yra labai dėkinga 
gerb. klebonui ir visai jo parapijai.

SKAUTŲ VASAROS STOVYKLA 
prasidės liepos 11 d. ir tęsis vieną sa
vaitę. Ji bus įprastoje vietoje — Mt. 
Brydges, Dragūnevičių ūkyje, ir jai 
šiemet vadovaus kleb. kun. B. Pace
vičius.

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

MOKSLO METAI Vysk. Valančiaus I veikalu “Atžalynas” Spektaklis praė- 
šeštad. prad. mokykloje Hamiltone už
baigiami šia tvarka: gegužės 30 d. pas
kutinė darbo diena normalia tvarka. 
Birželio 6 d., šeštadienį, 10 v.r. moki
niams pamaldos Aušros Vartų par. 
bažnyčioje, o po jų par. salėje užbai
gimo aktas ir meninė dalis. Šiais me
tais mokykla baigia penkioliktuosius 
mokslo metus. Visi mokiniai į pamal
das susirenka 15 minučių anksčiau su
sitvarkymui.

Šia proga prašomi tėvai, kurie dar 
nesumokėjo mokyklos išlaikymui skir
to $15 mokesčio, jį sumokėti.

Kviečiami ir tėveliai gausiai užbai
gime atsilankyti.

Mokyklos vedėjas ir tėvų k-tas
ALDONA EISMANTAITĖ — NAU

JA GAILEST. SESUO. — Hamiltono 
lietuvių skaičius įsigijusių profesijas 
padidėjo vienu daugiau. Gegužės 13 
d. šv. Juozapo ligoninės Fontbonne sa
lėje tarp kitų, gavusių gailest. sesers 
diplomą ir puokštę raudonų rožių, bu
vo ir viena lietuvaitė — Aldona Eis- 
mantaitė.

S. ir P. Eismantai savo vienturtės 
dukrelės mokyklos užbaigimo proga 
buvo iškėlę šaunias vaišes. Vaišėse da
lyvavo giminės ir nemažas būrelis 
draugų iš Hamiltono ir Toronto. Tė
vus ir baigusiąją ta proga sveikino 
par. kleb. prel. dr. J. Tadarauskas, 
linkėdamas ištvermės ir pasisekimo 
naujajai gailest. seseriai.

jo labai gražiai, visi artistai savo ro
les atliko puikiai. “Aukuras” rudenį 
numato keletą išvykų su “Atžalynu”. 
Šiuo metu pradėjo repetuoti naują 
veikalą “Pavojingas posūkis”. Prem
jera numatoma rugsėjo pabaigoje.

JAUNIMAS LAIMI. Kiwanis klubas 
kas metai ruošia jaunųjų menininkų 
koncertus. Šiais metais toks koncertas 
įvyko balandžio pabaigoje, kuriame 
dalyvavo nemaža ir mūsų kolonijos 
jaunimo. Džiugu, kad mūsų jaunimas 
užima pirmaujančias vietas, laimi 
įvairius medalius. Rimas Klevas, 10 
m., laimėjo piano klasėje vieną auk
so, vieną sidabro medalį ir $25 stipen
diją tolimesniam mokslui. Jo sesutė 
Margarita, 12 m., laimėjo piano klasė
je du aukso, vieną sidabro ir taip pat 
$25. Be to, jaunieji Klevai lanko 
lėto studiją ir dažnai pasirodo su 
lėtu scenoje.

Kiwanis klubo koncerte taip 
laimėjo E. Kareckaitė piano 3 vietą, 
R. Jasevičius — akordeono klasėje 
pirmą ir Kristina Budininkaitė iš dai
navimo 3 vietą.

DIDŽIOJI NIAGAROS PUSIASA- 
LIO ŠVENTĖ. — Meninė dalis jau 
sudaryta, kuri šiais metais bus nepa
prastai graži ir didelė, tai dainų ir 
šokių festivalis, dalyvaujant arti pus
antro šimto jaunimo iš dviejų konti
nentų: Kanados ir Amerikos. Visa tai 
įvyks birželio 20 d., Merritton Com
munity Centre salėje. Religinė dalis 
švenčiama birželio 21 d., sekmadienį, 
dalyvaujant J.E. vyskupui V. Brizgiu!.

Visų prašoma atkreipti dėmesį į šią 
jubilėjinę šventę, Tėvų pranciškonų 
vienuolyno ir misijos įsisteigimo su
kaktį. b. m.

O LIETUVIAI PASAULYJE
J A Valstybės Australija

ba- 
ba-

pat

SKAUDI NELAIME. Ilgo savaitga
lio metu mūsų kolonijos jaunimą iš
tiko didelė mašinos nelaimė. Maždaug 
200 mylių atstume nuo Hamiltono į 
jų mašiną įvažiavo kita, šioje nelai
mėje labiausiai nukentėjo Algirdas 
Meškauskas, kuris paguldytas arti-

Gyvasis paveikslas — “Pavergta Lietuva” Motinos Dienos minėjimo 
proga paruostas mokyt. A. Mikšienės. Atliko mokyklos mokinės. Iš 
k. į d.: D. Navickaitė, A. Gimžauskaitė, J. Gimžauskaitė, R. Gedmi
naitė, K. Kriaučiūnaitė, D. Deksnyte — “Pavergta Lietuva”, V. Rie
kute, V. Stukaitė, L. Zūbaitė, K. Budininkaitė ir K. Gedrimaitė.

Foto Juraičio

ST. CATHARINES APYLINKĖS lie
tuviai Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondui aukojo: po $5 — Petras Polgri- 
mas, Juozas GireviČius, Jonas Kalainis, 
Juozas Satkus; po $3 — Juozas Alon- 
deris ir po $1—Pranas Dauginas, Pra
nas Meškauskas, Petras Šukys ir Arvy
das Zosinas. Iš viso $27. Pinigai įnešti 
lietuvių kredito kooperatyve “Para
moje” į LNF einamąją sąskaitą nr. 
1367. Už aukas nuoširdžiai dėkoja

LNF Atstovybė Kanadoje '

DELHI, Ont.
NAUJA GAILESTINGOJI SESUO. 

Vando Strodomskytė, baigusi studijas 
Šv. Juozapo ligoninėje Hamiltone, 
gegužės 12 d. gavo slaugių diplomą. 
Ta proga jos globėjai ir giminės O. J. 
Strodomskiai suruošė gražų pobūvį, 
dalyvaujant apie 50 asmenų. Sugiedo
ta ilgiausių metų, pasakyta kalbų, 
įteikta dovanų. Didžiausią dovaną Van
dutė gavo ir iš savo gerųjų globėjų — 
naujutėlį automobilį. Ji žada dirbti 
toje pačioje šv. Juozapo ligoninėje.

RATKEVIČIAI, nukentėję dėl aud
ros įvykusioje nelaimėje, sėkmingai 
sveiksta. Andrius Ratkevičius jau ap
leido ligoninę, o O. S. Ratkevičienės 
gyvybei, gydytojų nuomone, irgi jau 
nebegresia pavojus. Ji yra dr. Drake 
ir dr. A. Kavecko priežiūroje.

KLAIDOS ATITAISYMAS. Praei
tuose “Tž” numeriuose kaikurių au
kotojų vietovės buvo nurodytos klai
dingai ir įvyko netikslus priskyrimas 
prie parapijų. Klaidos paliestuosius la
bai atsiprašau. D. E.

FRUITLAND, Ont
HAMILTONO PAŠONĖJE, tarp gra- 

žiu sodų, yra įsikūrę ir vaisių augini
mu puikiai verčiasi Rakščių ir Kriau
čiūnų šeimos. Jaunųjų Kriaučiūnų 
šeima Sekminėse turėjo dideles iškil
mes — tą dieną buvo pakrikštyta jų 
antroji dukrelė Karolina Justina Ma
rija. Krikšto apeigas atliko prel. dr. 
J. Tadarauskas. Suvažiavęs nemažas 
skaičius giminių turėjo progos pasi
džiaugti jaunųjų Kriaučiūnų džiaugs
mu ir laime. Vyresnioji dukrelė Rūta 
puikiai kalba lietuviškai, lanko šešta
dieninę lietuvių mokyklą ir dalyvau
ja lietuvių jaunimo parengimuose. 
Malonu yra matyti didėjant tvirtas 
lietuviškas šeimas. A. Z.

REMIAMA ARKIV. J. MATULAI
ČIO NAMŲ STATYBA. — N. Pr. M. 
seserų kongregacija Putname, Conn., 
jau kuris laikas labai rūpestingai ruo
šiasi kongregacijos įsteigėjo Dievo 
Tarno arkiv. J. Matulaičio vardo se
natvės ir poilsio namų statybai. Tokie 
namai lietuviams seneliams, ligoniams 
bei paliegėliams labai reikalingi. Sta
tybos projektai senokai paruošti ir vis 
tobulinami Dabar uoliai kaupiamos 
lėšos, reikalingos bent statybos pra
džiai. Prel. P. Juro vadovaujamas ko
mitetas apeliuoja į visus, prašydamas 
padėti tuoj pat pinigais arba prane
šimais, kada kiek vėliau galės padėti.

MELBOURNE MIRE JONAS TIN- 
TERIS, sulaukęs 70 m. amžiaus. Ve
lionis buvo Lietuvos kariuomenės sa- 
vanoris-kūrėjas. Palaidotas New Chel
tenham kapinėse.

AUKŲ VAJUS TĘSIAMAS. — Kaip 
buvo skelbta spaudoje, “Romuvos” 
stovyklavietės galutinam įrengimui 
bus pravestas aukų vajus. Jei vajus 
bus sėkmingas, reikia tikėtis, kad 
skautų stovyklavietė bus galutinai 
įrengta pagal Kanados valdžios įstaty
mų reikalavimus. Kad to pasiekti, 
skautų rėmėjų valdyba dar kartą nuo
širdžiai kreipiasi į visus lietuvius, pra
šydama ateiti į talką šiame darbe.

Nors ir pavėluotai susiorganizavę 
aukų rinkėjai lankysis pas visus ir 
paprašys pagal išgales šį kilnų darbą 
paremti. Būtų labai miela, kad kiek
vienas turėtų keletą minučių geros va
lios ir skautų rėmėjų v-bos nariams 
paskambintų telefonu apie norimą 
duoti auką. Šitaip susitarus bus dide
lė pagalba pėstiems savanoriams. Rė
mėjų v-ba, pasitikėdama šios vasaros 
gera visuomenės valia, linki visiems 
geriausios sėkmės asmeniškame gyve
nime ir, jau savo auką atidavusiems, 
reiškia nuoširdžiausią ačiū.

Stovyklavietės reikalams aukojo: J. 
Dervaitis $10 ir A. Dronsatavičius $5. 
Ačiū! Skautų rėmėjų v-ba

PREL. L. TULABA, Sv. Kazimiero 
kolegijos Romoje rektorius, svečiavosi 
praeitą savaitgalį pas prel. dr. J. Ta- 
darauską. Sekmadienį, Sekminių šven
tės proga, svečias 11 vai. atnašavo šv. 
Mišias ir per visas pamaldas sakė pa
mokslus.

miausioje ligoninėje nuo nelaimės 
vietos. Jo draugai J. Stankevičius ir 
V. Kasperavičius liko nesužeisti.

KANADOS ATEITININKŲ stovyk- 
š.m. prasidės nuo liepos 19 d. iki rug
pjūčio 2 d. Tėvų pranciškonų stovyk
lavietėje, New Wasaga. Į stovyklą pri
imami mergaitės ir berniukai nuo 12 
iki 18 metų amžiaus. Visais stovyklos 
reikalais prašome kreiptis pas moks
leivių ateitininkų globėjus.

“AUKURAS”, vad. aktorės E. Dau- 
guvietytės-Kudabienės, gegužės 16 d. 
gastroliavo St. Catharines su Binkio

Niagara pusiasalis
LVS “RAMOVĖ” IŠRINKO VALDY- 

BĄ ir pareigomis pasiskirstė: P. Pol- 
grimas—pirm., J. Vyšniauskas—sekr., 
J. Grigas — ižd., K. Galdikas — pa
rengimų vadovas, J. Kavalelis — ligo
nių lankytojas. Į revizijos komisiją: 
J. Skeivelas, J. Grigas ir J. Sarapnic- 
kas.

Niagaros pusiasalio ramovėnai susi
organizavo prieš 9 metus ir yra išvys
tę didelę veiklą. Kas metai iškilmin
gai pamini kariuomenės šventę. Vasa
ros metu ruošia iškylas, šaudymo pra
timus ir dalyvauja šaudymo rungtynė
se. Praeitais metais dalyvavo didžia
jame parade St. Catharinėje, suruoš
tame vynuogių nuėmimo proga. Sky
rius turi charterį ir neribotas teises 
veiklai. Vienas iš daugiausia prisidė
jęs prie “Ramovės” organizavimo ir 
be pertraukos dirbdamas 9 metus val
dyboje yra J. Vyšniauskas. Dėka J. V. 
darbštumo “Ramovė” kas metai stip
rėja medžiagiškai ir randa didelio pri
tarimo iš visuomenės. Ramovėnai yra 
įsipareigoję lankyti kiekvieną savo 
sergantį narį ir įteikti dovaną.

Ramovėnas

PADĖKA
Man susižeidus, didžiausią padėką 

reiškiu ramovėnams už atsiųstą dova
ną per Joną Grigą. Lankiusiems: p.p. 
Stankevičiams, P. Polgrimui, J. Bu- 
šauskui, V. Skrebutėnui ir A. Tyslia- 
vienei iš St. Catharines; p.p. Kataso- 
novams ir Bruzgiams iš Hamiltono. 
Dar kartą visiems reiškiu didžiausią 
padėką. V. Daraška

PRIMINIMAI... 
pasirūpinkite turėti apdrauda

ONTARIO HOSPITAL INSURANCE

Britanija
PABALTIECIAI JUNGIASI. DBLS 

valdyba pritarė Švedijos ir Vokietijos 
Baltų tarybų sumanymui Įsteigti Eu
ropos Baltų Tarybą. Britanijoj šiuo 
metu ji yra sudaryta iš estų, latvių ir 
lietuvių jaunosios kartos atstovų. Lie
tuviams atstovauja K. Baublys, A. Pa
rulis ir A. Vilčinskas. Tarybos pirmi
ninku ateinantiems metams perrink
tas latvis J. Ranka.

DU NAUJI KANDIDATAI -PENSI- 
NINKAI pareiškė norą nuolatinai ap
sigyventi Lietuvių Sodyboje: L. Ne- 
manis, iš Fort William ir J. Remicke- 
vičius, iš Birmingham©.

Brazilija
P E TICI JA BRAZILIJOS PREZI- 

DENTUI. — Brazilijos valdžia 1961 
m. kovo 1 d. uždarė Lietuvos konsu
latą Sao Paulyje ir Lietuvos pasiunti
nybę Riodežaneiro. šių lietuviškų Įstai
gų veikimo lig šiol nepavyko atstaty
ti. Tačiau nenustojamą vilties. Brazi
lijoje visai nelauktai kovo 31 d. įvy
ko perversmas-revoliucija ir naujuo
ju prezidentu buvo išrinktas maršalas 
Humberto de Alencar Castelo Branco, 
kuris savo įžanginėje kalboje pareiš
kė, kad jis laikysis pilniausio teisėtu
mo ir visuomet bus palankus paverg- 
toms bei siekiančioms atgauti savo tei
ses tautoms.

Ryšium su šia jo kalba, sujudo Sao 
Paulo ir apylinkės lietuviai. Nagrinė
jami keliai ir priemonės konsulato ir 
pasiuntinybės teisėms atgauti. Nutar
ta kreiptis tiesiai į naująją Brazilijos 
prezidentą. Tam prašymui renkami pa
rašai lietuvių, gyvenančių Brazilijoje 
ir kitur. Atitinkami blankai ir paaiš
kinimo lapai gaunami Sao Paulo lietu
vių organizacijų valdybose. Kitur gy
venantieji lietuviai raginami siųsti sa
vo prašymus tiesiai Brazilijos prezi
dentui dėl minėtų liet. Įstaigų atida
rymo. A. P.

Italija
VILLA LITUANIA. Buvo laikai, ka

da atvykusiems į Romą lietuviams bu
vo nelengva susigaudyti dideliame 2% 
mil. gyventojų mieste. Dar sunkiau 

[jiems buvo tarpusavy susisiekti bei 
pabendrauti, šv. Kazimiero kolegija 
šią spragą yra užpildžiusi, prieš ket
vertą metų Įsteigdama lietuvišką vieš
butį su valgykla, pavadintą Villa Li
tuania. Viešbutis iš lauko pusės atrodo 
kaip sena viduramžių pilis. Bet tas Įs
pūdis — apgaunantis: iš vidaus vieš
butis įrengtas moderniškai ir elegan
tiškai su visais naujoviškais patogu
mais. Yra dvi didelės terasos ant sto
gų. Viešbutis gali sutalpinti 50 svečių. 
Jis labai patogioj susisiekimo vietoj, 
netoli šv. Jono Laterano bazilikos, ku
ri ligi XIV a. buvo popiežių bažnyčia.

Taigi, lietuviams, atvykusiems į Ro
mą, dabar užeiga ir priebėga visuomet 
atvira.

KĘSTUTIS GIRNIUS, filosofijos dr. 
J. Girniaus sūnus, gavo pilną Harvar
do un-to stipendiją. Nuo rudens studi
javo filosofiją.

DOVYDAS ŠMIGĖLSKIS iš North 
Airlington, NJL, studijuojąs Čikagos 
un-te, gavo Woodrow Wilson stipen
diją. Duodamas stipendiją tas fondas 
pageidauja, kad būtų pasirinkta mo
kytojo profesija, nors galutinio apsi
sprendimo laisvę palieka pačiam stu
dentui.

MIKAS P AKSTYS dirba povandeni
nių laivų statykloje Groton, Conn.

V. ČEPULIONIS, bostoniškis, per 
kun. J. Klimą, Šiluvos koplyčiai įreng
ti paaukojo $300.

BROLIS JONAS PELDŽIUS, MIC, 
po ilgos ir sunkios ligos mirė gegužės 
mėn. 13 d. Tėvų marijpnų vienuolyne 
prie “Draugo”. Velionis buvo ilgame
tis “Draugo” spaustuvės linotipininkas 
ir mechanikas. Gi būdamas vienuoliu • 
broliu, visą savo gyvenimą paaukojo 
Dievo tarnybai. Buvo gimęs 1890 m. 
spalio 29 d. Bimbų km., Panemunėlio 
vlsč., Rokiškio apskr. Palaidotas ge
gužės 16 d. Šv. Kazimiero kapinėse, 
Čikagoje.

“VAIDUOKLIAI” KALBAS RAŠO... 
Amerikoje Įprastas dalykas, kad di
dieji asmenys savo prakalbų nerašo. 
Anot “New York Times Magazine”, 
yra “vaiduokliai”, kurie tuo pasirūpi
na. Ypač tai praktikuoją Kongreso na
riai. Kiek jiems reikia visokių prakal
bų pasakyti, kur gi jie turės tiek lai
ko ir tiek išmonės visais klausimais.. • 
Jiems daugiausia pasitarnaująs Kon- 
reso bibliotekoje esąs “teisinės tarny
bos” štabas, kuriame dirba 115 rašy
tojų. Jiems paprastai kongresmanai ir 
užsako kalbas. Pvz., kaip rašo minėtas 
žurnalas, paskiausiai Lietuvos nepri
klausomybės dienai jie gavę užsaky
mus parašyti 78 kalbas...

VYSK. V. BRIZGYS paskutiniuoju 
metu dažnai turėjo teikti Sutvirtinimo 
Sakramentą Joliet vyskupijoje, pava
duodamas vyskupą McNamara.

ANTANAS MARKAUSKAS, čika- 
gietis, turi keįųrių vietų lėktuvą, ku
ris stovi Midway aerodrome. Nakčia 
iš 9 Į 10 gegužės viesulas nutraukė 
virves, kuriomis lėktuvas buvo pririš
tas, ir lėktuvą užmetė ant netoliese 
esančio gazolino tanko. Sulaužyti spar
nai. Nuostolių daugiau kaip $2.000. 
Neseniai buvo sutaisyti sparnai, užmo
kant $600. Lėktuvas buvo apdraustas, 

ibet nepilnai. A. Markauskas planuoja 
pirkti kitą lėktuvą. Panašus, kaip jis 
turi, lėktuvas kainuoja apie $7.000. 
Jis buvo beorganizuojas lietuvių oro 
klubą, bet dabar tą reikalą teks atidė
ti, kol Įsitaisys naują lėktuvą. A. Mar
kauskas skraidyti išmoko tarnaudamas 
JAV aviacijoje, paskui dar privačiai 
išėjo papildomą kursą. Ore jis yra iš
buvęs 2.000 valandų. Audra Midway 
aerodrome sudaužė šešetą lėktuvu.

“SANDARA” praneša, kad iš mūsiš- 
kio Toronto Į Čikagą nuvyko Sigitas 
Ramanauskas ir apsistojo Marquette 
Parke. Jis esąs komercinis piešėjas. 
Jo žmona ir keturi vaikučiai dar pasi
likę Kanadoj, bet ir juos jis tikisi ne
užilgo atsikviesti.

JONAS JUŠKA, Melboumo liet, pa
rapijos choro vadovas, pasitraukė iš 
pareigų. Jo pastangomis buvo šis cho
ras suorganizuotas ir gana gerai pa
statytas. Choro giesmės sekmadieniais 
teikė džiaugsmo visiems parapijie
čiams. Melbourniečiai tikisi, kad po 
kurio laiko — pailsėjęs J. Juška vėl 
įsijungs į chorą. Dabar parapijos cho
rui vadovauja P. Morkūnas. Choras 
dirba toliau ir savo giesmėmis pratur
tina lietuviškas pamaldas.

EUGENIJUS DUBAUSKAS, 42 m. 
amžiaus, mirė Adelaidėje, gavęs šir
dies smūgį.

PASAULIO LIET. INŽINIERIŲ IR 
ARCH. S-GOS Adelaidės skyr. naują 
v-bą sudaro: pirm. L. Kanas, sekr. A. 
Galatiltis, ižd; Vyt Klimaitis.

VYTAS STRAUKAS yra naujasis 
Lituania choro Adelaidėje dirigentas. 
Gegužės 16 d. choras išpildė progra
mą Liet. Kat. Moterų Dr-jos šiupinyje.

AGAPĘ MARIJOS GARBEI suruošė 
Adelaidės vyr. moksleiviai ateitinin
kai gegužės pirmąjį šeštadienį, šv. Ka
zimiero koplyčioje vakare buvo laiko
mos šv. Mišios ir giedama Marijos li
tanija. Pamaldų metu kartu su ateiti
ninkais daugumas parapijiečių ėjo 
bendros šv. Komunijos. Suneštinės 
vaišės vyko čia pat esančiame Lietu
vių Katalikų Centre, kur didžiojoj sa
lėj vyr. moksleiviai atliko meninę 
programą, o ją pravedė naujoji pirm. 
Dalia Viliūnaitė. Dainas pravedė Vi- 
joleta Vasiliauskaitė. Dalyvavo pilna 
salė tautiečių.

ADELAIDĖS LIETUVIŲ KAT. MO- 
TERŲ DR-JOS naujoji valdyba, išrink
ta praeitąją savaitę visuotiniame su
sirinkime, yra šitokios sudėties: pirm. 
A. Urnevičienė, sekr. T. Gasiūnienė, 
ižd. G. Opulskienė, pareng. — M. In
tienė, ligonių lankymui — S. Jankaus
kienė, šekmad. pietums — A. Vilkie
nė ir šv. Kazimiero koplyčios puoši
mui — M. Tamašauskienė.

Draugija gegužės 16 d. Lietuvių Ka
talikų Centre suruošė meno šiupinį, 
kuriame programą išpildė Lituania 
choras su jaunuoju dirigentu stud. Vy
tu Srauku ir eilė menininkų.

TARPTAUTINIS KONCERTAS. — 
Choras Lituania, vad. muz. Vacio Šim
kaus, ir tautinių šokių grupė, vad. 
stud. Vijoletos Vasiliauskaitės, daly
vavo tarptautiniame koncerte gegužės 
15 d. St. Peters miesto rotušėje. Kon
certą suruošė St. Peters australų jau
nimo klubas, globojamas miesto bur
mistro L. Peniam.

SOL. GENOVAITE VASILIAUS
KIENĖ, pakviesta Good Neighbour 
Council, gegužės 3 d. davė lietuviškų 
dainų koncertą Adelaidėje.

JONAS ŠOLIŪNAS, Ateitininkų Fe- 
deracijos referentas moksleivių reika-, 
lams, kartu su krepšininkais atvyksta 
Į Australiją. Adelaidės moksleiviai 
jau ruošiasi jo sutikimui. Ta proga vėl 
naujas būrelis naujų vyresniųjų moks
leivių ir studentų duos ateitininkų 
Įžodi.

AUKOK TAUTOS FONDUI 
KIEK GALI, BET AUKOK!
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Argentina
ARGENTINOS LIETUVIAI RUO- 

ŠIASI Pietų Amerikos Liet. Kongre
sui, kuris Įvyks San Paulo mieste 
1965 m. vasario 18, 19 ir 20 d.d. Nu
matoma, kad vyks visas Sv. Cecilijos 
choras, tautinių šokių ansamblis 
“Rambynas” ir studentai ateitininkai 
bei kt. suinteresuotu Tokiu būdu ga
li susidaryti apie 70 žmonių grupė. 
Gražu matyti, kad šiuo kongresu la
bai susidomėjo jaunimas.

Vokietija
VOKIEČIAI PAGERBĖ LIETUVĮ 

PRIMICIANTĄ. Kun. Romas Kaspo- 
nis, prieš Velykas Įšventintas kunigu 
Romoje, pirmąsias iškilmingas Mišias 
laikė Velykų šventėse Vokietijoj, Mit- 
telneufnache, kur dirba kun. A. Bun- 
ga. I iškilmes buvo nuvykusi ir naujo
jo kunigo sesuo iš Klevelando. žmo
nės netilpo bažnyčioj. Iškilmingų pie
tų metu buvo sveikinimo kalbos ir 
dainos bei giesmės vokiškai ir lietuviš
kai. Vokiečiai gėrėjosi draugiška dvie
jų tautybių nuotaika. Tam tikras en
tuziazmas ir pakilumas buvo jaučia
mas visame miestelyje.

Paruošė Pr. AL

MOHAWK Furniture Ltd.

SUDBURY, Ont.
KRIKŠTYNOS. Pakrikštyta Joana 

Elzbieta Lauciutė. Kūmai buvo J. Ša
rūnas iš Toronto ir M. Faust. Krikš
tynos buvo surištos su kalėdojimu ir 
jose dalyvavo gražus būrys A. E. Lau
cių draugų.

F. A. Albrechtai pakrikštijo savo 
dukrelę Liucijos Audronės vardais. 
Kūmai buvo V. Albrechtas, S. Pode- 
rytė ir A. Karklins su N. Albrechtie- 
ne iš Londono. Krsp.

Koi jūs suloukėte savo 19-to gimtadienio, jūs nebesate ilgiau draudžiamas 
kortu su savo tėvais. Tada užsiregistruokite atskirai laike trisdešimt dienų, 
kad turėtumėte apdraudę. Pareiškimų formų gaukite ligoninėje, banke ar 
draudimo kompanijos raštinėje.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI S3.M0, mor. 
gičių paskolos Iki 60% turto vertės. Ngn^nm enryM* ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienoa: pirmadieniais — penktadieniais S vaL — 1 vaL po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — t vaL ▼£*!*.
•i main STREET EAST. ROOM 2OT — Telefonas JA. 8-0511

ONTARIO

Visuomet laikykite savo ligoninės apdroudos pažymėjimų pas save

Jeigu pakeitėte darbą,
rupestingoi sekite instrukcijas antroje pusėje mokėjimo pa
žymėjimo formos 104, kurių jūsų darbdavys yra įpareigotas 
jums atiduoti.

, Kai jūs apsivedėte,
šeimos įnošos turi padengti vyro, žmonos ir mažamečių vai
kų draudimų. Nurodykite sovo grupę ARBA, jei mokate pre
mijų tiesiogiai, praneškite draudimo komisijai.

ONTARIO HOSPITAL SERVICES COMMISSION
2195 YONGE STREET, TORONTO 7, ONTARIO

2448 Danforth Ave.
Tel. OX 9-4444

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

SIMPLICITY
SKALBIAMOJI

MAŠINA
***•■'■

yra grynai kanadiškos gamybos, 
11 svarų talpos.

SKALBIA 25% GERIAU

IR GREIČIAU.

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.
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5 Vasario 16 gimnazijos direktorius Kanadoje
ŽVILGSNIS I VASARIO 16-sios 

GIMNAZIJĄ
KUN. B. LIUBINAS

Prasmė ir reikalingumas
Lietuvių Vasario 16 gimnazija 

jau turi savo praeitį ir siekia atei
ties. Kai didžioji tremtinių masė

pastatė tik vieną sąlygą: naujieji 
namai turi būti naudojami lietu
vių mokymo reikalams.

Mokiniai

KUN. B. LUBINAS 
PASKIROSE KOLONIJOSE

HAMILTONE TORONTE

tolo nuo senutės Europos krantų, 
V. Vokietijoje likosi keli tūkstan
čiai jų likimo bendrininkų, nega
linčių pasinaudoti emigracinė
mis galimybėmis, dažniausiai dėl 
kurio nors šeimos nario nesveika
tos. Su nerimu jie klausė savęs, 
kaip pavyks išauklėti vaikučius 
lietuviais-. r*?

Į Vasario 16 gimnaziją priima
mi lietuvių vaikai, kurių tėvai ap
sisprendę juos auklėti lietuviškai 
krikščioniškoje dvasioje. Mokinių 
tarpe visai nekyla abejonių, kas 
jie yra. Jiems visai aišku, kad jie 
yra lietuviai. Šiuo metu gimnazi-saukleu vaikučius J ; r...u^uvuus... Gražiai veikusios We J™93 “O^lviai. 13 ra yra 

mnkvklos užsiaarinėio nes neli- «"* šelmose >* Lietuvos įsvyktt- 
ko nei mokytojų, ne pakankamo
skaičiaus mokinių. Paskutiniu unos’ £ -vH?- J p .° iww oaouwauo x vaikučiai dar natvs yramomentu buvo susigriebta, kad - 77...• 7.”, “t.-'J .momentu buvo susigriebta, kad 
ne visi išvyksta, kad pasiliekan
čių vaikams taip pat reikia lietu
viškos mokyklos. Taip Diepholze 
veikusioji stovyklos 'gimnazija 
1951 vasario 16 buvo pavadinta 
Vasario 16-sios vardu ir į ją su
kviesti iš visos Vokietijos lietu
viai vaikai, gimnazistai. 1953-54 
metais viso pasaulio lietuviai nu
pirko gimnazijai namus su netoli 
5 ha sklypu. Vasario 16 gimnazi
ja jau įteikė 55 jaunuoliams 
brandos atestatus ir daugeliui 6 
klasių pažymėjimus. Jie yra pa
sklidę po visą pasaulį, jau prade
da reikštis lietuviškoje veikloje 
ir siekia savo pasirinktosios pro
fesijos. Buvę Vasario 16 gimna
zijos mokiniai vyrauja lietuvių 
suvažiavimuose Europoje, vado
vauja vargo mokykloms, skelbia 
lietuviškąją gyvybę savo buvimu 
ir veikla. Vilius Lenertas gavo

gimę Lietuvoje ir Vokietijon at
vykę su savo tėveliais pastarųjų 
4-5 metų bėgyje. Religijos atžvil
giu — mokinių tarpe yra 72 kata
likai ir 21 evengelikas. Dalis jų 
baigs 9 klases ir studijuos univer
sitetuose, į kuriuos, gavę Vasario 
16 gimnazijos brandos atestatą, 
priimami be jokių stojamųjų eg
zaminų. Dalis tebaigs 6 klases ir, 
gavę vidurinės brandos pažymė
jimą, mokysis specialiose mokyk
lose, taps nediplomuotais inžinie
riais, medicinos asistentėmis, 
įvairių sričių tarnautojais ir 1.1. 
Tačiau vieną bendrą dalyką jie 
visi bus gavę Vasario 16 gimnazi
joje, tai lietuviškąją sąmonę. Jie 
aiškiai žinos, kad jie yra lietuviai, 
kad lietuviu būti yra garbė, pa
šaukimas ir pareiga, kad jie pri
valo tarnauti Lietuvai ir lietuvių 
tautai.

Su Kanados lietuviais kun. B. 
Liubinas pirmiausia susipažino 
Hamiltone, gegužės 9-10 d.d. La
bai maloniai ir palankiai sutiko 
prel. dr. J. Tadarauskas, Aušros 
Vartų parapijos klebonas. Sekma
dienį kaip tik buvo minima Moti
nos Diena. Visose trijose šv. Mi
šiose kun. L. sakė pamokslus apie 
motiną. Prelatas klebonas prista
tė parapijiečiams ir paprašė para
mos Vasario 16 gimnazijai. “Šian
dien prašau mažiau aukoti para
pijai, o daugiau gimnazijai” — 
buvo jo rekomendacijos žodžiai, 
kurių parapijiečiai ir paklausė. 
Gimnazijai bažnyčioje buvo su
rinkta $329. Prie tos sumos $100 
dar pridėjo klebonas prel. Tada
rauskas. Vėliau kun. L. dalyvavo 
Motinos minėjime, surengtame 
LB Hamiltono apylinkės valdy
bos. Po visos labai įdomios prog
ramos svečias turėjo progos tarti 
žodį į susirinkusiuosius, jiems 
trumpai paaiškinti Vasario 16

Heidelbergo universitete chemi
jos diplomą, ruošiasi doktoratui, 
kartu dėstydamas chemiją Vasa
rio 16 gimnazijoje. Vingaudas 
Damijonaitis šiemet prieš Vely
kas įšventintas kunigu ir tuoj at
vyks dirbti lietuvių pastoracijoje 
Vokietijoje. Rimutė Mariūnaitė 
ir Greta Jasevičiūtė laiko baigia
muosius egzaminus Frankfurto 
universiteto medicinos fakultete. 
Kas nežino buvusio “Ateities” re
daktoriaus Rimvydo Šliažo? Nors 
Klaipėdos vokietininkų laikraštis 
“Memeler Dampfboot” piktinasi, 
garsėjanti dainininkė Anelė Va
laitytė nevadina savęs Wallat. 
Anelė yra buvusi šios gimnazijos 
mokinė.

Šiuo metu gimnazijoje didžio
ji mokinių dalis yra pirmosiose 
klasėse. Taigi Vasario 16 gimna
zija jau yra Įsipareigojusi ma
žiausia devyneriems metams. O 
Vokietijos lietuvių šeimose dar 
-yra daug vaikų, laukiančių kada 
galės stoti gimnazijom Tačiau to
ji gimnazija neturi tinkamų na
mų. Pamokos vyksta lentiniuose 
barakuose, kurie graso sugriūti.

Teisinė būklė
Juridinis Vasario 16 gimnazi

jos savininkas yra Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenė, atstovauja
ma savo Krašto Valdybos. Ši rū
pinasi gimnazijos namų statyba, 
jos vardas Įrašytas Į nuosavybės 
knygas. Į Kr. Valdybą dabar Įei
na: kun? dr. J. Aviža — pirm., 
kun. B. Liubinas — vicepirm., T. 
Gailius — ižd., J. Valiūnas — 
sekr.. A. Mariūnas — narys. PLB

Manoji misija pas Jus
Vasario 16 gimnazijai būtinai 

reikia $50.000, jei norima sėk
mingai baigti pradėtąją statybą. 
Kai lietuvis duoda 1 dolerį, tai 
vokiečiai prideda 2. Kitais žo
džiais tariant, lietuvio auka Įgau
na trigubą vertę, nes vokiečiai 
duoda tik tada, kai duoda lietu
viai. Vokiečiai patys pabrėžia, 
kad tie namai turi būti ir liktis 
lietuvių namais ir ta prasme, kad 
visi aukotojai jaustųsi, kad tai jų 
aukos vaisius.

Deja, neturiu galimybės pa
siekti visų Kanadoje gyvenančių 
lietuvių asmeniškai. O norėčiau 
jiems padėkoti gyvu žodžiu už jų 
gražų lietuvišką nusiteikimą, už 
jų dideles pastangas liktis lietu
viais, lietuviškai auklėti savo jau
nimą ir talką Vasario 16 gimna
zijai. Tą padėką reiškiu spaudos 
keliu. Padėką jungiu su prašymu. 
Mano lankytų trijų kolonijų au
kos Vasario 16 gimnazijai tebūna 
nauja pradžia seniai dirbamo dar
bo. Prašau visų Kanados lietuvių 
paramos. Atskiru aplinkraščiu 
kreipiuosi į visas Kanados LB 
apylinkes ir kitas lietuviškas or
ganizacijas. Dėkoju už visas atei
siančias aukas. Kviečiu būti gar
bės aukotojais, tai reiškia, skirti 
$100 auką. Garbės aukotojus Įam
žinsime garbės lentoje, kuri bus 
Įmūryta naujajame gimnazijos 
name. Kviečiu taip pat Įrengti 
savo vardo klases. Tai kainuoja 
nuo $1.000 iki $3.000. Klasės bus 
pavadintos aukotojų arba jų pa
rinktais vardais.

Vasario 16-sios gimnazijos direk
torius kun. Liubinas.

kun. B. Liubinas pirmą kartą bu
vo gegužės mėn. 11 d., apsistoda
mas Šv. Jono Kr. parapijoje, ku
rios salėje padarė ir pirmąjį pra
nešimą. Dėl nepatogaus laiko 
(pirmadienį) čia susirinko labai 
mažas kiekis tautiečių. Tai buvo 
tik patys pagrindiniai gimnazijos 
rėmimo entuziastai, įskaitant ir 
būrelių vadovus. Tokiai būklei 
esant, ir pirmosios vajaus aukos 
Toronte tuo tarpu yra kuklios: 
po $100 aukojo — Talka Cons
truction Co. Ltd. (p.p. Dronseika 
ir Strazdas), Šv. Jono parapija 
(kun. P. Ažubalis) ir vienas as
muo, prašęs jo pavardės neskelb
ti; po $50 — Ontario lietuvių gy
dytojų draugija per dr. Yčą, ir 
geradariai norintieji liktis paslap
ty; $20 Vytautas Birieta; po $10 
— Pr. Bastys, P. Lelis, į). Trum- 
pienė ir Maironio vardo šeštadie
ninės mokyklos IVa skyriaus mo
kiniai per seselę M. Viktoriją. 
Bendra Toronte gauta suma yra 
$460. Iki šiol Toronte veikė 3 
gimnazijai remti būreliai, vado
vaujami dr. M. Arštikaitytės, Au
gustino Kuolo ir P. Lėlio. Kun. L. 
atsilankymo proga sutiko suorga
nizuoti būrelius Aloyzas Kuolas 
ir Vytautas Birieta. Eilei asmenų 
palikti auku lapai.

Po pranešimo įvykusiame vei
kėjų posėdyje nutarta prašyti 
kum Liubiną dar kartą atvykti į 
Torontą patogesniu laiku. Į tai 
atsakydamas gerb. kunigas suti
ko pailginti savo buvimo Ameri
koje laiką ir dar kartą atvažiuoti 
gegužės mėn. 31 d., sekmadienį. 
Tą dieną numatyti jo pamokslai 
abiejose parapijose, o posėdyje 
buvęs kleb. kun. P. Ažubalis pa
žadėjo skirti gimnazijos statybai 
aukas, kurios bus surinktos lietu
vių kapinėse ta pat data vykstan
čių kapinių dienos iškilmių metu.

ST. CATHARINES

N.Pr.M. seselių įsikūrimo Montrealyje dešimtmečio minėjimo prezidiumas. Iš kairės: sės. M. Marga
rita — Montrealio seserų vyresnioji, sės. M. Bernadeta — nauja Montrealio seserų vyresnioji, sės. M. 
Felicija — vienuolyno Montrealyje steigėja, Motinėlė sės. M. Augusta—vienuolijos viršininkė, Put
nam, Conn., dr. P. P. Lukoševičius — KLB krašto valdybos pirm., dr. H. Nagys — KLB Kultūros 
Fondo įgaliotinis, A. Zubienė — seserų Rėmėjų Būrelio valdybos pirm., Vyt. Kudžma — KLB Mont
realio seimelio prezidiumo atstovas, Tėvas K. Pečkys, SJ, — Aušros Vartų par. klebonas, J. Karde
lis, “Neprikl. Lietuvos” redaktorius. Prie mikrofono — programos vedėjas Pr. Rudinskas.

• Tony’s Foto Studio

£ KULTŪKIUEJE VEIKLOJE
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knygoje: “Kokios vasariškos, nuotai
kingos pušaitės Belmonte, ir kokie 
saulėti Vilnelės skardžiai! Žiūrint į 
juos, tiesiog nesinori tikėti, kad už 
lango žiema, kad vakar siautė pūga...”

VKV pastangomis buvo gauta 
500.000 markių ($125.000) iš vo
kiečių (po pusę tos sumos iš Fe
deralinės ir Baden Wuerttem
berg krašto vyriausybių). Vokie
čiai. skirdami tas didžiules lėšas,

Tik vieningai dirbdami ir au
kodami Tautos Fondui atgausi
me Lietuvai nepriklausomybę!

gimnazijos rūpesčius, paprašyti 
jai paramos. Pirmoj eilėj išreikš
ta padėka Hamiltone veikian
tiems būreliams, jų vadovams, o 
būrelių vadovų pirmininkui Jo
nui Mikšiui įteikta gimnazijos 
mergaičių išausta tautinė juosta. 
Taip pat viena juosta Įteikta prel. 
dr. Tadarauskui, tuo pareiškiant 
padėką už nepaprastai dideli ir 
veiksmingą palankumą. Galiau
siai p.p. Kačinskų namuose teko 
posėdžiauti su Hamiltono LB apy
linkės valdyba. Buvo sutarta, kad 
LB apylinkė ir Aušros Vartų pa
rapija suorganizuos Vasario 16 
gimnazijos statybai vajų Hamilto
no kolonijoje aukų lapais. Posė
džio metu apylinkės valdyba Įtei
kė savo auką — $100, o valdybos 
narys Antanas Kaušpėdą pridėjo 
dar $100, kaip savo asmenišką 
auką. Iš kitų dviejų asmenų dar 
buvo gauta $15, taip kad gegužės 
11 d. Hamiltono lietuviai bendro
je sumoje paaukojo Vasario 16 
gimnazijos statybai $644.

liet, parapijos kleb. Tėvas Bar
nabas Mikalauskas, OFM, renka 
aukas aukų lapais.

MONTREALYJE
gerb. svečias padarė pranešimą 
visuomenei gegužės 15 d. Daly
vavo gražus būrelis tautiečių. 
Jiems svečią pristatė seimelio 
prezidiumo pirmininkas p. And
riuškevičius., Dalyvių tarpe buvo 
ir PLB Kanados Krašto Valdybos 
pirm. dr. P. Lukoševičius, redak
torius J. Kardelis, klebonas kun. 
dr. F. Jucevičius, daugelio orga
nizacijų atstovai. Dalyviai gyvai 
domėjosi gimnazijos reikalais. 
Kr. Valdybos pirm. dr. Lukoševi
čius paaiškino apie Kanados lie
tuvių tarpe vyraujančias nuotai
kas Vasario 16 gimnazijos, atžvil
giu. Subendrinant, galima sakyti, 
kad jos yra palankios. Buvo svars
tytos galimybės, kaip pagyvinti 
gimnazijos rėmimą Montrealyje. 
Seimelio prezidiumas žadėjo im
tis gyvos iniciatyvos sukelti di
desnes vienkartines aukas, o taip 
pat įsteigti pastovius gimnazijai 
remti būrelius. Dalyviai čia pat 
vietoje aukų lapais sudėjo $114. 
Be to, Montrealyje dar buvo pa
aukota gimnazijos statybai $130 
— aukojo $100 asmuo, prašęs jo 
pavardės neskelbti, $20 Juozas 
Tranelis ir $10 J. Jocas. Bendra 
vienkartinė Montrealio lietuvių 
auka Vasario 16 gimnazijos sta
tybai tokiu būdu iškilo iki $244.

dr. agota Šidlauskaite, iš 
Otavos, rugpjūčio mėn. pabaigoje 
vyksta į Los Angeles, kur psichologų 
suvažiavime skaitys paskaitą.

DR. A. G ARŪNAS, gyvenąs Čika
goj, veda lietuvių gydytojų kartote
ką, kuri panaudojama siuntinėjant 
“Lietuvių Gydytojų Biuletenį”. Kaip 
pranešama paskutiniame šio biulete
nio numeryje, jau yra įregistruoti 
laisvajame pasauly 622 lietuviai me
dikai: 517 gydytojų, 81 dantų gydy
tojas ir 24 studentai medikai. Iš jų 
549 gyvena JAV, o 73 kituose lais
vuose kraštuose: Kanadoje 39, Aust
ralijoj 15, Argentinoj 5 (ir dar 8 nau
jai įregistruoti), Švedijoj 3, Anglijoj 
ir Vokietijoj po 2, kitur — po 1. Dr. 
Garūnas straipsnyje pažymi, kad 1940 
m. Lietuvoje, įskaitant ir Vilniaus sri
tį, buvo 1.370 gydytojų, iš kurių 378 
moterys.

K. A. GIRVILAS, rašydamas mūsų 
kalbos reikalu “Naujienų” šeštadieni
niam priede, užsimena ir apie mūsų 
pavardes:^ “Palietus pavardžių klausi
mą, čia galima būtų pasakyti, kad da
bar lietuviams derėtų savo pavardes 
sutvarkyti, kai jos yra kaip nors su
darkytos: atsikratyti slavizmų, germa
nizmų ir įvairių anachronizmų ir pa
imti savo istorinį paveldėjimą, baltų 
kalbų lobį; panaudoti nusižiūrėjus ka
lendoriuje senovinius lietuvių vardus 
ir pagal juos pasidaryti gražias lietu
viškas pavardes. Tuo nūdienė lietuvių 
visuomenė įdėtų Amerikos kultūron 
savą pradą, savą turtą, ir iš to būtų 
garbė pavardžių nešiotojams ir pačiai 
Amerikai”.

DR. VYT. KAVOLIS, rašydamas 
“Naujienose” žmogiškojo tikėjimo pa
grindų tema ir žvelgdamas į mūsų mo
derniųjų poetų (Mackaus, Meko) kū
rybos tematiką pabrėžia: “... todėl, 
kad Lietuva turėjo savo kovojusius ir 
nukankintuosius, kad buvo kas nu
miršta Telšių ir Pravieniškių purve, 
kaip kiti Auschwitze ir Ispanijoj — 
yra šiandien galima (ir privalu) nu
žemintųjų kartai svetimuose kraštuose 
apsispręsti ne tik už lietuvybę, bet ir 
kūrybinę lietuvybę”.

DAIL. MIKAS ŠILEIKIS “Naujie
nų” Meno žiniose apie abstraktinį me
ną šitaip išsireiškia: “Kiekvienas ab
straktinis kūrinys yra vienkartinis — 
vos gimęs pasmerkiamas užmiršimui 
kontemporarinio meno procese. Jeigu 
kūrinys neturi saitų su gyvenimu, toks 
kūrinys visūomenei nereikalingas. Už
tenka tiktai atskirti harmoniją nuo 
disharmonijos, sudaryti linijų arba 
plėmų visumą — tai abstraktiniame 
mene nebūtina ką nors reprezentuoti.”

BALTŲ KULTŪROS DIENOS su
ruoštos Šveicarijoj, Zueriche, gegužės 
8-11 d.d. Meno parodoje iš lietuvių da
lyvavo dail. Juzė Katiliūtė-Staniulienė 
ir dail. Vyt. Kasiulis, žemėlapių paro
dą surengė dr. P. Rėklaitis. Lietuvių

liaudies šokiams vadovavo J. Stasiulie- 
nė. Paskaitą apie šveicarų ir pabaltie- 
čių- kultūrinius santykius skaitė prof, 
dr. J. Eretas.

“NAUJIENŲ” literatūrinis šeštadie
nio priedas gegužės mėn. 9 d. laidoj 
savo skiltis paskyrė beveik išimtinai 
Donelaičio sukakties minėjimui, ta 
proga patalpindamas visos eilės Peda
goginio Lituanistikos Instituto stu
dentų rašto darbus, kaip Ramintos 
Raslavičiūtės “ Donelaičio Metų mo
terys”, Danguolės šukelytės “Metų 
Lauras”, Antano Raucho “Metų Do- 
čys”, Konstancijos Petrylaitės “Metų 
Slunkius ir pelėda”.

FORDHAMO UNIVERSITETE atei
nančią vasarą vėl bus lietuvių kalbos 
kursai. Vasaros semestras prasideda 
liepos 5 d., baigsis rugpjūčio 15.

LIETUVIŲ TEISININKŲ DR-JA Či 
kagoje neseniai paminėjo Antano 
Krikščiukaičio 100 metų gimimo su
kaktį. Tai buvo žymus darbuotojas — 
rašytojas ir Vyr. Lietuvos Tribunolo 
pirmininkas. Jis mirė Kaune 1932 m., 
sulaukęs 68 m. amžiaus. A. Kriščiukai- 
tis gimė Paežerių km. Vilkaviškio 
apskr. Rašinėti į “Aušrą” pradėjo dar 
gimnazijoje būdamas. Vėliau sukūrė 
keletą apysakų, kurios plačiai paplito 
Lietuvoje. Vienok daugiausia jis pa
sižymėjo kaip teisininkas ir profeso
rius įsikūrusiame Lietuvos universi
tete.

PRANAS DAILIDE, diplomatas ir 
ilgametis spaudos darbininkas, laiške 
“Sandarai” rašo: “Kai po skrandžio 
operacijos kiek sustiprėjęs grįžau prie 
plunksnos darbo, tikėjausi nutęsti 
bendradarbiavimą Sandaroje iki kars
to lentos. Deja, toji lenta tikrumoje 
pasirodė nepertoliausia. Mano sveika
ta visai pašlijo ir gydytojai tebelaiko 
lovoje; teks vėl gulti į ligoninę, vėl 
operuotis, bet aš jau netikiu, kad ka
da nors galėsiu grįžti prie plunksnos 
darbo, nors daug sumanymų, čia dar 
liko neįvykdyta.”

Nekalbant apie bendradarbiavimą 
kituose laikraščiuose, per eilę metų 
Pr. Dailidė vien tik “Sandarai” parašė 
673 straipsnius. Tai buvo guvus, itin 
produktingas ir gabus laikraštininkas.

Pr. Al.
LKM AKADEMIJOS SUVAŽIAVI

ME Niujorke rugsėjo 5-7 d. literatū
ros ir kalbos mokslo sekcijoje bus 
skaitomos sekančiomis temomis pa
skaitos: “Lietuvių kalbos raida dabar
tinėje Lietuvoje” — prof. dr. A. Sa
lys, “Dabartinės lietuvių literatūros 
problemos” — A. Vaičiulaitis, “Lietu
vių kalbos kilmininko vartojimas ir 
santykiai su kitomis indoeuropiečių 
kalbomis” — prof. dr. A. Sennas. Sek
cijai vadovauja Tėv. dr. L. Andrie- 
kus, OFM.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ

ŽEMAITĖS APSAKYMŲ RINKINĮ 
“Kaip Jonelis raides pažino” išleido 
Azerbaidžano Valst. leidykla, žemai
tės 8 apysakaites į azerbaidžaniečių 
kalbą vertė A. Agajevas. Tiražas — 
10.000 egz.
. .ARCHITEKTAS JONAS MINKEVI
ČIUS parašė tris knygas architektūros, 
pastatų vidaus įrengimo ir miestų sta
tybos klausimais: “Architektūra ir jos 
tolesnio vystymosi perspektyvos”, 
“Lietuvos TSR interjerai”, “Miestai 
vakar, šiandien ir rytoj”. Pirmojoje 
knygoje autorius nagrinėja statybinių 
medžiagų, technikos bei formos nau
joves; antrojoje — aptaria gražiausių 
Lietuvos kavinių vidaus įrengimus, ar
chitektų L. Stapulionienės, A. Stapu- 
lionio, V. Beigos, T. Baginsko pro
jektus šioje srityje; trečiojoje — kal
ba apie miestų formavimosi būdus bei 
augimo veiksnius. Knygų vertę gero
kai sumenkina karštligiškas sovietinės 
statybos garbinimas ir vadinamosios 
“kapitalistinės” architektūros niekini
mas, nors iš tikrųjų Vakarai architek
tūriniu atžvilgiu-yra toli palikę Sov. 
Sąjungą. Tai liudija gremėzdiški so
vietinių architektų darbai R. Berlyne, 
Varšuvoje ir net pačioje Maskvoje. Jo
nas Minkevičius yra vienas gabiausių 
jaunosios kartos architektų.

DAIL. ALDONA SKIRUTYTĖ kuria 
lino raižinius dideliam ciklui “Mano 
tėvynė”. Naujausiųjų jos kūrinių tar
pe yra “Naglis ir Neringa”, “Nidos 
pasaka”, “Žvejo gimimas” ir kt.

V. Kst.

Atsiųsta paminėti
Steponas Kairys, TAU LIETUVA, 

II-sis atsiminimų tomas, 480 psl. Išlei
do Amerikos Lietuvių Socialdemokra
tų Sąjungos Literatūros Fondas ir Jo
nas Jankauskas (palikimo lėšomis). 
Spaudė Lietuvių Enciklopedijos spaus- 
tuvė Bostone.

Lux Christi, nr. 1(49), kovas, 1964 
m., 78 psl. Leidžia ALRK Kunigų Vie
nybė.

Lietuvių Dienos, nr. 4 (143), balan
dis, 1964, Donelaičio Metai, 26 psl. 
Gausiai iliustruotas žurnalas. Viršelis 
papuoštas torontiškės solistės Lilijos 
Šukytės nuotrauka, be to, turiny dau
giau nuotraukų ir aprašoma kylančios 
dainos žvaigždės karjera. Red. B. 
Brazdžionis, leidėjas A. F. Skirius, 
4364 Sunset Blvd., Hollywood 29, Ca
lif., USA.

Eglutė, nr. 5, gegužis, 1964 m., 31 
psl. Leidžia Lietuvių Kultūros Insti
tutas. Redaguoja ir administruoja N. 
Pr. M. seserys, RFD 2, Putnam, Conn.,

East Europe, No. 5, May, 1964. A 
monthly review of East European af
fairs. Leidžia Free Europe Committee, 
Inc., 2 Park Ave., New York, N.Y. 
10016, USA. Turiny: The Future of- 
Eastern Europe, Soviet-bloc Arms in 
the Middle East ir kt.

Mitteilungen aus baltischem Leben,
nr. 1(45), kovas, 1964, 38 psl. Leidžia 
Baltų Dr-ja Vokietijoje. Turiny: K. 
Donelaitis, lietuviškosios kultūros ži
nios ir kt.

Šv. Pranciškaus Varpelis, nr. 4 bal. 
mėn. ir nr. 5 geg. mėn. 1964. Relig.-pa- 
triotinio turinio laikraštis. Red. T. V. 
Gidžiūnas, OFM. Leidžia Tėvai pran
ciškonai.

Vokai dviejų spahrų, raudonos ir 
juodos, vaizduoja pavergtas Baltijos 
valstybes. Užrašas: Freedom for Bal
tic States! Išleido Latvian Relief So
ciety of Canada, Daugavas Vanagi, 
123 Huron St., Toronto, Ont.

Geriausiai pailsėsit 
per atostogas 

garsiame CAPE - COD - OSTER VILLE 
kurorte prie atviro AHonto jūros plia
žo gražioje lietuvifkoje JANSONŲ va
sarvietės viloje

. Audronė
87 EAST BAY RD., OSTERVILLE 
CAPE COD, Moss., 02655, USA.

Tel. (Area 617) 428-8425.
• Vila Audronė yra apsupta dideliu 

pušų, beržų ir kt. dekoratyvinių 
medžiu p>orku. Daug vietos poilsiui 
fr žaidimams.

• Erdvus kambariai, rami ir jauki 
aplinkuma.

• Visai arti šiltos srovės, privatus 
jūros pliažas (7 min. pėsčiom).

• Geras lietuviškas maistas.
• Šiemet svečių patogumui padidin

ta valgykla ir salionas ir įrengta 
daugiau žaidimų aikštelių ir kt.

• Visa tai suteiks Jums tikrų poilsį 
ir sustiprins sveikatų.

Atidaromo vasarojimui nuo birželio 
15 d. iki rugsėjo 15 d. Ii anksto 
kreiptis: ED. JANSONAS, 15 Rosa- 
dele St., 8o®ton, Mats. 02124, USA. 
Tai. 288-5990, o po birželio 15 d. 
tiesiai j vilų Audronė — Mrs. Mart
ie Jensenas.

JUSTINO MARCINKEVIČIAUS 
apysaka “Pušis, kuri juokėsi” išleista 
Sofijoje 20.090 egz. tiražu. Knygą iš 
rusų kalbos į bulgarų išvertė Lilijana 
Ačeva. Viršelis dail. Aleksandro Pop- 
lilovo.

MARCELINAS ŠIKŠNYS - ŠIAULĖ
NIŠKIS atšventė 90 m. amžiaus ir 40 
m. pedagoginės veiklos sukaktį. Su
kaktuvininkas ilgus metus yra buvęs 
Vilniaus Vytauto D. gimnazijos direk
torium ir matematikos mokytoju. 1918 
m. grįžęs iš Voronežo į Vilnių, M. 
šikšnys parašė 8 matematikos vadovė
lius, iš kurių ilgokai mokėsi visa Lie
tuva. Pokariniais metais Valst. groži
nės literatūros leidykla išleido jo raš
tų “Rinktinę”. Yra išvertęs iš rusų ir 
lenkų kalbų daug jaunimui skirtų 
knygų.

DAIL. ALBINOS MAKŪNAITĖS 
kūrinių paroda atidaryta -Maskvoje. 
Eksponuojami žinomi jos estampų cik
lai — “Rugio daina”, “Lino daina”, 
“Kolūkiečių portretai” ir kt. Apie 130 
parodoje išstatytų eksponatų tarpe 
taipogi yra S. Nėries portretas, ilius
tracijos J. Marcinkevičiaus “Dvidešim
tajam pavasariui”. Tačiau lankytojų 
dėmesį daugiausia patraukia paspal- 
vinti raižiniai lietuvių liaudies pasakų 
temomis: “Saulės vaduotojas”, “žalčio 
pasaka”, P. Cvirkos “Pasaka apie eže
lį ir jo jauną pačią”.

ANUPRAS VEŠČIŪNAS, liaudies 
dailininkas, sulaukęs 72 m. amžiaus 
mirė Vilniuje. Velionis paliko virš 
300 gimtojo krašto peisažų. Su daile 
jis susipažino vakariniuose braižymo- 
piešimo kursuose Rygoje; meninį aki
ratį plėtė bendraudamas su dailinin
kais profesionalais pokariniame laiko
tarpyje. Prieš porą metų Vilniuje bu
vo surengta jo kūrinių paroda. Apie 
jos pasisekimą kalba įrašai lankytojų

Yla

Ko vertas 
prof. Bagdono 
posūkis Dievop?

20.
Toks klausimas buvo iškeltas vieno gydytojo. Rimtas 

ir nuoširdus medikas susirūpino, kad prof. Bagdono kon
versija, mano aprašyta, gali būti diskvalifikuota.

- Kodėl?
— Dar Vokietijoj girdėjau iš kitų gydytojų, jog prof. 

Bagdonas buvo stipriai paliestas sklerozės. O sklerozė, 
jūs žinot, visai pakeičia žmogaus asmenybę. Žmogus ne
bėra tas, kas buvo.

Gydytojas įteikė leidinį anglų kalba pasiskaityti apie 
sklerozės pasekmes. Paskaitęs galvojau ir pakartojau šį 
klausimų kitiem.

Du grįžimo keliai
Gydytojo pastaba verta dėmesio ypač vienu atžvil

giu. Religinis aktas, aišku, turi būt sąmoningas, juoba 
posūkis iš ateizmo į teizmą. Tada neabejotinai reikia pa
jėgaus protinių galių veikimo. Bet ar prof. Bagdonui 
reikėjo tokios protinės procedūros, jeigu jis nebuvo ate
istas, o tik nutolęs nuo religijos? Grįžimas religijon daž
nu atveju būna praktinis. Tada mažiau svarstoma, dau
giau širdim pajaučiamas reikalas susitaikyt su Dievu.

Taip grįžę, vieni nebevargina savo proto, kiti dar gilina 
protu atrastąjį kelią.

Prof. Bagdono grįžimas neabejotinai buvo praktinis, 
t.y. grįžimas į seniai apleistą religinę praktiką. Taip grįž
ta paprastai žmonės darbininkai, kaimiečiai ir niekas jų 
žygio nediskvalifikuoja. Aišku, buvęs profesorius — mes 
galvojam — turėtų tokį žygį giliau pagrįsti ir raciona
liau pateisinti. Bet ar visuomet būna pagrįstas nusigrę
žimas nuo religijos? Ar tai daroma labai sąmoningai ir 
racionaliai? O juk užmetama religija tokiame amžiuje, 
kada apie sklerozėjimą negali būt nė kalbos.

Pagaliau kaip su pačia skleroze? Ar ji būtinai palie
čia smegenis gilesnėj senatvėj? Neseniai apklausinėjau 
senukus ir seneles tarp 75 ir 90 metų Brocktono, Newto- 
no, Elmhursto lietuvių senelių prieglaudose. (Rinkau 
medžiagą apie lietuvių tradicijas). Tik dalis iš jų netiko 
mano reikalui, nes buvo suvaikėję arba be pakankamos 
orientacijos. Bet nemaža dalis vartojo savo atmintį ir ži-, 
nojimą taip puikiai, jog galėjai stebėtis.

Sis svarstymas, be abejonės, negali pilnai atsakyti iš
kelto klausimo. Bet ir pats klausimas yra tik prielaida, 
nes vargiai kuris iš Vokietijoj buvusių medikų tikrino 
prof. Bagdono sklerozės laipsnį. Šiaip ar taip bebūtų, 
rodos, verta dar pasitikrinti dėl vieno dalyko — ar prof. 
Bagdonas buvo daugiau praktinis “bedievis”, ar teoriš
kai įsitikinęs ateistas.

Šios minties vedinas susiradau prof. Bagdono seserį ir 
brolio dukras, gyvenančias Clevelande. Su dukra Aldo
na nepavyko susisiekti.

Ką pasakojo sesuo Matilda?
Matilda, sena amerikone, atvykusi iš Lietuvos 1912 

ir ištekėjusi už Žebrausko, buvo prof, sesuo iš antrojo 
tėvo — Prapuolenio. Būdama 9 metų, jinai prisiglaudė

pas brolį gydytoją ir gyveno pas jį trejus metus Nau
miestyje ir vienerius Vilkaviškyje. Vėliau, kai jis grįžo iš 
užsienių, Matilda lankė jį porą kartų Vilniuje. Išvykusi 
Amerikon su juo susirašinėjo; taip pat susirašinėjo po šio 
karo, kai brolis buvo Vokietijoj. (Dalį tų laiškų ji ir man 
įteikė). Matilda, kaip ir jos vyras, Bagdonų kaimynas iš 
Lietuvos, save laiko, berods, nebažnytiniais.

Kaip gi tada buvo su brolio religija? Jis eidavęs į 
bažnyčią, nors ne kiekvieną kartą. Kartais per pamaldas 
pagrodavęs smuiku. Buvo sudaręs net chorelį, mokė jį 
pas save lietuviškų giesmių ir, klebonui prel. Olekai lei
dus, giedojo bažnyčioj ant “viškų”. Kai Matildai suėjo 
12 metų, brolis daktaras leido ją mokytis Jcatechizmo — 
ruoštis išpažinčiai ir Komunijai.

Mama pasakodavusi, kad brolis studentas, grįžęs 
atostogų, važiuodavęs kartu bažnyčion. Motina nupirk- 
davusi jam škaplierius, net su šilko raišteliu, ir įduoda- 
vusi. Bet po metų, kai parvažiuodavo atostogų, vėl tų 
škaplierių mama nematydavusi. O dėl kunigystės, aišku, 
mama savu laiku norėjusi ir net raginusi. Kai sūnus pa
sipriešinęs, tada motina kartą paklaususi kunigo, ką da
ryti. Kunigas pasakęs:

— Neversk jo. Geriau tebūna geras bernas, negu blo
gas kunigas.

Motina jam daugiau šio reikalo nebepriminusi.
Bagdonas, po savo klajonių užsieniuose, grįžo į Vil

nių ir čia susipažino Oną Jakštytę — vabalnikietę, kurią 
dėdė kun. Petras Jakštys leido į miestą pasimokyti. Su
sirgusi, ji kreipėsi pas dr. Bagdoną, ir taip jiedu susipa
žinę. Savo pacientę jis vedęs 1914 Šv. Onos bažnyčioj. 
(Jakštytės brolis taip pat ruošėsi į kunigus, bet karo me
tu mirė). Pirmasis Bagdonų sūnus greit mirė ir buvo pa
laidotas Naumiesčio kapinėse. Išaugino dvi dukras — Oną 
ir Aldoną.

t



Mann & Martel
REALTORS

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

PJS. 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.

BRANGŪS TAUTIEČIAI!
Su džiaugsmu pranešame, kad 

mūsų atsišaukimas — paremti Š. 
Amerikos lietuvių krepšinio rink- 
tinęs išvyką į Australiją — Ka
nados lietuvių buvo pilnai išgirs
tas, nes tik kelių savaičių bėgyje 
buvo suaukota virš $600?

Nekartosime krepšininkų išvy
kos savo Tėvynės vadavimo dar
buose. Tačiau norime priminti, 
kad mūsų krašto propaganda ir 
reprezentacija Australijoje siekia 
$17.000 sumą, reikalingą sukelti 
JAV ir Kanados lietuvių tarpe.

Negali būti jokių abejonių, kad 
ši suma, duosnių lietuviškų šir
džių dėka, tikrai bus pasiekta iš
vykimo dieną. Tik keturios savai
tės skiria mus nuo liepos 7 d., ka
da vienuolika mūsų krašto amba
sadorių pakils iš Čikagos aerodro
mo į tolimą Australijos žemę.

Sėkmės mūsiškiams linki ne 
tik laisvojo pasaulio lietuviai, bet 
ir pavergtos Lietuvos broliai, su
žinoję iš Įvairių šaltinių apie 
krepšininkų išvyką Į Australiją.

©b S PORTAS
AUŠROS ŽINIOS

Lengvosios atletikos treniruotės — 
kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 
Swansea parke (Rennie) nuo 6.30 iki 
8.30 v.v.

Lauko teniso treniruotės vyksta Duf- 
ferin parko aikštelėse trečiadieniais ir 
penktadieniais.

Toronto gimnazijų lengvosios atleti
kos pirmenybėse Juozas Astrauskas iš
sikovojo I v. šokime į augštį 5’8” ir 
II v. į tolį 17; Algis Žaliauskas — II 
vietas šokime į augštį ir į tolį; Judita 
Klimaitė, išsikovojusi I vietas šokime 
į augštį, šokime iš vietos, disko meti
me ir rutulio stūmime, laimėjo Mimi- 
<io gimnazijos individualinį čempijo- 
natą.

Aušros stovykla vyresnio amžiaus 
jaunimui 11-18 m. amž., bus nuo lie
pos 4 iki liepos 18 d.

Jaunučiams stovykla šiemet bus nuo 
rugpjūčio 2 iki 16 d. Abiem stovyklom 
baigiama sudaryti vadovybė ir prog
rama. Stovyklos mokestis: 1 vaikui už 
2 savaites — $30; 2 stovyklautojams
— $50; 3 ar daugiau iš vienos šeimos
— $60. Registruotis prašom Prisikėli
mo parapijos raštinėje asmeniškai ar 
telefonu.

Sportas Lietuvoje
• Tarptautinį Maskvos “Pravdos” 

dienraščio bėgimą moterų grupėje lai
mėjo F. Karoblienė, nubėgdama 2 km. 
per 6 min. 14,8 sek. Vyrų grupėje 8 
km. nuotolyje pirmas buvo Konovas 
prieš Bolotnikovą ir lietuvį Aleksie- 
jūną. Bendrai surinktais taškais Lie
tuvos komanda buvo trečia — po RTF 
SR ir Ukrainos.

• Vilniaus Kibirkšties moterų krep
šinio komanda nugalėjo Tartu un-tą 
62:28 ir 52:36, o sustojusi Rygoje — 
ir Europos komandinį meisterį, Latvi
jos sostinės TTT komandą 49:45.

• Pabaltijo stalo teniso turnyrą Ta

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namu, farmu, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
BLOOR — ISLINGTON, $2.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 kambarių bun- 

galas, gražus kiemas, privatus įvažiavimas. Kaina $13.000.
INDIAN RD. — INDIAN TRAIL, $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 13 kam

barių namas per 3 augštus. Pirmame augšte yra vonia. Gražus didelis 
sklypas, 2 garažai, privatus šoninis įvažiavimas. Prašoma kaina $26.000. 

RONCESVALLES — SUNNYSIDE, $6.000 įmokėti, mūro, atskiras, 17 kam
barių namas, pirmame augšte 5 kambariai, rūsys baigtas, vandeniu aly

va apšildomas, garažas, mėnesinės pjmos $400.
COLLEGE — RUSHOLME RD., $6.000 įmokėti, mūro, atskir., 7 kambarių, 

alyvo vand. apšildomas, mod. virt., garažas. Liks viena atvira skola ba
lansui 10 metų.

JANE — ANNETTE, $1.500 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambarių, dviejų 
augštų namas, garažas, privatus šoninis įvaž. Prašoma kaina $13.000. 

BLOOR — DUNDAS, $6.000 įmokėti, mūro, atskiras, 9 didelių kambarių 
namas, 3 virtuvės, vand. alyva apšildomas, 2 garažai, įvažiavimas iš kie
mo. Kaina $21.000. Liks viena atvira skola balansui 10 metų.

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

J. KUDABA, namų telefonas R U 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
derniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor. 
SWANSEA — BLOOR

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

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

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

Pavergtos Lietuvos broliai ir se
sės šią tolimą kelionę gali parem
ti tik moraliai, palinkėdami savo 
širdyse laimėjimų. Tuo tarpu 
mes, džiaugdamiesi pilna laisve 
ir gerbūviu, galime prisidėti prie 
šios kelionės dvejopai — morali
niu ir medžiaginiu atžvilgiu.

Dėkodami už pirmas aukas, pa
siekusias ižd. L. Rickevičienę, 
4 Avon Avė., Toronto 9, mes ne- 
abejojam, kad iki birželio 27 d. 
pasieksime savo užsibrėžtą tikslą.

Tautieti, jeigu dar neprisidėjai 
savo Įnašu prie krepšininkų ke
lionės — atlik savo pareigą arti
miausiom dienom, prisiųsdamas 
kad ir mažą auką Kanados Komi
teto iždininkei, tuo pačiu parem
damas lietuviško atžalyno gražų 
laisvės darbą ir simbolinį Austra
lijos ir Š. Amerikos lietuvių susi
jungimą.

Už aukas iš anksto dėkojame.
Lietuvių Krepšinio Rinktinės

Išvykos Į Austrajią 
Kanados Komitetas

line laimėjo šeimininkai, įveikę Lie
tuvą 12:9 ir tuo pačiu santykiu Latvi
ją. Antri buvo lietuviai.

• Prie 7000 žiūrovų Klaipėdoje vie
tos Granito futbolininkai Sov. S-gos 
B klasės pirmenybėse nugalėjo Mur
manską 2:0.
. • Lengvosios atletikos rungtynėse 
Vilniuje Liukpetris 100 m. nubėgo per 
10,7 sek.

• Sov. S-gos A klasės futbolo pir
menybėse Vilniaus Žalgiris pralaimė
jo Čeliabinskui 2:0. K. B.

Sportas visur
• Futbolo rungtynių pasekmės: Ven

grija — Anglija 2:1, S. S-ga — Švedija 
1:1, Portugalija—Anglija 3:4, Lenkija 
— Š. Airija 3:1, Italija — Šveicarija 
3:1, Marokas — Etiopija 1:0.

• Hamburge atsiekta gerų lengvo
sios atletikos pasekmių: į tolį Boston, 
JAV, 8,07 m. ir Klein, Vokietija, 7,84, 
šuolis su kartimi Reinhard, Vok., 4,80 
m., 400 m. Kinder, Vok., 47,8 sek., 
jietis Hering, Vok., 78,21 m.

• Naują Europos disko metimo re
kordą atsiekė čekas Danek, numetęs 
įrankį 62,45 m.

• JAV krepšininkai, po viešnagės S. 
S-goje ir Lenkijoje, dar žaidė Bmo 
ir Prahoje prieš čekus, laimėdami 87: 
81 ir 100:88, o Paryžiuje, nugalėdami 
Prancūzijos rinktinę 80:63. K. B.

Viena. — Tradicinės šio links- 
maus didmiesčio kavinės prade
da išnykti. Pagrindinė priežastis 
— sumažėjęs verslas, o be to, ir 
socialinė revoliucija, šeimos ne
belanko kavinių, kaip tai daryda
vo anksčiau; kino teatrai, televizi
ja ir automobiliai pakeitė kadai
se kone prieš 300 m. pradėjusį 
klestėti Vienos kavinių gyvenimą.

Lietuvių studentų 
žinios ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
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ONTARIO COLLEGE OF ART — 
Meno Mokykloje šiais mokslo metais 
mokėsi sekantieji lietuviai studentai:

Ha Meilutė-Gruodis baigė 4 metų ta-

ONTARIO COLLEGE OF EDUCA
TION šįmet baigė M. Mikelėnaitė, gau
dama B.Ed. laipsnį. Bus gimnazijos 
mokytoja.

UT STUD. ANDRIUS KLIMAS yra 
įstojęs į Kanados karo laivyną ir ar
timiausiu laiku išplaukia į vandenynus 
pratimams.

KANADOJE YRA 16.400 KUNIGŲ, 
10.000 brolių vienuolių, 50.000 mote- 
rų vienuolių. Kunigus Ontario diece
zijoms ruošia šv. Augustino semina
rija Toronte.

Toronte yra daugiau kaip pusė mili
jono katalikų su 139 bažnyčiomis ir 
^6 misijų stotimis.

Į kunigų seminarijų priima su 12 ir 
13 klasių, mokslas tęsiasi 3-4 metus, 
vėliau 4 metai teologijos universiteti
nėmis teisėmis. Viso apie 7 metus 
trunka iki įšventinamas kunigu, šiuo 
laiku Toronte yra tik du klierikai lie
tuviai.

Ateitininkų žinios
PASKUTINIS SUSIRINKIMAS visų 

jaunučių ir jaunesniųjų at-kų berniu
kų ir mergaičių kartu Įvyks šeštadienį, 
gegužės 30 d., 3 v. p.p., Liet. Vaikų 
Namuose. Bus įdomi programa ir vai
šės. Geriausiai lankiusieji susirinki
mus, juose aktyviai pasireiškusieji bus 
apdovanoti. Į šį susirinkimą taip pat 
kviečiami ir visi tėveliai.

VASAROS STOVYKLON registraci- 
ja jau prasidėjo. Prašome registruotis 
neatidėliojant. Stovyklon priimami 12- 
18 m. amžiaus berniukai ir mergaitės. 
Laikas: liepos 19 — rugpjūčio 1 d. 
Vadovaus studentai ir akademikai iš 
Kanados ir JAV, kurie atvyks su pa
ruošta programa.

SENDRAUGIAI PRAŠOMI nepa
miršti gražinti federacijos pasiųsta 
voką ir įdėti savo auką, kuri skiriama 
Lietuvių Fondui. Nepaprastoje Niujor
ko konferencijoje buvo nutarta, įstoti 
į Fondą. Atlikime savo pareigą!

A.A. PROF. K. PAKŠTO PAMINK
LUI statyti aukas Toronte renka V. 
Aušrotas ir A. Kiškis. Prašome šiems 
asmenims dar iki vasaros atostogų tam 
reikalui skiriamą auką atiduoti.

Lietuvių skautų 
veikla

ŠATRIJOS SKAUČIŲ TUNTAS nuo- 
širdžiai dėkoja Prisikėlimo par. kleb. 
T. Placidui, OFM, ir visiems Tėvams 
pranciškonams už salę pravesti užbai
giamąją metų sueigą; A. ir J. Račkaus
kams už S5 auką tunto kasai.

PR. SEKMADIENĮ Šatrijos skaučių 
tuntas gausiai dalyvavo darbo metų 
užbaigimo sueigoj, kurion buvo pa
kviesti ir Rambyno tunto broliai ir 
skautų-čių tėveliai bei mamytės. Su
eigą pradėjo trumpu žodžiu tunt. ps. 
B. Petrušaitienė, primindama sueigos 
reikšmę, o programinę dalį perdavė 
toliau vesti sk. L. Gustainytei. Atski
rai pasirodė. J. Ignatavičiūtė, V. Juo- 
zaitytė ir A. Pacevičius. Skautės suvai
dino “Mama išvažiavo”, o paukštytės 
pašoko keletą šokių ir pristatė gražų 
vaizdelį ‘Tavasaris”. 2-ji vilkiukų dr- 
vė pademonstravo kaip egzaminuoja 
vilkiuką įžodžiui. Užbaigiant j. skautės 
puikiai sudainavo keletą inscenizuotų 
dainų, kurias paruošė Kryževičiūtė ir 
Baltaduonytė. Visa programa buvo 
įdomi ir stropių vadovių gerai pa
ruošta.

VAŽIUOJANTIEJI Į VADOVŲ STO
VYKLĄ turi pasiruošti ir įsigyti: pil
ną uniformą, užrašams sąsiuvinį, kom
pasą, trikampę liniuotę, prožektorių, 
virvių ir valgymui bei virimui indus. 
Taip pat prašoma, būsimus kursantus 
sekti skautų žinias.

DLK MINDAUGO DR-VĖS metų 
užbaigimo sueiga įvyks birželio 7 d. 
Bus ir įžodis.

STOVYKLAVIETĖS TALKA. Sto
vyklavietėje padaryti stalus ir suolus, 
o taip pat sandėlyje lentynas maloniai 
sutiko A. Dilkus, o p. šeškus pažadė
jo padaryti kambarį virš šaldytuvo ir 
sandėlio. Laukiame daugiau tėvų apsi- 
imant padaryti ar talkinti stovyklos 
darbuose. Kas galėtų šį savaitgalį va
žiuoti ir turėtų kokių neaiškumų, pra
šomi skambinti G. Stanioniui tel. 
RU 1-7861.

SJML STOVYKLAVIETĖ UŽBAIGI
MO VAJUS jau eina prie galo. Kurie 
dar nespėjo ir norėtų paremti skautų 
stovyklavietę, prašomi įteikti aukas šio 
vajaus kom. pirm. dr. J. Yčui ar ki
tiems nariams. Iš anksto už visas au
kas dėkojame.

BUV. RAMBYNO TUNTO pirmosios 
dr-vės dr-kė ps. P. Saplienė ir B. Sap- 
lys sulaukė prieauglio, trečiojo sū
naus, o I-ji dr-vė vilkiuko. Sveikinam 
tėvus.

“ROMUVOS" STOVYKLOS užbaigi
mui vajaus septintas sąrašas. Už au
kas nuoširdžiai dėkojame. Aukojo: $25 
— L. Garbačauskas, P. Kudreikis, R. 
Paškauskas, A. Vasiliauskas; $20 — 
Montrealio Geležinio Vilko tuntas; 
$15 — J. Puodžiūnas, V. Senkevičius; 
$10 — B. Kudzmavičius, S. Krasaus
kas, S. Lasys, M. Lingys, J. Margis, A. 
Paškevičius, P. Stripinis, H. šiaurys; 
$5 — K. Aperavičius, P. Augaitis, M. 
Astrauskienė, Z. Gedminas, V. Gir- 
dauskas, S. Grigaliūnas, M. Juodis, S. 
Jagėla, J. Juodmeškis, K. Jankus, E. 
Jankutė, J. Jonuška, P. Karaliūnas, K. 
Lukošius, Z. Laugabys, A. Laugalys, 
S. Marijošius, P. Misevičius, V. Nor
mantas, J. Petrauskas, A. Pranckūnas, 
M. Paškorius, ■ A. Pundžiūtė, Raslaus- 
kas, A. Sakonis, L. Sukauskas, B. Sa
kalas, J. Trečiokas, V. Verbickas, R. 
Znbrickas.

EDVARDAS BULAITIS

ČIKAGOS LIETUVIŲ ORGANIZA
CIJOS bei draugijos jau pradeda reng
ti savo pramogas lauke, gamtoje. Šie
met gal kiek anksčiau negu praėju
siais metais sužaliavo gamta ir todėl 
skubama išnaudoti laikotarpį iki atos
togų pradžios piknikų—gegužinių ruo
šimui.

Vieną iš pirmųjų gegužinių šiemet 
buvo surengusi Alvudo (Amerikos 
Lietuvių Vaiko Ugdymo Draugija) va
dovybė gražiame miškelyje prie Lie
tuvių Tautinių kapinių gegužės 17 d. 
Čia susirinko daugumoje šeimos su 
mažamečiais vaikais, kuriems duota 
įvairių užsiėmimų. Šios draugijos svar
bieji darbuotojai dr. J. Adomavičius, 
Z. Juškevičienė, akt. Brinką ir kt. kiek 
tik galėdami stengėsi patenkinti sve
čius, ypatingai vaikučius.

Gera, kad kaip ir visuose Alvudo 
parengimuose, taip ir čia nebuvo svai
ginamų gėrimų. Pasitenkinta lietuviš
ka gira bei kitais nealkoholiniais skys
timais. čia net dalyviai buvo skatina- 

žada apsieiti be svaiginamųjų gėrimų 
bei rūkalų.

LIETUVOS . VYČIŲ organizacijos 
nariai iš plačiosios Amerikos Įvairių 
vietovių šią vasarą renkasi Į Čikagą 
savo metinei konvencijai, šis senas 
Amerikos lietuvių sambūris, neseniai 
atšventęs 60 metų gyvavimo sukaktį, 
posėdžiaus rugpjūčio 6-9 d. puošniame 
Chicago—Sheraton viešbutyje.

Be posėdžių, bus ir kitų pramogų, 
rengiamų ryšium su šia konvencija. 
Jau dabar yra baigiama sudaryti kon
vencijos programa, ir netrukus bus 
galima apie tai plačiau parašyti.

O šiuo metu norima tik atkreipti dė
mesį į patį faktą ir paraginti rezer
vuoti kelias dienas pabuvojimui Lietu
vos Vyčių tarpe, čia yra laukiami ne
tik nariai, bet visi tautiečiai iš Ameri
kos bei Kanados, kuriems rūpi lietu
viški reikalai ir Lietuvos gerovė.

“Mums viską davė Lietuva, vaduo- 
sim galva ją sava”, — šie Lietuvos Vy
čių himno žodžiai turėtų skatinti lietu
viškam darbui visus tautiečius.

Kiek artimesnis Lietuvos Vyčių, Či
kagoje parengimas bus jų tradicinė 
gegužinė JAV Nepriklausomybės Die
ną — liepos 4. šis parengimas bus Bu
čio darže į pietvakarius nuo Čikagos 
— Willow Springs, IU.

ILGAS STRAIPSNIS, daugelyje vie- 
tų minintis Lietuvą, buvo patalpintas 
“Chicago Tribune” dienraštyje gegu
žės 17 d. Straipsnis “Charge Soviet 
Rulers Deport Thousands from Baltic 
Lands” yra parašytas Emil Sveilis 
(gal latvio?) ir išplatintas per UPI 
žinių agentūrą.

Rašinyje yra daugiausia kalbama 

Nuoširdžiai dėkojame už mums surengta priešvestuvi- 
nį pobūvį rengėjams: I. A. Gataveckams, Stasiui Kalyčiui, 
P. A. Grigams, S. J. Žavioms ir visiems prisidėjusiems.

Jūsų tokios brangios dovanos pasiliks atminimui mums 
visa laika.

Dar kartą dėkojame visiems.
Veronika ir Linas Balaišiai

Staigiai ir netikėtai mirus musų brangiam vyrui ir tėveliui
A.A. ANTANUI LAURINAVIČIUI,

nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie suteikė velioniui paskutinį pa
tarnavimą. Dėkingi esame Prisikėlimo par. kleb. T. Placidui, OFM, su
teikus jam paskutinius sakramentus, visiems teikusiems pirmąją pa
galbą ir palydėjusiems į ligoninę.

Ypatingai dėkojame: Prisikėlimo par. kleb. T. Placidui, T. Pau
liui, T. Rafaeliui ir kun. B. Jurkšui už atkalbėjimą rožinio ir ypatin
gai iškilmingas laidotuvių pamaldas bei pamokslą; sol. V. Verikaičiui 
už laidotuvių giesmes ir 'muziką.

Nuoširdus ačiū šv. Jono Kr. par. kleb. kun. P. Ažubaliui už 
šv. Mišias, atlaikytas laidotuvių dieną.

Didžiai dėkojame visoms organizacijoms, draugams ir bičiu
liams, užprašiusiems už a.a. Antano vėlę šv. Mišias, papuošusiems 
karstą gėlėmis, pareiškusiems mums užuojautą žodžiu, per spaudą, 
laiškais ir palydėjimą į amžiną poilsio vietą.

* Tegu Dievulis atlygina jums, o a.a. Antano sielai būna gailes
tingas. Nuliūdę: žmona, duktė, sūnūs ir jų šeimos

A L G ARBENS
REAL ESTATE 

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

PRIVATUS EŽERO KRANTAS. $4.000 visa kaina, įmokėti pusę; 2 mie
gamų vasarnamis, gera vieta žvejokliams. Randasi Georgian Bay, 90 
mylių nuo Toronto.

VASARNAMIS ANT EŽERO KRANTO. Tas pats kaip pirmas, bet geres
nis pastatas. Kaina $5.000. Įmokėti pusę.

400 PĖDŲ EŽERO KRANTAS. Atostogų projektas. 7 įrengtos kabinos 
ant Georgian ežero, Waubaoshene. Kaina $14.000.

RONCESVALLES GATVĖ. 8 kambariai per 2 augštus, 2 modemiškos vir
tuvės, 2 vonios, naujas vandeniu alyva šildymas; garažas, geras įvažia
vimas. Įmokėti tik $3.000. Viso $14.900.

HUMBERSIDE GATVĖ. 10 kambarių, plytų namas, 2 vonios, 2 virtuvės; 
geras įvažiav., garažas; vandeniu šildomas. Įmokėti $4.000. Viso $17.900.

HIGH PARK. DUPLEKSAS. $24.500. įmokėti $5.000. 10 metų senumo, po 
2 miegamus, vandeniu šildomas, privatus įvažiavimas, garažas.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Mūsų brangiom Tėveliui
A. A. STASIUI VOSYLIUI mirus, 

nuoširdžiausia padėka Tėvams pranciškonams, kleb. kun. Ažubaliui, kun. 
J. Staškevičiui už lankymą ligoninėje ir suteiktą paskutinį patarnavimą.

Nuoširdus ačiū visiems, kurie meldėsi už jo sielą, už paaukotas šv. 
Mišias, gėles, pareikštas užuojautas ir palydėjusiems j kapines.

Mūsų gilaus liūdesio valandoje mus užjautusius mes visuomet pri
siminsime. Dukros, sūnūs ir jų šeimos

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

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.

apie pabaltiečių išvežimą Į Sov. Sąjun
gą ir rusų atsiuntimą jų vieton. Kaip 
minima, Keturių pasiuntinybės Va
šingtone informacijomis 1962 m. iš 
Lietuvos buvo deportuota 16.000 lietu
vių, jų tarpe šimtai jaunuoHų.

šiame straipsnyje taip pat akcentuo
jama, jog daugumas nekomunistinių 
kraštų nepripažįsta sovietinės okupa
cijos Estijoje, Latvijoje bei Lietuvoje 
ir teikia pilną diplomatinį pripažinimą 
jų egzilinėms vyriausybėms (“exile 
governments”).

Nors rašymas apie egzilines vyriau
sybes nėra visai tikslus, bet straipsnio 
autorius matomai tai padarė be blogos 
valios. Taip pat nevisai tikslus teigi
mas yra tas, jog “Information Service 
for the Liberation of Lithuania” (kas 
čia per įstaiga?) žiniomis, Hetuviai že
miau 18 metų amžiaus negali lankyti 
bažnyčią.

Straipsnis yra pailiustruotas Pabal
tijo kraštų žemėlapiu. Keista, kad Lie
tuvos sostine yra žymimas Kaunas, 
nors Vilniaus kraštas, kaip galima nu
spėti iš valstybės ribų, yra įtraukia
mas Į Lietuvos teritoriją.

Gyvo susidomėjimo Čikagoje sukėlė 
gegužės 9-10 d. įvykę rinkimai į JAV 
Lietuvių Bendruomenės tarybą.

šiuose rinkimuose Čikagos rinkimi
nėje apygardoje dalyvavo apie 3000 
žmonių — daugiau negu betkada anks
čiau yra balsavusių panašaus pobūdžio 
rinkimuose, čia įtakos turėjo gerai 
pavaryta rinkiminė reklama: daugu
moje buvo išsiuntinėti pakvietimai 
balsuoti CB nariams bei nenariams, 
kurių adresai buvo turimi. Pavyzdžiui, 
Cicero Bet. kolonijoje buvo išsiunti
nėta apie 600 tokių pakvietimų, o bal
suotojų buvo susilaukta 266. Taip pat 
balsuotojų skaičių padidino nutari
mas leisti balsuoti visiems, net ir ne
susimokėjusiems solidarumo mokestį.

Grįžtant prie rinkiminės reklamos, 
reikia pažymėti ir nelabai malonius at
vejus, kuriais buvo norėta asmeniškai 
užsipulti ir “sudoroti” kaikuriuos kan
didatus keHuose laikraščiuose tilpu
siuose skelbiminio pobūdžio straips
niuose. Tas, žinoma, tiems skelbėjams 
(jie pavardžių net nepasirašė) garbės 
neatnešė, o tik davė tam tikro kartė
lio atspalvį.

Torontas. — 1963 m. apdrau- 
dos bendrovėms Kanadoje buvo 
blogi — jos patyrė apie $70 mil. 
nuostolių. To priežastimi buvo di
džiosios nelaimės: traukinio api
plėšimas Britanijoje, audra Kari
bų jūroje, $10 mil. gaisras cuk
raus sandėlio Australijoje ir že
mės drebėjimas Skopje, Jugosla
vijoje.

R. CHOLK AN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West
prie pat Ronnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

’ - Namų teL LE 5-1584

JANE — BLOOR, apie $1.500 įmo
kėti, 6 kambarių mūrinis na
mas, alyvos šildymas, gara
žas, 10 metų atvira skola, ne- 
augšta kaina.

BABY POINT, $3.000 įmokėti, visai 
naujas 6 kambarių atskiras 

* mūrinis namas, garažas su 
privačiu įvaž., graži vieta.

QUEBEC AVE. — BLOOR, $3.000 
įmokėti, 9 kambarių per du 
augštus, atskiras mūrinis na
mas, vandens alyvos šildy
mas, netoli Bloor.

RUSHOLME RD. — COLLEGE, 
apie $4.000 įmokėti gal ir 
mažiau, puikus 10 didelių 
kambarių, atskiras, mūrinis 
namas. 5 kambariai ir vonia 
pirmame augšte.

JANE — BLOOR, apie $5.000 įmo
kėti, šiurkščių plytų, 8 kam
barių per du augštus, atski
ras namas, vandens alyvos 
šildymas, garažas su plačiu 
privačiu įvažiavimu.

ARMADALE AVE. — BLOOR, 
$5.000 įmokėti, 10 kambarių 
per du augštus, atskiras, mū
rinis namas, dvi vonios, 2 
virtuvės, garažas su privačiu 

. įvažiavimu, viena atvira sko
la 10-čiai metų.

KINGSWAY. $4-5.000 įmokėti, gra
žus 5 kambarių bungalas, už
baigtas rūsys, garažas su pri
vačiu įvažiav., gražus kiemas.

INDIAN RD.—BLOOR, apie $7.000 
įmokėti, 11 kambarių, 3-jų 
šeimų, atskiras, mūrinis na
mas, 3 vonios, 3 virtuvės, 
dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu, namas be skolų, 
puiki vieta nuomavimui.

HIGH PARK AVE., apie $8.000 
įmokėti, 12 kambarių, atski
ras, mūrinis namas — dup
leksas, vandens alyvos šildy
mas, dvigubas garažas su 
privačiu įvažiavimu, 200 pė
dų gylio sklypas.

SWANSEA, apie $7.000 įmokėti, vi
sai naujas, puikus 6 kamba
rių bungalas, užbaigtas rū
sys, garažas su privačiu įva
žiavimu.

MAIŠŲ FABRIKĖLIS, apie $10.000 
įmokėti, su yisomis mašino
mis, puikus, nesunkus biznis, 
apie $12.000 gryno metinio 
pelno, žema kaina.

Res. tel. LE 6-5363 
K. STRIAUPIS

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

$2.000 įmokėti, Swansea bungalas, 
mūrinis, 5 kamb., alyvos šildy
mas, mod. virt., šoninis įvaž,, ga
ražas, 1 skola balansui. Prašo 
$13.900.

$500 įmokėti, geras pirkinys — mū
rinis, 6 didelių kamb. namas, 2 
mod. virt., naujas šild., įvažiavi
mas iš kiemo pusės, šiuo metu 
tuščias, sav. skubo parduoti.

$5.000 (mokėti, St. Clair—Oakwood, 
dupleksas, mūrinis, atskiras, 2 
penkių kamb. apartm., šilto van
dens šild., platus įvaž., dvigubas 
garai. 1 skola bal. Prašo $22.900.

$3.000 (mokėti, College — Dover- 
conrt, mūr. 9 did. kamb., namas, 
šilto vand. šild., 3 virt, garažas,

Tarime krautuvių, namų, vasarviečių, kotelių, 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

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6-9165

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

statas. Karšto vandens -aly
vos Šildymas. Garažai. $8.800 
metinių pajamų. Valdžios 

, garantuotas (NHA) 5% % 
morgičius. Prašo $72.000.

VAKARINĖJ MIESTO DALYJE: 
$25.000 įmokėti, ultra liuksusinis 

18 butų pastatas. Balkonai, 
keltuvas, inter-com., indams 
plauti mašinos (dishwash
ers) ir t.t Dideli ir puikūs 
butai. Prie pat parko. Val
džios garantuotas (NHA) 
morgičius. N e p r a 1 eiskite 
progos.

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

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

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

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

JANE — WILSON
$40.000 įmokėti, naujas 30 butų 

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

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

bė nusipirkti nedidelį fabri
ko pastatą ('industrial zon
ing) be savo kapitalo arba 
su labai mažu įmokėjimu. 
3750 kvadr. pėdų ant vieno 
augšto, tinka sandėliui arba 
dirbtuvei (buvo sriubų skar
dinėse dirbtuvė). Prašo $39. 
000, bet galima derėtis, nes 
našlė savininkė turi parduo
ti. Nepraleiskite šios retos 
progos.

HOTELIS — PIETINĖJ ONTARIO 
$20.000 Įmokėti. Parduoda 13.000 

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

Res. tel. RO 3-2032 
P. JONIKAS

$3.000 įmokėti, Bloor — Shaver, 
bungalas, mūrinis, kelių metų 
senumo, 6 dideli kamb., moder
nus planas, garažas, privatus įva
žiavimas, didelis sklypas, 1 skola 
balansui. Prašo $16.500.

$19.900 pilna kaina, Swansea — 
Bloor, 6 kamb., alyviniais dažais 
išdažytas, atskiras, mūr. namas, 
2 mod. virt., šoninis įvaž., gara
žas. Kilimas I-me augšte, tik ke
li namai į pietus nuo Bloor.

$5.000 įmokėti, Roncesvalles — 
Pearson, 9 didelių kamb., atsk., 
mūr. namas, mod. virt, nauja šil
dymo krosnis, tik keli namai nuo 
Roncesvalles, savininkas aplei
džia Torontą.
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Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.

- T.V. antenos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St. W.

, Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

AP DRAUDA
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

AUGSTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI 
Sav. Bill Bartha ir Frank Petit

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

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

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

Telefonas LE. 2-5191

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių n ...

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 — 6 ¥2 %. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vaL iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

© SKAITYTOJAI PASISAKO Gen. Franco vyriausybė 
švenčia 25 metų jubilėjų

LAISVE IR LIETUVIAI
Kaip daugumas žinojo, gegužės mėn. 

7-10 d.d. Toronte vyko Laisvės festiva
lis, kuriame dalyvavo daugybės tautų 
atstovai, jų tarpe ir Hamiltono šaunūs 
“Gyvataro” šokėjai, kurie įėjo net į 
finalinius pasirodymus ir turėjo pro
gos pakartoji savo programą. Tik klau
simas kiek lietuvių buvo publikoje, 
nes labai lėti katučiai tesveikino šių 
idealistų laikrodžio tikslumu ir ma
lūno greitumu besisukantį pasirody
mą. Atrodo, jų buvo nedaug, nes ir 
publikoje lietuvišką žodį tebuvo gali
ma išgirsti tik kaip paklydėlį. Tai ma
tydama mano žmona kanadietė ir sako 
parašyk apie tai į spaudą, kad lietu
viai labai mėgsta laisve naudotis, gal 
kai kada mokėjo už ją ir kovoti, bet 
laisvi būdami nenori laisvai laisvės 
demonstruoti. Aišku, tą jie šimtu nuo
šimčių atliktų, jei būtų kokios nors 
pabaisos varomi. O tautinių grupių 
pasirodymai tikrai buvo be priekaištų. 
Šį trečią kartą buvo atgabenti net 
prancūzai iš Kvebeko. Vis dėl valsty
bės vienybės labo.

Garbė tebūna tiems, kurie organi
zavo sekmadieninių pasirodymų pra
džią. Atsidaro didžioje prieblandoje 
paskendusi scena; įžiūrima joje didžiu
lis choras (4 tautų), už jo trimitinin
kų siluetai. Palaipsniui šviesos didė
ja, spalvoti prožektorių elipsai staiga 
pražysta salės ir scenos pakraščiuose 
ir jos viduryje ties palinkusiomis vė
liavomis ir susikaupusiais jų saugoto
jais. Vėl šviesos prigęsta, aiškiai pra
byla trimitai, lyg bešaukią į prisikėli
mą ar kovą už laisvę.

Organizavusiems min. pirm, atvyki
mą ir išvykimą tegalima išreikšti tik 
papeikimą. Jis su žmona ir dukra įslin
ko pro duris ir panašiai išvyko, iš 
tarpdurio ranka pamosuodamas jam 
beplojančiai publikai. O kur buvo tie, 
kurie turėjo jį sutikti ir išleisti?!

Šis festivalis buvo etninių grupių 
išraiška, todėl, kas tik prabilo, pasi
sakė kokiai tautai priklausąs. L. B. 
Pearson sakėsi esąs tolimas airis, vėl 
kitas — esąs škotas.

Ne tik lietuviai, bet ir airiai nieko 
nelaimėjo, nors pernai buvo pirmieji. 
Atrodo, premijų skirstytojai norėjo 
jomis pradžiuginti kitas, dar jų nelai
mėjusias, grupes. Pirmąją gavo por
tugalai. Na, jiems ir reikėjo, nes jie 
šoko basi. Tie $500 galės juos visus 
gražiai apauti. Dagys

GERBIAMAS REDAKTORIAU,
Su įdomumu skaičiau J. K. Sudbu- 

riečio “Maištaujanti policijos mokyk-

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3

Telefonas LE 4-8431

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815 .

OILS LTD. ATSTOVAS

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klientams.
TELFONAS LE 34908

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS

A. ČEPONIS
Visi elektros darbai

Tel. 368-2846. Namų RO 6-8372

Dėmesio!
TAISO: ŠALDYTUVUS, SKALBI
MO MAŠINAS IR ELEKTRINES 
PLYTAS. VL. SLĖNYS

BE 9-1659

A. P. GARAGE

la”. Juo įdomiau, kad ir man teko bū
ti joje mokiniu.

Mokyklos nelikvidavo su I-ja laida, 
kaip kad autorius rašo. Gal ji buvo 
perorganizuota ar sumažinta, bet mo
kyklos programa ir jos vadovybė liko 
ta pati, išskiriant politines instrukci
jas, kurių autorius neminėjo ar jų 
I-jo laidoje nebuvo. III-čia laida turė
jo politines instrukcijas ir “politru- 
ką”.

IH-čios laidos studentai, išlaikę eg
zaminus, buvo grąžinti į senas tarny
bos vietas. Mokykloj liko (savanoriš
kai) tik geriausiai išlaikę egzaminus 
ir šiaip su atitinkamom kvalifikacijom 
nuolatiniame kadre. Likusieji turėjo 
teisę dėvėti turimus laipsnius, arba 
užsitarnavusieji buvo pakelti.

IV-tos laidos programai įpusėjus ir 
frontui artėjant prie Vilniaus, mokyk
lai buvo įsakyta trauktis į Kauną. 
Ėjo gandai, kad bus įjungta į Kaimo 
gynybą. Be abejo, mokyklos vadovybė 
sugebėjo “įtikinti” vokiečius, kad mo
kyklos esamoji laida neužtenkamai 
paruošta Vilniaus gynybai. Suirutės 
ar neapsižiūrėjimo dėka, vokiečiai pa
darė klaidą, paleisdami mokylą žygiuo
ti be “palydovų”.

Per 24 vai. mokykla atžygiavo į prie 
buv. demarkacijos linijos nepriklauso
mybės kovose išgarsėjusį miestelį. Po 
gero poilsio mokykla buvo išrikiuota 
vietinės mokyklos kieme. Mokyklos 
viršininkas išaiškino padėtį, pabrėžda
mas, kad esančiose aplinkybėse mo
kyklai nebėra tikslo toliau egzistuoti, 
ir kiekvienas lieka laisvas apsispręti, 
ką toliau daryti.

Pasidalinę ginklų sandėlį ir atsi
sveikinę su likimo draugais, buvę mo
kinai laukais ir giriom pasklido ginti 
gimtąją žemę, o ne vokiečius. Kokias 
ambicijas vokiečiai beturėjo, leisdami 
įsikurti lietuviškai policijos mokyklai, 
dėl policijos tarnautojų atkaklumo jų 
neįgyvendino. Mokykla nuo jos įsikū
rimo iki galo liko ištikima lietuviš
kiems interesams.

P. R. M., buvęs mokinys

WELLAND, Ont.
PAMINĖTA LIETUVE MOTINA. — 

Motinų garbei apyl. v-ba gegužės 10 d. 
užprašė šv.- Mišias, kurias atlaikė Tėv. 
V. Balčiūnas, OFM.

Pamaldose ir minėjime dalyvavo 
ypatingai daug žmonių. Minėjimą ati
darė v-bos pirm. p. D. Gudaitienė, pa- 
kviesdama paskaitai viešnią iš Toron
to p. T. Sekonienę. Kiekvienai lietuvei 
motinai v-bos vardu Laimutė Simo
naitytė įteikė po gyvą gėlės žiedą. Mi
nėjimas baigtas Tautos Himnu.

BENDRUOMENES GERADARIAI 
p.p. Sinkai, talkindami apyl. v-bos 
veiklai, kas penktą šeštadienį perlei
do savo Crowland Kotelio salę, neim
dami jokio atlyginimo, apyl. v-bos šo
kių parengimui, pradedant gegužės 
23 d. Už tai jiems nuoširdžiai dėkoja
me.

JONINES įvyks birželio 20 d. St. 
Stephens Hall Wellande. Programą 
atliks 22 balerinos, pasirodydamos pa
vieniuose, poriniuose ir grupiniuose 
šokiuose. Jonams ir Jonėms įėjimas 
nemokamas. Numatomos ir kitos staig
menos.

Apylinkės v-ba, susidedanti vien iš 
moterų, savuose parengimuose pro
gramai jėgas parinko irgi moteris — 
baletą. Joninių programos bus išsiunti
nėtos visiems. Bufetas veiks ir muzika 
grieš nuo 3 v. p.p. Apyl. valdyba

MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ 
klubo “Lituanica” v-ba persitvarkė, 
pakviesdama Aloyzą Viskontą pirm, 
pareigoms šių metų kadencijos užgai- 
gimui.

Vienas iš didižausių klubo parengi
mų — tai tradicinis Kartūno Balius, 
kuris įvyks birželio 6 d. 5 v. p.p. St. 
Stephans salėje, Welland, Main St 
East, ir Port Robinson Rd. kampas, 
kur buvo ir praeitais metais.

Meninę programą išpildys muz. St. 
Gailevičiaus vad. kvartetas ir solistas 
R. Strimaitis. Turtinga loterija, veiks 
bufetas. Laimės staliukus aukojo: p. 
Radvilai — Port Colborne Hotel sav., 
p. Sinkai — Crowland Hotel sav., p. 
Viskontai — Welland pieninės sav.

Už tris gražiausias kartūno sukneles 
skiriamos piniginės premijos $20, $15 
ir $10. šokiams gros lietuviškas or
kestras, vad. muz. Babecko.

V-bos pirm, adresas: A. Viskontas, 
38 Barron St., Welland, Ont.

John's Flooring
SENOS GRINDYS ATNAUJINA

MOS IR IŠLYGINAMOS.
SKAMBINTI EM 8-6575

118% Robinson St., Toronto 3, Ont.

(Atkelta iš 2 psL) 
trokšta laisvės ir pilietinių tei
sių.” Ispanijos Katalikų Bažny
čios oficiozas “Ecclesia” kalba
mojo jubUėjaus proga vedamaja
me straipsnyje parašė: “Kol bus 
bedugnė tarp skandalingo nedau
gelio ispanų turtingumo ir daugu
mos skurdo, negali būti vieny
bės.”

Reikia pridurti, jog per pasta
ruosius kelis metus gen. Franco 
tą bedugnę kiek susiaurino: 1951 
m. jis pavedė technikų grupei su
intensyvinti ekonominį gyveni
mą ir nuolat daro žygių, kad Is
panija būtų priimta į Europos 
Bendrą Rinką. Jau kelis kartus 
Ispanijos kaimynai atmetė prašy
mą, tačiau durys į tą rinką tebė
ra pradaros, ir politinėj srity 
generalissimo Franco daro šiek 
tiek reformų tautos vienybės tiks
lu. Prieš pat režiminio jubilėjaus 
iškilmes gen. Franco paskelbė 
nuteistiems respublikonams am
nestiją, — tiems kaliniams, ku
rių nusikaltimai buvo padaryti 
prieš pilietinio karo pabaigą. Jis 
pažadėjo Ispanijai konstitucinę 
monarchiją po jo mirties, bet to
je monarchijoje Ispaniją valdys 
Franco partija — falagistai. Taip 
bent jau atrodo iš ne visai aiškių 
gen. Franco pareiškimų ir jo įpė
dinio gen. Munez numatymo.

Kadangi per pilietnį karą žuvo 
net milijonas ispanų respubliko
nų ir gen. Franco sukilimo rėmė
jų, tad 'sukilimo prisiminimai 
daugeliui ispanų yra kartūs. Per 
tą karą gimė naujas, baisus gink
las — tai “kiliminiai”, miestų 
bombardavimai iš oro. 1937 m. 
šimtai lėktuvų iš hitlerinio legio
no “Condor” sulygino su žeme 
baskų miestą Guernica. To mies-

WINNIPEG, Man.
PORTAGE LA PRAIRIE vietovėje 

gegužės 7 d. mirė Elena Cimarmanie- 
nė, 62 m. amžiaus. Per paskutinius 
dvejus metus buvo kankinama vėžio li
gos ir pakėlė eilę operacijų. Paliko 
vieną sūnų ir du anųkus Lietuvoje, o 
taip pat 3 seseris ir vieną brolį Bra
zilijoje. Dalyvaujant būriui tautiečių 
ir pažįstamų, gegužės 9 d. palaidota 
Portage La Prairie kapinėse.

J. Liaukevičienė

VANCOUVER, B.C.
MIRĖ a.a. PETRAS STALIONIS. — 

Šių metų gegužės 13 d. buvo padaryta 
operacija, o gegužės’16 d., 10 v.v., ne
gailestinga mirtis amžinai iš mūsų tar
po išskyrė Lietuvos savanorį-kūrėją 
Petrą Stalionį, vieną iš paskutiniųjų 
Britų Kolumbijoj, sulaukusį 64 m. am-
žiaus.

A.a. Petras Stalionis gimė 1900 m. 
spalio 11 d. Lietuvoje, Juozapavo kai
me, Juodupės vlsč., Rokiškio apskr. 
Lietuvos savanorių eiles įstojo 1919 
m. ir ištarnavo puspenktų metų. 
Velionis paliko sūnų Antaną Stalionį 
Port Coquitlam, B.C., keturis brolius, 
tris seseris ir tris dukteris Latvijoje.

Britų Kolumbijos lietuviai nustojo 
jame ne eilinio lietuvio, bet didelio 
veikėjo ir patrijoto. Velionis atsilan
kydavo į visus minėjimus ir parengi
mus, buvo duosnus lietuvybės išlaiky
mui, o per eilę metų, minint Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę, su didele 
garbe nešdavo trispalvę vėliavą į baž
nyčią ir salę.

Jo sūnui Antanui Stalioniui sunkio
se pergyvenimo valandose gilią užuo
jauta reiškia

KLB Britų Kolumbijos apyl. v-ba

Toronto. Dienraščio redakto
riui korespondentas Otavoje pa
žadėjo buteli vodkos iš Maskvos. 
Pažadas nebuvo ištesėtas, kai ta
po suimtas šnipinėjimu apkaltin
tas Vasily Tarasov, kuris ir keti
no korespondentui pristatyti deg
tinės butelį tiesiog iš Sov. S-gos.

STANLEY WM. FROLICK, B.A. 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

įstaigoje kalbama ir lietuviškai 

to vaizdą po “kiliminio” bombar
davimo rodo Pablo Picasso pa
veikslas “Guernica”: žmones su 
išplėštom akim, su bombų ske
veldrų nukirstomis galūnėmis, su 
paleistais viduriais. P. Picasso 
“Guernica” laikoma fašizmo kal
tinamuoju aktu. Per tą karą iš
ryškėjo respublikonų pusėj ko
vojusių ispanų komunistų neloja
lumas savo kraštui ir perdidelė 
ištikimybė Rusijos interesams, 
pvz. Ispanijos aukso rezervų iš
vežimas į Rusiją ir faktiškai jo 
atidavimas Rusijai.

Vargu ar kuris karas taip atpa
laidavo aistrų varžtus ir padarė 
tautai tiek žaizdų, kaip Ispanijos 
pilietinis karas. Respublikonų 
vyriausybei ginti buvo susidariu
si Tarptautinė Brigada, kuri ver
bavo savanorius iš viso pasaulio. 
Tos Brigados balso daugiausia 
klausė komunistai. Politiškai bu
vo užangažuoti tokie intelektua
lai, kaip JAV rašytojas Heming
way, Dos Pasos, Vincent Sheean, 
prancūzų rašytojas Andrė Mal- 
raux. Anglų filosofas Christopher 
Coldwell krito kautynėse prie Ja- 
zamos. Amerikiečiai turėjo savo 
Lincoln’o vardo savanorių briga
dą kovai su fašistais Ispanijoj, o 
Mussolini ir Hitleris reguliariais 
Italijos ir Vokietijos ginkluotų 
pajėgų daliniais rėmė gen. Fran
co. Kas per tą karą pats nukentė
jo ar neteko artimųjų, tam sun
ku jį užmiršti. Daug tūkstančių 
Ispanų respublikonų yra tremty
je, daugiausia Prancūzijoj. Rašy
tojas Manuel Tunon de Lara, gy
venąs Paryžiuje, sako: “Naminis 
karas visada primena bombas ir 
sprogstančius artilerijos šovinius, 
todėl mes eame pasiryžę nepri
leisti savo tautos prie antro pi
lietinio karo.” Anglijoj gyvenąs 
liberalas istorikas prof. Salvador 
de Madriaga pasakė “O visdėlto 
be naujo kraujo praliejimo neap
sieis. Nieko neparengta gen. 
Franko įpėdiniui. Sunaikinęs vi
są opoziciją, Franco sudarė situ
aciją, kurioj kas nors turi atsi
rasti ir padaryti permainą.”

VASARNAMIU
PASTATŲ IR INVENTORIAUS

P. BARAUSKO AGENTŪRA 
RO 6-0811

Member Ontario Insurance Agents’ Association

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. MĘILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

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

..ŠYPSENOS
Kur tik sovietai įsigali, tenai 

įsigali ir jų “genialusis” išradi
mas — kolchozai. Tas pats ir R. 
Vokietijoj.

Viename Meklenburgo kolcho
ze, pavadintame “Linksmas gyve
nimas”, karvių stipimas pasidarė 
dar didesnis negu kiek anksčiau.

Kompartijos apskrities taryba 
(sovietas) delegavo penkių komu-

Suėjo visi penki raudoni ponai 
į karvidę ir, pamatę reikalą, klau
sia šėrikų:

— Kodėl jūsų karvės liti kėlių 
mėšle stovi?

— Neturime šiaudų pakraigui, 
— atsako vienas šėrikas kolcho- 
zininkas.

— Kodėl jūsų galvijai tokie 
liesi?

— Neturim pašaro.
— Kodėl jūs nieko nedarote 

tiems, kurie už visą tai atsakingi?
Kolchozininkas, permetęs aki

mis raudonuosius ponus, atsakė:
— Kad mes neturime ginklų...

Kas perdaug — nesveika
Komentatorius James Reston 

pataria prez. Johnsonui sulėtinti 
darbo tempą. Esą, jis bandąs vie
nu laiku spręsti visas problemas: 
spausti rankas lankantiesiems, 
posėdžiauti su visais senatoriais, 
dalyvauti visuose rautuose ir šok
ti su visomis miesto poniomis.

Kad draugai žinotų...
Anglijoje, Londone, leidžia

mam “Times” laikraštyje buvo 
paskelbtas toks įspėjimas, skirtas 
pažįstamiems ir draugams: “Mr. 
Guy Bellamy prašo savo draugus 
ir pažįstamus neužsigauti, jeigu 
jis, sutiktas gatvėje, neatsako į 
sveikinimus. Tai ne dėl to, kad 
būna girtas ar išdidus, bet kad 
yra trumparegis.”

Tavo Tautos Fondui paaukotas 
doleris neša laisvės viltį radijo 
bangomis į pavergtą tėvynę.

DR. J. MATULIONYTt 
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. 4-4451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OD.

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

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

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 b* 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

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

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tel. LE 2-5461/
415 PARLIAMENT ST. 

Tel. WA 4-1Ž14
Mokome su standartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis 
ir Volkswagenais.

W. A. LENCKI,
B.A., L/.Lz.B.

Teisininkas - 
advokatas. « / 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

MOTeVi^KŲ RŪBŲ A & B TAILORS
SIUVĖJAS priima užsakymus A
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų. A. DereSneVlCIUS
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

A £ l K SALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE., TORONTO

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 gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

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

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

draudimai
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga.

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J.A.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS 

——  ——______________________

24 vaL paL RO M«1Ž 
Darbe vai. RO 94131 
Namų RO 6-713Ž



TORONTO1
Studentų, skautų ir ateitininkų žinios nukeltos f 6 psl.

KAPINIŲ LANKYMO IŠKILMĖS
Si sekmadienį, gegužės 31 d., 3 vai. po pietų, lietuvių kapinėse, 

Port Credit, įvyksta pavasarinis kapinių aplankymas. Susikaupimo 
metu atlaikoma gegužinės pamaldos. Kviečiama dalyvius aktyviai 
įsijungti į giedojimą. Iškilmių dienai taikomą žodį pasakys svečias 
iš Vokietijos, Vasario 16-tosios lietuvių gimnazijos direktorius kun. 
B. Liubinas. Rinkliava Vasario 16-tosios gimnazijos rūmų statybai. 
Iškilmių išvakarėse, šeštadienį, kapai papuošiami gėlėmis, o taip 
pat šventei pastatoma trylika naujų antkapių. Kapinių Taryba ma
loniai kviečia lietuviškąją visuomenę gausiai atsilankyti į kapinių 
šventę.

ŠV. JONO KR. PARAP. ŽINIOS
— Susikaupime ir džiaugsme praėjo 

parapijos vaikų pirmosios Komunijos 
priėmimo diena. Dvidešimt devyni vai
kužiai, pasipuošę šventadieniškais rū
beliais, vadovaujami Nekaltai Pr. Ma
rijos seselių, iškilmių pradžioje prie 
Aušros Vartų Marijos altoriaus padėjo 
po raudoną rožę. Iškilmių metu giedo
jo vaikų choras ir sol. R. Strimaitis, 
akomp. J. Govedo. Altoriai skendo gė
lėse, kurias skoningai patvarkė agr. 
VI. Bačėnas. Visos iškilmės buvo fil
muojamos. Po pamaldų parapijos salė- 
je priėmusiems pirmu kartu šv. Ko
muniją, jų tėveliams bei šeimų arti
miesiems įvyko bendri pusryčiai, ku
rių metu išdalinti pirm. Komunijai 
prisiminti diplomai, skoningai užad- 
resuoti kun. J. Staškevičiaus.

— Gili padėka parapijos vardu N. 
Pr. M. seserų kongregacijai, ypač vyr. 
seselei Paulei ir seselei Loretai, pa- 
ruošusioms vaikus pirmai Komunijai. 
Dėkojame soL R. Strimaičiui už solo 
pamaldų metu, agr. VI. Bačėnui už 
puikias gėles ir kruopštų jų išdėsty
mą ant altorių, ir St. Dabkui rūpestin
gajam nuotraukų reporteriui.

— Prisiminime ir maldoje tepraei
na tradicinis lietuviškųjų kapinių ap
lankymas. Kapus papuoškime gėlėmis.

— Gerojo Ganytojo stovyklavietės 
pastatuose vykdomi pavasariniai dar
bai: berniukų ir mergaičių pastatai iš 
vidaus iškalami faniera, išdažomi, iš 
lauko nudažomas kunigų gyvenamasis 
pastatas. Padaryta sutartis asfaltu iš
lieti sporto aikštei.

— Vasaros metu bažnyčioje pamal
dų metu kviečiama visus įsijungti į 
mūsų tradicinių lietuviškųjų giesmių 
giedojimą.

— Sekmadienį, 9.30 vai. pamaldose 
prisimenama a.a. Juozas Savulionis, o 
11 vai. — a.a. Z. Pacevičienė, dr. A. 
ir S. Pacevičių mamytė.

— Praėjusį šeštadienį jaunimo cho
ro daylviai buvo išvežti į High Parką. 
Mūsų jaunieji gamtoje pažaidė, pasi
vaišino ir geriausiuose įspūdžiuose grį
žo į namus. Ateityje parapijos vai
kams, vadovaujant jų kapelionui kun. 
J. Staškevičiui, tokių iškylų į gamtą 
numatoma daugiau.

— Sutuokta: Joseph J. Misetich ir 
Greta Uogintaitė.

Prel. dr. L. Tulaba, šv. Kazi
miero lietuvių kolegijos Romoje 
rektorius, pereitą savaitę Toron
te aplankė Lietuvos gen. konsulą 
dr. J. Žmuidziną, abi lietuviškas 
parapijas, o taip pat dalyvavo E. 
Čuplinsko ir dr. J. Matulionytės 
jungtuvių iškilmėse Prisikėlimo 
par. bažnyčioje.

Pr. Kerberis, dirbąs R. Chol- 
kan & Co. Limited Realtors, 527 
Bloor St. W., persikelia dirbti į 
tos pačios kompanijos naujai ati
darytą skyrių vakarinėje Toronto 
dalyje: 2232" Bloor St. W. (prie 
Runnymede), tel. RO 7-5454.

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
“Parama” Toronte praneša sa

vo klijentams, kad vasaros metu, 
būtent birželio, liepos ir rugpjū
čio mėnesiais, šeštadieniais ne
veiks. Reikalų ved.

KIEKVIENAS NORI savo atostogas praleisti gražiausioje 
ir geriausioje vietoje.

CAPE COD kaip tik ir yra toji gražiausioji vieta, o 
OSTERVILLE MANOR SAVININKAS JUOZAS KA
POČIUS yra pasiruošęs savo svečiams suteikti ko ge
riausias poilsiui sąlygas.

VASARVIETĖ ATIDARYTA 
nuo birželio 24 d. iki rugsėjo 7 dienos.
UŽSAKYMUS SIŲSTI: Osterville Manor, Inc., West Bay Rd., 
Osterville, Cape Cod, Mass. Telefonu kreiptis: iki birželio 23 d. 
So. Boston, Mass., ANdrew 8-7730 (nuo 9 vai. iki 4 vai. p.p.) ir 
Dorchester, Mass., 282-2759 (betkuriuo laiku), o po birželio 23 d. 
— vasarvietės telefonu — Osterville, Mass., G Arden 8-6991.

Mielų bičiulių dėmesiui!
Norime pranešti, kad nuo balandžio 27 d. atidaryta nauja lietuviška krautu
vė — EUROPEAN MEAT AND DELICATESSEN, 2899 BLOOR ST. WEST 
(kampas Prince Edward Dr.). Privatus mašinoms pasistatyti sklypas, o be 
to, pristatome į namus. Šviežios mėsos pavilios jūsų akį, o rūkytos mėsos, 
dešros, visi importuoti bei vietinės gamybos delikatesai praturtins jūsų stalą. 
Geros kainos, malonus patarnavimas. Prašome įsitikinti savo atsilankymu.

n d r a n /v,eaf °ndV ■ E H N Delicatessen
2899 BLOOR STREET WEST Telefonas 233-9783

Savininkai Albina ir Justas Krasauskai

REMDAMAS TAUTOS FONDĄ, STIPRINI 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVĄ.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte Ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal!, Londoną, Windsorą, Hamil
toną. North Bay, Sudburi ir kitur.

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

Birželio 6 d. Wellando ir apylinkių Medžiotojų ir 
Meškeriotojų klubas Lituanico ruošia tradicinį

PRISIKĖLIMO PAR. ŽINIOS

— Giliai užjaučiame Z. Martinaitie
nę, Sibire mirus jos tėveliui. Mišios už 
velionies sielą — birželio 21 <L, 11 v. 
ryto. Taip pat nuoširdžiai užjaučiame 
K. Bičiūną, Lietuvoje mirus jo ma
mytei. Mišios už velionės sielą — bir
želio 10 d., 7 JO vjr. E. Bočkienei nuo
širdi užuojauta, Filadelfijoje mirus jos 
broliuk Šv. Mišios — birželio 6 d., 
7 JO v. ryto.

— Nuoširdžiai sveikiname Liet. gen. 
konsulą dr. J. žmuidziną ir ponią kon
sulato naujųjų namų pašventinimo 
proga.

— Šį sekm. per Mišias pamokslus 
sakys Vasasio 16 gimnazijos, Vokie
tijoje, direktorius kun. B. Liubinas. 
Tikslu paremti jo vadovaujamos gim
nazijos statybą ir padėti finansuoti jos 
išlaikymą, per visas Mišias bus daro
ma speciali rinkliava. Kviečiame visus 
duosniai prisidėti.

— Šį ketvirtadienį yra Dievo Kūno 
šventė, bet Toronte ji nėra privalo
ma. Kurie gali, kviečiami dalyvauti 
Mišiose, kurios Prisikėlimo bažnyčio
je bus 7, 7.30 ir 8 vai. ryto. Tuo pačiu 
laiku bus klausomos išpažintys ir dali
jama Komunija. 8 v.v. — Gegužinės 
pamaldos. *

— Šį sekm. per Mišias 10 ir 11 vai. 
nei jaunimo, nei suaugusių chorai ne
giedos, nes chorų vadovas kun. B. 
Jurkšas bus išvykęs. Visa bažnyčia gie
da populiarias giesmes.

— Paskutinis Katalikų Vyrų Dr-jos 
susirinkimas — šį sekm. po Sumos mu
zikos studijoje. Kalbės Vasario 16 
gimnazijos direktorius kun. B. Liubi
nas. Visi vyrai, net ir nenariai, kvie
čiami dalyvauti.

— Ši yra paskutinė Gegužinių pa
maldų savaitė. Visi, kurie ir pr. savai
tėse negalėjo, kviečiami gausiai daly
vauti. Pamaldų pradžia 8 v.v.

— šeštad. vakarais per Gegužines 
pamaldas klausomos išpažintys.

— Motinos Dienos novenos Mišios 
laikomos kasdien 8 vai. ryto. Be to, 
visos novenoje pavestos gyvos ir mi
rusios motinos prisimenamos bendro
je maldoje per Gegužines pamaldas.

— Parapijiečių metinis lankymas — 
kalėdojimas vis dar tęsiamas toliau ir 
bus baigtas tik apie birželio mėn. vi
durį. šiuo metu lankomi Toronte ir 
užmiesty gyveną.

— Pr. šeštad. tradicinėmis chorą 
pagerbti vaišėmis baigtas par. choro 
žiemos sezono darbas. Nors choras dar 
kurį laiką Mišių metu giedos bažny
čioje, repeticijos jau nutrauktos. Gili 
padėka vadovui kun. B. Jurkšui ir vi
siems choristams už gražų giedojimą 
sekmadieniais ir puikius koncertinius 
pasirodymus. Linkime gražiai praleis
ti atostogas ir gerai pailsėjus rudenį 
vėl grįžti naujam darbut Praėjusį se
zoną chorui priklausė per 50 narių.

— Par. japnimo choras sezono repe
ticijas baigs šį penktad., 6.30 v.v. mu
zikos studijoje. Pavyzdingieji choristai 
bus apdovanoti ir visi vaikučiai pavai
šinti. Pr. sezoną chorui priklausė 112 
vaikučių. Choras kas sekmad. giedojo 
per 10 vai. Mišias ir kelis kartus dai
navo viešuose pasirodymuose scenoje. 
Visiems vaikučiams sakome ačiū už 
dalyvavimą chore, linkime linksmų 
atostogų ir rudenį vėl sugrįžti į cho
ro gretas!

Programoje:
SOLISTAS R. STRIMAITIS, TORONTO VYRŲ KVARTE
TAS, VADOVAUJAMAS MUZIKO ST. GAILEVICIAUS. 
KARTŪNŲ PRIZŲ PASKIRSTYMAS, LOTERIJA, BUFE
TAS, LAIMĖS STALIUKAI. ŠOKIAI, GROJANT V. BA- 
BECKO ORKESTRUI. Pradžia 5 v. p.p.

VISUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI.
■ Rengėjai

(East Main St. ir Port Robinson Rd. kampas)

Pereitų metų premijų laimėtojos: Diana Balaz, 
Aldona Radvilaitė - Sesto ir Ona Vindašienė.

VAIKŲ KONGRESUI, 
įvykstančiam birželio 27 d., 
Woodbridge, prie Toronto, va
sarvietėje, baigiama organizuo
ti programa. Meninei progra
mai išpildyti yra paimta Wood
bridge Memorial arena, o rek
reacijai ir žaidimams — erd
vus, arti tūkstančio akerių iš- 
tysęs Boyd Conservation par-

Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 
Kanados ir JAV krašto ir skyrių 
atstovų suvažiavimas yra šaukia
mas Detroite gegužės 30-31 d.d. 
Iš Kanados Į ji vyksta krašto 
v-bos nariai, Toronto ir St. Catha
rines sk. atstovai. K. B.

Ateitininkų vasaros stovykla 
vyks nuo liepos 19 iki rugpjūčio 
1 d. Tėvų pranciškonų stovykla
vietėje, New Wasaga/ Priimami 
12-18 m. amž. berniukai ir mer
gaitės. Stovyklos vadovybė suda
ryta daugumoje iš studentų, ku
rie turi sudarę abiem savaitėm 
programą.

Prašome registruotis iš anksto 
pas šiuos asmenis: B. Sakalą, LE 
6-1410; V. Kolyčių, LE 4-5586; 
Tėvą RafaelĮ, LE 3-0621.

Tautos laisvė įgyjama auko
mis ir palaikoma aukomis. 
Tad aukok Tautos Foudui!

Lietuvos gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas ir ponia persikėlė į 
nuosavus naujus- namus Toronte. 
Ta proga gausus būrys draugu iš 
Toronto, Hamiltono, St. Cathari
nes ir kitų vietovių pereitą šešta
dieni staigiu “užpuolimu” aplan
kė pp. Žmuidzinus ir atliko Įkur
dinimo apeigas.
REIKALINGA krautuvių tarnautojai, 
tarnautojos: penki atsakomingesni ar
ba atsakomingesnės, §240 mėn. Darbo 
valandos — 9-2 v. p.p. ir 5 -11 v. v. 
Aštuonios pardavėjos §160 mėn. Dar
bas nuo 2 v. p.p. iki 11 v.v.

Skambinti St. Vaupšas, CH 4-3519.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė 
antrame augšte. Naujai dažyta. 65 An
nette. Tel. RO 7-7973. Skambinti po 
5 v.v. -

Dėl išsikėlimo gyventi kitur, parduo
du didelę televiziją General Electric, 
už 100 dol. Skambinti po 6 v.v. tel. 
LE 4-7423, John.

Rugpjūčio 17 d. vykstu dviem savai
tėms atostogų į Hawaju salas. Pagei
daujamas bendrakeleivis ar bendrake
leivė. Rašyti: P. Šukevičius, 37 Indian 
Trail, Toronto 3, Ont.

DAR 3 SKLYPAI PARDUODAMI Ni- 
da Crescent, New Wasaga Beach ša
lia Prisikėlimo parapijos stovyklos. 
Kreiptis: B: Buntinas tel. RO 9-0688 
LE 4-4993 arba vietoje.

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.

Speciali kaina šią savaitę;
Grade "A" X Lge kiaušiniai - 39 et. tuzinas 

SKILANDINĖ DEŠRA - 79 et. sv.
Taigpi turime didelį pasirinkimą įvairių šviežių, rūkytų mėsų, paukštienos, importinių maisto 

gaminių, šviežių daržovių ir vaisių. Be to, pas mus gausite lietuviškų sūrių, palaido sviesto, gardžių 
silkių ir šviežių, jaunų paršiukų. Pristatymas nemokamas!

PARKSIDE
335 RONCESVALLES AVĖ. Telefonas LE 5-1258

Savininkai Edvardas ir Irena Punkriai

KARTŪNO BALIU
St. Stephan's salėje

Pageidaujamos baigusiųjų nuo
traukos. — “Tž” redakcija kvie
čia jaunuosius akademikus, šie
met įsigijusius mokslo laipsnius 
universitetuose ar tolygiose 
mokslo įstaigose, atsiųsti savo 
nuotraukas su trumpom biografi
nėm žiniom. Spausdinsime nemo
kamai. Taip pat prašome praneš
ti apie laimėtas premijas, stipen
dijas ir pan.

Lietuvių krepšinio rinktinės iš
vykos į Australiją Kanados Ko
mitetas skelbia pirmą aukotojų 
sąrašą: $100 Prisikėlimo parapi
ja Toronte; po $50 Koop. “Para
ma” ir KLB Londono apyl. v-ba 
(surinkta $40,50 ir Londono apyl. 
v-ba pridėjo $9,50); $25 SLA 236 
kp. Toronte; $20 A. Tėvelis; po 
$10 Hamiltono LSK Kovas, Ka
nados Sporto Apygarda, dr. M. J. 
Ulickienė, KLB Otavos apyl. 
v-ba; $50 KLB Toronto apyl. 
v-ba; po $5 K. Lukošius, L. Balai- 
šis, C. Žebrauskas, A. Malinaus
kas; $4 dr. J. Žmuidzinas; po $3 
V. Lukoševičius, J. Šoliūnas, St. 
Grizickas, E. Danilevičius, St. Na
vickas; po $2 V. Adamkavičius, 
kun. dr. Pr. Gaida, A. Jucys, V. 
Radzevičius, V. Matulaitis, T. 
Tonvydas, Č. Senkevičius, D. Stu- 
kas, Matuzaitis, Dambrauskas, V. 
Seniūnas, Kuolas, S. Gineitis, E. 
Čižikienė, J. Butkus, J. Brazlaus- 
kas, Gudeliai, J. Bersėnas, A. 
Kalnėnas ir keturios neišskaito
mos pavardės. Po $1 aukojo 76 
asmenys, xy — $10, xy — $5.

Iki gegužės 16 d. viso aukų 
gauta $617,85 (Įskaitytas ir Jote: 
rijos pelnas iš parengimo balan
džio 4 d.). Visiems aukojusiems 
nuoširdus ačiū! Kanados Komite
tas primena, kad aukos turi pa

Mūsų geram bičiuliui
DR. PRANUI ANCEVIČIUI mirus,

jo žmoną Pauliną, dukreles Ingą ir Saulę, sūnų Joną 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

Genovaitė ir Jurgis Vasiliauskai
Adelaidė, Pietų Australija

ELENĄ ir ALBINĄ BOČKUS, 

broliui ir švogeriui

a. a. Jurgiui Bendžiui Filadelfijoje mirus, 

skausmo ir liūdesio valandą užjaučia —

■ J O. K. Ivanauskai
•// . ■ L. A. J. Kizai

L. V. Pevcevičiai
A. J. Vaškevičiai
V. Kastytis

siekti O-nio K-to iždininką iki 
birželio 15 d. Laiko likę nedaug.

Mielas Kanados lietuvi! Prisi
dėk prie Lietuvos propagandos 
Australijoj, siųsdamas savo Įna
šą Kanados Komiteto ižd. L. Ric- 
kevieienei, 4 Avon Avė., Toron
to 9. Spaudos inform.

Serga. — Iš Collingwoodo Į To
ronto General ligoninę atvežtas 
Albinas Ubeika, kurio sveikatos 
stovis yra gana rimtas. Moterų 
ligoninėje sveiksta p. Augaitiėnė. 
Šv. Juozapo ligoninėn paguldytas 
J. Dvilaitis. V. Dubickas ir M. 
Slapšys iš ligoninės perkelti į 
Hillcrest besveikstančių namus. 
Abu ligoniai buvo sužeisti auto
mobilių. General ligoninėje gydo
si ir J.’Valatka, “Atlantic” resto
rano savininkas.

Toronto “Daily Star” gegužės 
16 d. laidoj e paminėjo lietuviškos 
kilmės advokatą C. H. Neiman 
ir ponią' Joan Bissett Neiman, 
kuri taip pat advokatė. Pr. me
tais p. Neiman kandidatavo į pro
vincini parlamentą. Nuotraukoje 
matyti abu p. Neįmanai darbo 
metu savo Įstaigoje; gyvena Is
lington rajone ir augina tris ma
žamečius.

PADĖKA
Vechtės Lietuvių senelių Prieglau

doje esą lietuviai nuoširdžiai dėkoja 
už dovanas, kurias Toronto Liet. Mot. 
Šalpos grupė “Daina” prisiuntė Vely
kų švenčių proga. Europoje pasilikę 
ir daugelio pamiršti seneliai ypač su
jaudinti aukotojų ir darbuotojų uolu
mu, prisimenant šiuos vargšus net ke
lis kartus metuose. Tai jų vienintelė 
paguoda.

K. Vaitukaitis, 
Vechtės apyl. šalpos pirm.

8psl • Tėviškės Žiburiai •

B MONTREAL
AUŠROS VARTŲ PAR. ŽINIOS
— Nupirkti nauji indai ir virimui 

krosnis. Moterys kviečiamos padėti su
tvarkyti spintas. Draugijos — prisidė
ti finansiškai.

— Skautai prašo prisidėti aukomis 
prie stovyklos įrengimo. Paremkime 
skautus.

— Ketvirtadienį—Dievo Kūno šven- 
te. Sv. Mišios vakare 7J0 vai.

— Gegužės 29 d., penktadienį, šv. 
Onos Dr-ja ruošia kortų partiją 8 v.v. 
AV par. salėje. Prašome atsilankyti.

— šeštadienį, 7J0 v.v., Gegužinės 
pamaldos ir tradicinės Sambūrio mer
gaičių Marijos vainikavimo iškilmės.

— Birželio 2 d., 7 v.v., šaukiaams 
AV par. didžiojo komiteto susirinki
mas klebonijoje.

— Užpraėjusio sekmadienio rinklia
va — $210.

ŠV. KAZIMIERO PAR. ŽINIOS
Devintinės — Kristaus Kūno pagerb.

— Šį ketvirtadienį, geg. 28 d., yra 
šventė. Ta proga 8 v.v. bus iškilmingos 
šv. Mišios ir procesija. Visi parapijie
čiai prašomi kuo skaitlingiausiai daly
vautu

— Primename parapijiečiams, kad 
ateinantį sekmadienį tuoj po Sumos 
bus paskutinės iškilmingos Gegužinės 
pamaldos.

— Pr. šeštadienį buvo suruošta p.p. 
Laurinavičiams 25 m. vedybinės su
kakties šventė. Laurinavičiai yra stam
būs prekybininkai. Svečių susirinko 
virš 300 asmenų. Buvo daug gražių 
sveikinimų ir vertingų dovanų. Ilgiau
sių metų! E. N.

KLK MOTERŲ DR-JOS Monteralio 
skyriaus susirinkime pr. sekm. seselių 
namuose išrinkta nauja skyriaus val
dyba sekančios sudėties: E. Kerbelie- 
nė, A. Išganaitienė, O. Makauskienė, 
J. Ambrazaitienė ir A. Ūsienė. Parei
gomis naujoji valdyba dar nepasiskirs- 
tė. Džiugu, kad valdyboj šalia senų ir 
jau spėjusių pasireikšti dr-jos veikėjų, 
randame ir naujų. Sveikinam ir linkim 
darbingos veiklos.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ me- 
tinis veiklos užbaigimas įvyko pr. sek
madienį seselių namuose. Dalyvaujant 
gražiam tėvų būriui, jaunieji išpildė 
gražią programėlę, bendrai visų padai
nuota ir pasivaišinta kartu su vaiku
čiais. Jauniesiems ateitininkams kal
bėjo Montrealio sendraugių v-bos pir
mininkas D. Jurkus, prisimindamas 
ateitininkų kūrimosi istoriją. Progra
mą labai gražiai pranešinėjo R. Staš- 
kevičiūtė. Su jaunaisiais ateitininkais 
nuoširdžiai dirba sės. M. Bernadeta ir 
sės. M. Jonė, gi prieš metus juos su
būrė sės. M. Margarita.

SKAUTIŠKOJI INFORMACIJA
Pasiruošimas skautų-čių stovyklai 

vyksta pilnu tempu. Stovykla įvyks 
prie Lac Sylvere (Lac Claire) rugpjū
čio 1-16 d. Stovyklos mokestis: 1 sa
vaitei — $20, 2 savaitėm — S30. Ne
pasiturinčių ir gausių šeimų vaikams 
stovyklos mokestis galės būti sumažin
tas, bet tėvai turi paduoti prašymus 
raštu tunto vadovybėms. Registruojan
tis per vienetų vadovus, įmokama $2 
registracijos mokesčio, kuris bus 
įskaitomas į stovyklos mokestį.

Kiek girdėti, laikas yra patogus ir 
daugeliu atvejų nesutampa su tėvu 
atostogomis — taigi stovyUautojų 
skaičius žada būti skaitlingasl Ateity 
yra numatoma palapinėm padaryti 
platformas ir stovyklautojams miegoti 
bus privaloma ant lovelių. Tas būtų 
sveikiau ir patogiau neguo ant orinio 
čiužinio. Tad, jeigu kas žada šįmet įsi
gyti miegojimo priemones, prašoma 
pirkti drobines (sudedamas) loveles. 
Jų yra įvairių ir galima gauti didelėse 
krautuvėse už S5-7.

Numatoma stovyklos vadovybę su
daryti iš jaunų vadovų, kad jie turė
tų progos papildyti savo žinias ir dau
giau sustiprėti praktiškame vadova
vime. Atkreipiamas tėvų dėmesys, kad 
šios stovyklos programa žada būti įvai
ri ir duos stovyklautojams progos su
stiprėti fiziniai, išaugti ir subręsti 
skautybėje ir lietuvybėje. Smulki sto
vyklos dienotvarkė ir programa bus 
paruošta ir išdalinta iš anksto taip, 
kad kiekviena diena praeitų pras
mingai.

Stovyklavietė yra nauja ir praktiš
kai neišbrendamas miškas, kuris iki 
rugpjūčio 1 d. turėtų tapti patogiom 
aukštėm, kuriose išaugs palapinių

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

TAUPYK IR SKOLINKIS tt/ IT A CH 
savo Kredito Kooperatyve Lf f AAO

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 — Už asmenines'pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6fi%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve — sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 vaL; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.: vakarais — 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. Sv. Kazimiero parapijos 
salėje: sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.30 vai. 3907 Rosemont Blvd. (tol. 
722-2472) trečiad. 7-9 v.v. ir penktadieniais 1-6 vai, ir nuo 7-9 vai, vak.
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miestas. Tėvai ir visi kuriems rūpi, 
kad Montrealis turėtų stovyklavietę, 
nuoširdžiai prašomi talkon. Apie tai 
prašom pranešti stovyklos komiteto 
nariams ar vienetų vadovams.

D. Zubaitė

MALONUS TAUTIETI,
Laurentian kalnuose, netoli St. Do

nat, Que., prie gražaus Sylvere ežero 
iš Provincijos Miškų Departamento 
gautas 25 akrų sklypas Montrealio lie
tuvių stovyklai steigti

Stovykla priklauso KLB Montrealio 
lietuvių apylinkės visoms lietuvių or
ganizacijoms. Abiejų parapijų ir visų 
Montrealio lietuvių organizacijų atsto
vų susirinkime stovyklai organizuoti 
buvo sudaryta valdyba iš 9 asmenų.

Stovyklos valdyba visus organizaci- 
nius darbus jau atliko ir išdirbo planą 
stovyklos tvarkymuisL Jau šiemet nu
matyta išvesti kelius, paruošti aikštes 
stovyklavimui ir automobiliams pasta- 
tyti, iškasti šulinį,-įrengti toiletus ir 
pastatyti virtuvės • valgyklos - salės 
pastatą.

Numatytiems darbams atlikti būti
nai reikalinga sutelkti lėšų. Gerą pra
džią tam padarė Montrealio lietuvių 
kredito unija <rLitas”, kuri iš praeitų 
metu pelno paskyrė stovyklai S800. 
KLB krašto valdyba — $100. KLB 
Montrealio seimelio prezidiumas — 
$50. Tačiau su tokia suma 25 akrų plo
te neką tegalima padaryti.

Stovyklos valdyba nutarė kreiptis į 
visus Montrealio lietuvius ir prašyti 
padėti stovyklą įrengti. Valdybos ap
skaičiavimu numatytiems darbams at
likti reikėtų kad kiekviena šeima pa
skirtų bent po $5.

Pinigų rinkimas bus vykdomas ant
roje gegužės mėn. pusėje. Tamstas at
lankys namuose skautai ir skautės tal
kinami viso Montrealio lietuvių jauni
mo. Labai prašome neišleisti jų tuš
čiomis rankomis.

Kam patogu prašome pinigus siųs
ti čekiais, adresuojant stovyklos val
dybai ir antroje pusėje užrašant “For 
Deposit Only account #984”. (Stovyk
los s-tos nr. “Lite”). Rėmėjų pavar
dės ir apyskaita bus skelbiama spau
doje.

KLB Montrealio stovyklos valdyba 
tikisi, kad Montrealio lietuviai nuošir
džiai parems šį svarbų projektą ir iš 
anksto reiškia nuoširdžią padėką.

P. Rudinskas, pirmininkas
P. Adamonis, lėšų organizat.

LIETUVIŲ NAMŲ klausimą kaikas 
bando sieti su numatoma Vytauto Di
džiojo Klubo nauja statyba. Neabejo
jama, kad spaudoje pasisakę klubie- 
čiai turi geriausias intencijas ir kad 
ekonominiai klubas yra pajėgiausia 
organizacija šį reikalą išspręsti. Kas 
gi *kitas jau eilę metų moka 33% di
videndų? Tačiau Lietuvių Namai yra 
toks reprezentacinis reikalas, kad 
vien pelningo verslo sugebėjimų ne
užtenka. čia ir pradedama abejoti klu
bo užsimojimais. Paskelbtas dviejų ko
misijų sąstatas, būtent: lėšų telkimo ir 
statybos vykdymo. Trečioji ir pati 
svarbiausia daugeliu atvejų planų pa
ruošimo komisija neskelbiama. Gali
ma tik spėti, kad šios komisijos kom
petencija yra labai ribota, nes pa
ruošti planai susilaukė daug kritikos. 
Pagaliau negirdėta, kad kas nors kur 
nors planams paruošti angažuotų ko
kią komisiją. Paprastai planus paruo
šia architektas ir įvairių statybos sri
čių inžinieriai. Prisimename, kad per
nai buvo angažuotas architektas ir 
kontraktorius paruošti preliminarinį 
projektą ir sąmatą, tačiau dabartinėse 
komisijose nė vieno jų nerandame.

VD klubas yra lietuviška, bet priva
ti organizacija ir gali statyti ką nori 
ir kaip išmano. Dėl to niekas nieko ne
gali sakyti, nebent klubiečiai savo 
nuomones reikštų. Tačiau jokia priva
ti organizacija savo projektus pavadin
ti Lietuvių Namais tikrai neturi teisės.

INŽ. Z. IR R. RIMŠŲ namus, savi
ninkams išvykus savaitgaliui į nuosavą 
vasarvietę, vagys apiplėšė, išnešdami 
labai daug ir vertingų daiktų.

ROYAL- LONDON 
& LANCASHIRE

APDRAUDOS BENDROVĖS 
yra atstovaujamos: 

Adamonis Insurance 
Agency Inc.

Quebec Insurance Brokers • 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd.
Tel.: 722-2472

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 

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

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




