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Bendru mastu Paslaptingi laivai Baltijoj
žmonių skaičius pasaulyje vis didėja, bet pasaulis mažėja. 

Jis mažėja ta prasme, kad darosi visose savo dalyse pasiekiamas 
ir jau pradedama galvoti apie jo apjungimą ne tiktai technine, 
bet ir politine prasme. Juk keliama mintis net bendros pasaulio 
valdžios. Jeigu seniau viena kuri imperija ar valstybė sudarė at
skirą pasaulį, atitvertą nuo likusio pasaulio, tai šiandieną tokia izo
liaciją neįmanoma net ir didelėm galybėm. Po II D. karo pradėta 
kalbėti ne tiek apie nepriklausomybę, kiek apie tarpusavę priklau
somybę. Karo eigoj buvo pastebėta, kad perdidelis tautų išsidalini- 
mas į mažus pasaulėlius, nenorinčius paisyti kitų, neteikia saugu
mo ir dargi sudaro didelę pagundą didiesiems išsižioti. Reikalas 
jungtis pajustas ir religinėje srityje — kilo visuotinumo sąjūdis, 
pažadinęs tikinčiuosius išeiti iš tradicinių apkasų ir pažvelgti į juos 
naujomis akimis. Ryšium su tuo ėmė kilti* klausimas, ar senosios 
pozicijos, atkakliai gintos per ištisus šimtmečius, tebeturi pras
mę? Taigi, visu frontu padarytas idėjinis posūkis jungimosi link
me. Vis didesnis būrys vadovaujančių asmenų ima galvoti ir veik
ti bendru mastu, žinoma, lig regimo jo įvykdymo dar tolimas ke
lias, tačiau jo rodyklės jau matomos.

★ ★ ★
Kokia gi lietuvių laikysena dabarties pasaulyje? Ar juose irgi 

bręsta, jungimosi linkmė? Tai didžiulis ir likiminis lietuvių klau
simas. Jis yra gyvas nuo priešmindauginių Lietuvos laikų. Per iš
tisus šimtmečius lietuviai stokojo bendro mastox-Jie grūmėsi ne 
tiktai su išorės, bet ir su vidaus priešais. Atskiros krašto dalys 
sunkiai gravitavo į centrą, o įvairios visuomenės dalys sunkiai 
rasdavo bendrą kalbą, štai, kad ir dabar. Rodos, tokiu metu, kai 
kraštas yra okupuotas, kai lietuvių tauta kovoja gyvybinę savo 
kovą, visi lietuviai kaip vienas turėtų rikiuotis bendrose pozici
jose. Deja, taip nėra. Pvz. į jas nesirikiuoja lietuviai komunistai. 
Daugelyje tautų yra komunistų, bet kad jie visi būtų vergiški 
Maskvos garbintojai, negali pasakyti: ir jų tarpe atsiranda sava
rankiškesnės minties žmonių, kurie neišduoda savo tautos. To ne
galima pasakyti apie lietuvius komunistus: jie už viską augščiau 
stato Maskvos įsakymus, kuriuos vykdyti yra pasiruošę net tada, 
kai reikia naikinti, kankinti ar deportuoti savo tautiečius, nepa
tinkančius Maskvai. Jie yra akli maskvinio komunizmo įrankiai. 
Tiesa, tai nąudinga Maskvos imperializmui, bet pražūtinga lietu
vių tautai. Tokie lietuviai komunistai yre ne tik pavergtoj Lietu
voj, bet ir išeivijoj, čia dar nė vienas nepakėlė balso prieš lietu
vių tautos pavergimą, naikinimą, nė vienas nepareiškė kritiškos 
nuomonės, o liaupsinimų Kremliui — pilni jų spaudos puslapiai.

★ ★ ★
Paguoda ta, kad tikrų lietuvių komunistų yra, palyginti, nedi

delis skaičius. Išeivijoj jų balsas yra silpnas, ir bendro masto 
veikla įmanoma ir be jų. žymiai blogiau, kai bendro masto ne
randa tie lietuviai, kurie kovoja ir kenčia už tą pačią neprikląu- 
somą, laisvą ir lietuvišką Lietuvą. Pvz. buvome atsidūrę liūdna
me laikotarpyje, kai politinės mūsų grupės buvo praradusios 
bendrą mastą. Gerai, kad jos jį vėl atrado. Džiugu betgi konsta
tuoti, kad bene stipriausia bendro masto gyvendintoja mūsų išei
vijoj yra Bendruomenė, užėmusi šią poziciją nuo pat išeivijos 
pradžios. Ta linkme ji yra daug nuveikusi, nors dar nevisą išeivi
ją yra vienodai apėmusi. Žymi išeivijos dalis, ypač senosios, ne
pritapo prie bendro masto idėjos, nors jai yra artima. Dėlto bend
rieji lietuvių žygiai įvairiose srityse nepasireiškia pilnu svoriu, 
nes jie nebūna paženklinti bendro masto ženklu. Vis atsiranda to
kių išminčių, kurie viską matuoja daliniu mastu. Tai amžina mū
sų "silpnybė, su kuria turėtume kovoti nusižiūrėdami į tokius žy
gius, kurie buvo pasiekti remiantis bendru mastu. Prie tokių skir
tini: Lietuvių Enciklopedija, dainų bei taut, šokių šventės, lietu
vių koplyčia Vašingtone, Liet. Fondas, sportininkų išvyka Aust
ralijon'ir kt. Tegu jie padrąsina visą mūsų išeivijos veiklą šia 
linkme. Pr. G.»

Kraustomi kaimai
Kovojant su neturtu Kanado

je nutarta siūlyti mažų atsisky
rusių kaimelių gyventojams per
sikraustyti į didesnius centrus. 
Pradėta nuo Newfoundland© 
provincijos, kur yra nemaža var
gingų žvejų kaimelių. Kiekvie
nai šeimai bus mokama po 
$1000 ir $200 persikraustymo iš
laidoms. Per 5 m. vien New
foundland© tam projektui nu
matoma išleisti $12 milijonų.

Padidėjo susidomėjimas pran
cūzų kalba Kanadoje. Daugelis 
bendrovių reikalauja, kad augš- 
tesnio rango tarnautojai mokė
tų abi kalbas. Lėktuvų bendro
vė “Air Canada” pranešė Mont- 
realyje visoms lėktuvų tarnauto
joms, kad nemokančios prancū
ziškai bus atleistos arba perkel
tos kur nors kitur.

Ateiviai žymiai prisidėjo prie 
Kanados pramonės pakėlimo — 
pareiškė imigracijos min. J. R. 
Nicholson. Per paskutiniųjų 15 
m, laikotarpį net 25.000 ateivių 
įkūrė įvairius verslus $294 mil. 
vertės. Ateivių įkurtose įmonė
se dirba virš 74.000 darbininkų. 
Vokiečiai ir olandai pirmauja 
įmonių steigime.

Newfoundland© prov. studen
tams vyriausybė apmoka univer
siteto mokestį pirmaisiais studi
jų metais. Tą žingsnį padarė ne
turtingiausia provincija Kanado
je. Jos finansių min. pareiškė, 
kad norima vėliau visą universi
teto kursą padaryti studentams 
nemokama. Daugelis Kanados 
un-to prezidentų tam pritaria. 
Newfoundlande yra tik vienas 
un-tas sn 2.500 studentu.

Kanadoje, kaip ir JAV, yra 
uždrausta eksportuoti į komunis
tinius kraštus betkokias karines 
prekes. Vienas kanadietis, bu
vęs karininkas, bandė apeiti ta 
istatvma ir eksnortavo prekes i 
Airiia, o iš ten i Rusiją. Šiuo me
tu jis yra teisiamas Kanados 
teismo.

Užsienių reik. min. P. Martin 
perspėjo "atskiras provincijas 
dėl jų atstovų užsienyje. Nė vie
na provincija negali turėti at
skirų savo ambasadorių. Išimtis 
yra tik Britanijoje, kur" kiekvie
na provincija turi savo atstovus 
Londone su konsulo titulais. 
Kvebekas taip pat turi savo at
stovą Paryžiuje, bet dėl to Otava 
nieko nesako.

Ontario premjeras J. Robarts 
pasiūlė provincijos parlamentui 
“Red Ensign” padaryti Ontario 
oficialia vėliava, pakeitus visai 
Kanadai skirtąjį skydą jos vidu
ryje Ontario herbu. Pasiūly
mas susilaukė priekaištų, nes 
Kanadai turėtų užtekti vienos 
vėliavos.

Pragyvenimo lygis Kanadoje 
vėl pakilo ir vasario mėn. pasie
kė augščiausią laipsnį — 137,2 
taškus. 1949 m. kainos buvo ma
tuojamos 100 taškų.

Sveikatos savaitė visoj Kana
doj paskelbta kovo 14 — 20 d. 
Krašto sveikata besirūpinančios 
organizacijos per spaudą, radiją, 
televiziją, paskaitas informuoja 
visuomenę sveikatos reikalais ir 
kviečia visuomenę ypač domėtis 
sveikatos apsaugos priemonė
mis.

Min. pirm. L. Pearson siūlo 
Jungtinėms Tautoms sudaryti 
tarptautinę kariuomenę, kuri 
būtų pasiųsta į Vietnamą. Dau
gelis tuo pasiūlymu žavisi, kiti 
jame neįžiūri jokio praktiško pa
dėties išsprendimo. JAV daliniai 
tuo atveju turėtų pasitraukti ir 
komunistai tuo tik džiaugtųsi.

Kanados šimtmečiui paminė
ti ruošiamasi įvairiais būdais. 
Vienas fedr. vyriausybės projek
tu yra naskirti $7 mil. ligoni
nėm ir įvairiem tyrimam nenor
maliais "gimusių vaikų, jų gydy
mui ir mokymui. Kanadoje 3% 
visu gyventojų yra psichiškai at
silikę.

Jau anksčiau teko užsiminti 
apie paslaptingus sovietų povan
deninių laivų plaukiojimus Švedi
jos pakrančių vandenyse. Pakai
tomis ten pat pasirodo ir sovieti
niai. žvejybos laivai. Tie patys ne
prašyti svečiai labai uoliai lanko
si ir visos eilės kitų artimesnių 
bei tolimesnių kraštų pakrantėse. 
Kai užsienio oficialios įstaigos 
pasiteirauja, koks tų kelionių 
tikslas, sovietai visuomet atsako, 
jog tie laivai atlieką mokslinius 
tyrimus arba išmėginą naujus 
įtaisus. Tačiau kartais po jų apsi
lankymo vandenyse užtinkami pa
slaptingi objektai. Pavyzdžiui, 
Švedijos pakrantėse pastaruoju 
metu buvo surasti cilindrai su 
elektroniniais prietaisais, kurių 
veikimą sunku nustatyti.

ĮDOMŪS AIŠKINIMAI
Tokie ir panašūs faktai sukelia 

įvairių spėliojimų, švedų žurna
las “FIB-Aktuell” neseniai pa
skelbė apie tai įdomų straipsnį, 
kuriame surinkta daugiau duo
menų, nušviečiančių paslaptingą 
sovietų laivyno veiklą.

Straipsnyje aprašomas vienas 
ypatingas atvejis, kurio auka bu
vo pabėgęs nuo sovietų laivo jū
rininkas estas Hugo Taalinen. 
1964 m. birželio 4 Bosforo sąsiau
ryje buvo surasti du lavonai, ku
rių vieno tapatybė atitiko minėto 
estų jūrininko žymes. Jis buvo 
neseniai pabėgęs nuo sovietų 
tanklaivio “Astrachan” ir papra
šęs politinės globos Turkijoje. 
Turkų organai buvo nustatę, jog 
pabėgėlis estas buvo “paprastas” 
jūrininkas ir neturėjo jokios slap
tos užduoties. Todėl jo nužudy
mas buvo tuojau susietas su so
vietų laivyno veikla Bosfore ir 
padaryta išvada', jog jis buvo nu
žudytas todėl, kad dirbo ekspedi
cinius laivus aptarnaujančiame 
tanklaivyje ir galėjo kaiką žinoti 
apie paslaptingus sovietų tikslus.

Posėdžių metu seserų pranciškonių gimnazijos salėje

Klaipėdos vokiečiai priekaištauja
Garsus buvo Klaipėdos vokieti

ninkų laikraštis “Memeler 
Dampfboot”. Repatrijavę Vokieti
jon Klaipėdos krašto vokiečiai ir 
dabar tebeleidžia laikraštį tuo pa
čiu vardu. J,ei tai būtų lojalus 
Lietuvos vokiečių išeivių laikraš
tis, besirūpinąs savo tautiečių rei
kalais Vokietijoj, tektų tik pasi
džiaugti ir palinkėti būti išblašky
tųjų ryšininku. Deja, ir dabar ja
me dvelkia ne vokiečių, o vokieti
ninkų - nacionalsocialistų dvasia, 
kuri nesiderina su tikrųjų vokie
čių laikysena. Pvz., “M. D.“ 1965 
m. vasario 20 d. nr. karčiu tonu 
užsimena apie Vasario 16 minėji
mą. Esą rengėjai pasirinkę Lie
tuvos repatrijantų gausiai apgy
ventą vietovę—Heidelbergą. Per
nai jie turėję paskaitininką dr. H. 
Czaja, kilusį iš Augšt. Silezijos, o 
šiemet pasirūpinę dar žymesniu 
kalbėtoju — parlamento vicepir
mininku dr. R. Jaeger. Girdi, ren
gėjai, jausdami, kad nepripildys 
Heidelbergo karališkosios salės 
lietuviais, išsiuntinėjo daugybę 
pakvietimų klaipėdiečiams, gyv. 
Mannheimo srityje. Prie to laik
raštis priduria: “Mes norime čia 
visai aiškiai pasakyti: kol lietu
viai kelia pretenzijas į Klaipėdos 
krašta ir šiaurine Rytų Prūsiją, 
nė vienas klaipėdietis neturėtų 
dalyvauti tremties lietuvių paren
gimuose! žmonės, kurių kraštas 
šiandieną yra pavergtas ir kurie 
nieko kito negalvoja, kaip tik pa
vergti savo kaimyną po išlaisvini
mo, negali būti mūs draugai.” Tai

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

Šiaip ar taip, Bosforo vandenyse 
sovietai vykdo tos pačios rūšies 
veiksmus, kaip ir prie Švedijos 
pakrančių. Čia irgi dažnai suran
dami paslaptingieji cilindrai.

PASLĖPTI SIŲSTUVAI
Per Bosforą iš Juodosios jūros 

į Viduržemio jūrą teka stipri po
vandeninė srovė. Tą aplinkybę 
jau pirmojo pasaulinio karo me
tu rusai buvo panaudoję karo 
reikalams. Juodojoje jūroje pa
leistosios minos būdavo srovės 
nunešamos ligi Istanbul© ir suža
lodavo uoste esančius laivus. Nuo 
1964 m. pradžios turkai vėl pa
stebėjo, kad rusai grįžta prie sa
vo senojo papročio. Tik dabar 
Bosforo srovė iš Juodosios jūros 
atplukdo ne minas, bet cilindri
nius objektus. Pradžioje turkai 
manė, jog tie siųstuvais aprūpin
tieji cilindrai skirti prieš Turki
ją nukreipto šnipinėjimo tiks
lams, bet veikiai pasirodė, kad jų 
paskirtis buvo tolesnė — pasiek
ti Viduržemio jūrą. Tuo pačiu 
metu buvo pastebėtas vis dides
nis skaičius sovietų “okeanogra- 
finio tyrimo” laivų, praplaukian
čių Bosforą. Nebuvo jokios abejo
nės, jog visi tie sovietų “moksli
niai” laivai iš Murmansko, Lenin
grado, Tallinno, Klaipėdos ir 
Odesos vykdė slaptas povandeni
nio špionažo užduotis.

DENGIASI PASAKOMIS
Tikriesiems tikslams pridengti 

pasinaudojama net pasakomis. 
Kaikuriais atvejais sovietai 
yra davę suprasti, kad cilindri
niai objektai. * ^okeanografinio 
tyrimo laivai mėgina nustatyti... 
paskendusiąją Atlantidos salą. 
1963 m. gale sovietų profesorius 
Aleksandrovas mokslų akademi
jos posėdyje įrodė, jog tokia le

visai nesiderina su Vokietijos 
parlamento vicepirmininko pa
skaitos mintimis, kurios rodo ne 
tik kultūringą toną, bet ir gilų 
klausimo supratimą (žiūr. “TŽ” 
10 nr.). Matyt, “MD” žmonės lig- 
šiol nieko neužmiršo ir nieko ne
išmoko. Jeigu jie drįsta kalbėti 
apie lietuvių įvestą persekiojimą 
bei vergiją Klaipėdos krašte po I 
D. karo, tai, matyt, jie vergijos 
savo gyvenime nėra matę. Žiūrint 
iš istorinės perspektyvos į Klaipė
dos kraštą, galima drąsiai tvirtin
ti, kad vokiečiai Klaipėdos kraš
te perdaug laisvės turėjo ir ten 
gyvenančius lietuvius spaudė, 
niekino ir kiek galėdami neįsilei
do į viešąjį gyvenimą. “MD” 4 nr. 
pvz. nusiskundžia, kad Klaipėdos 
vokiečių gimnazijose lietuvių k. 
buvo įvesta kaip pirmoji svetima 
kalba. Taigi, pirmąją liko vokie
čiu k. Tai kur čia nusikaltimas? 
Jeigu jau galima būtų ką dėlto 
kaltinti, tai tik Lietuvos vyriausy
bę už tai, kad ji nepadarė lietu
viu kalbos, kaip valstybinės, ly
giateise dėstomąją kalba, kaip ir 
vokiečių. Tas pats “MD” kaltina 
Vokietijos lietuvius už tai, kad jie 
dabar rūpinasi repatri fantais iš 
Lietuvos. Juk pavardė dar nevis- 
ką oasako. Jeigu atvykusių tarpe 
pasitaiko ir lietuvių, ypač mišrio
se šeimose, tai ar dera drausti 
lietuviams jais rūpintis? “MD” 
baimė, kad lietuviai tremtiniai, 
gyvena Vokietijoj, gali sulietuvin
ti vokiečius, vra juokinga. Laikas 
būtų ir “MD” žmonėms pradėti

gendinė sala yra tikrai buvusi. 
Štai kodėl “didžiausioji, pažan
giausioji ir humaniškiausioj! pa
saulio šalis” nusprendusi imtis 
brangių ekspedicijų ir išleisti 
milijonus rublių, kad visos žmoni
jos labui surastų profesoriaus 
įrodytąją legendos paskendusią
ją salą...

Tiktai — o varge! — tokia ne
suinteresuota ir gryna mokslinių 
tyrimų meile amerikiečiai nepati
kėjo. Kai pernai kovo mėnesį 
Bosfore pasirodė sovietiniai lai
vai: “Michail Lomonosov”, “Ev- 
genij Lukin” ir ledlaužis “Ir
kutsk” pakeliui į Viduržemio ba
seiną, tai Atlanto S-gos oro pajė
gos jiems paskyrė atitinkamą 
garbės sargybą. Ta proga buvo 
pastebėta, kad konvojus šen ir 
ten sustoja, nuleidžia į vandenį 
narus, gervių pagalba paknaisio- 
ja dugną ir "ten palieka įtaisus. 
Tik ledlaužis atrodė sukiojosi be 
jokio darbo, tačiau jo paskirtis 
greitai paaiškėjo, kai sovietinių 
laivų kaimynystėje pasirodė sve
timi "žvejų laivai. Tada “Irkutsk” 
be ceremonijų atkreipdavo į juos 
savo grėsmingą šarvuotą smai
galį, kad nuvaikytų kuo toliau, 
nors tai buvo tarptautiniai vande
nys. Visą vasarą sovietinis konvo
jus darbavosi Viduržemio jūroje, 
o po to Atlanto vandenyne.

KAS RŪPI?
Tada galutinai paaiškėjo, kad 

jiems ne paskendusioj! Atlanti
da, be^ ‘Polaris” povandeniniai 
laivai iš tikrųjų rūpi. Nekėlė 
abejonių nė cilindrinių objektų 
paskirtis, tik pasirodė, "kad juos 
ne taip lengva surasti gelmėse ir 
padaryti nežalingus. Nuleistieji 
siųstuvai randasi labai giliose 
daubose ir jiems ištraukti neuž
tenka narų, bet tenka panaudoti 
tokias pačias priemones, kurias 
vartoja sovietai. Reikia tokių pat 
laivų, kurie plauktų sovietams 
įkandžiui ir naudotų" gerves. Be 
to, tie siųstuvai gelmėse yra ap
rūpinti sudėtinga klaidinančių 
signalų sistema, kuri labai sunki
na jų suradimą.

Pastaruoju metu sužinota, jog 
sovietai rengiasi kitokios rūsies 
povandeniniams darbams. Daug 
dėmesio kreipiama povandeni
nėms srovėms ir norima išbandy
ti, ar negalima povandeninių 
sprogimų pagalba sukelti didžiu
les užliejančias bangas, kurios 
dažnai nusiaubia Amerikos pa
krantes. Paprastai tokių bangų 
kilmė aiškinama povandeniniais 
vulkaniniais prasiveržimais. Ma
noma, jog sovietai mėgina gamti
nius sprogimus pakeisti dirbti
niais. Toks tikslas priskiriamas 
pastaruoju metu prie Amerikos 
krantų pastebėtiems sovietų kon
vojams.

plaukti naujomis burėmis, nešan
čiomis į bendrą laisvę, o ne jieš- 
koti užkastų ginčo kirvių. Lietu
viams rūpi išsaugoti savo, žmones 
ir jiems padėti. Jie dėkingi da
bartinei Vokietijos vyriausybei, 
kuri yra nemažiau vokiška uz “M 
D” žmones, tačiau laisva nuo na
cionalsocialistinės neapykantos.

NUŽUDYTAS LATVIŲ KARININKAS
Didžiosios spaudos agentūros 

pranešė visam pasauliui apie 
klastingą latvių karininko Her
berto Cukurs nužudymą Urugva- 
jue, Montevideo mieste. Jo lavo
nas buvo rastas labai sužalotas ir 
sudėtas į dėžę viename priemies
čio namelyje. Kartu rastas maši
nėle rašytas raštas — ištrauka iš 
knygos “Nuernbergo dienoraš
tis”, kuriame minimi masiniai žu
dymai, vykdyti SS vyru Latvijo
je. Pirmosios žinios apie Cukuro 
nužudymą pasirodė V. Vokietijoj 
su pastaba, kad tai padarė “tie, 
kurie negali užmiršti”. Esą nu
žudytasis II D. karo metu daly
vavęs masinėse žudynėse. Iš lat
viu šaltinių pranešama, kad H. 
Cukurs buvo savo laiku garsus 
lakūnas, karo metu dalyvavo ry
tų fronte ir kovojo, su sovieti
niais partizanais, kuriu tarpe bu
vo daug žydų. Po karo jis emigra
vo Brazilijon, kur gyveno senąja 
savo pavarde ir niekad nesislėpė. 
Kai ten gyvendamas ėmė .gauti 
grasinimų, Brazilijos valdžios

P. Amerikos lietuvių kongresą atidarant kalba vysk. V. Brizgys. 
Sėdi prezidiumo vicepirmininkai J. Antanaitis ir A. Boguslauskas.

AMERIKA TEBĖRA SPAUDŽIAMA BAIGTI KARĄ VIET
NAME. Kompartijos įvairiuose kraštuose rengia demonstraci
jas, smerkiančias amerikiečius. JT gen. sekr. siūlo septynių 
konferenciją: JAV, Britanijos, Prancūzijos, Sov. Sąjungos, Ki
nijos ir- abiejų Vietnamu. JAV tebesilaiko kietai, ir jų valsty
bės sekr. D. Rusk pareiškė: arba JAV turi sustabdyti agresiją 
iš š. Vietnamo dabar, arba vakariečiai vėliau turės kovoti su

Savaitės įvykiai

komunistais kitose pietryčių Azijos srityse. Amerikiečiai stip
rina savo karines bazes P. Vietname kariais, ginklais ir tęsia 
S. Vietnamo karinių taikinių®------------- ----------- -------------
bombardavimus, š. Vietname 
yra sutelkta 300.000 kariuome
nės, kuriai ginklus tiekia Kini
ja, kuri nėra linkusi derėtis. 
Sovietai remia Prancūzijos pa
siūlymą — neutraližuoti Viet-
namą.
Negrų teisių klausimas iškilo 

visu aštrumų pietinės^ JAV sri
tyse, ypač Alabamojė, kur negrų 
teisių sulyginimui labai priešina
si gubernatorius Wallace. Ten 
negrai, vadovaujami pastoriaus 
L. King, rengia demonstracijas, 
reikalaudami balsavimo teisių ir 
atitinkamos registracijos. Vietos 
policija demonstrantus gana žiau
riai malšina. Pastorius Breed iš 
Bostono dalyvavęs demonstraci
joj buvo sumuštas ir mirė. Prez. 
Johnson pažadėjo pasirūpinti 
nauju civilinių teisių vykdymo 
įstatymu ir, jei reikės, pasiųsti 
Alabamon kariuomenę.

Skilimas tarp rusų ir kiniečių 
komunistų partijų yra visiškai 
ryškus. Komunistų konferencija 
Maskvoje nieko nepadėjo partijų 
vienybei. Priešingai, ji išryškino 
komunistų neryžtingumą ir paro
dė, kad Maskva jau nėra visaga
lis diktatorius komunistų parti
joms. Pripažinta, kad komunistų 
partijos yra “suverenės” savo 
sprendimuose. Maskvoje įvyku
sios demonstracijos prieš Ame
riką, kiniečių studentų numalši
nimas, kurį įvykdė rusų policija, 
Kinijos vyriausybės protestas ir 
Maskvos atsakymas tik dar labiau 
išryškino abiejų valstybių ambi
cijas. Reikia laukti tolimesnių su
sikirtimų, kurie kerta abiejų ko
munistinių valstybių prestižą abe
jojančių akyse.

V. Vokietija pakliuvo tarp kū
jo ir priekalo: senas ginčas tarp 
žydų valstybės ir arabų valstybių 
dabar atsiliepia ir Vokietijai. Ara
bų valstybės, Egipto prez. Nasse- 
rio raginimu, nutarė atšaukti sa-

įstaigos pasiūlė savo apsaugą, bet 
jis atsisakė. Vėliau persikėlė 
Urugvajun, kur ir pakliuvo į pik
tadarių nagus.

J. R. Nicholson, naujasis Ka
nados imigracijos ministe- 
ris, anksčiau buvęs paštų mi- 
nisteriu

vo ambasadorius iš Vokietijos ir 
nutraukti prekybinius ryšius, nes 
Vokietija, Egiptui priėmus Rytų 
Vokietijos diktatorių Ulbrichtą, 
skubinasi užmegzti pilnus diplo
matinius santykius su Izraeliu. 
Maroko karalius Hassan jau at
šaukė savo kelionę į Vokietiją. 
Saudi Arabija atšaukė savo ani- 
basadorių iš Bonnos.

Bendroji Europos Rinka eina 
ir toliau už prekybos ribų: dabar 
jau numatyta keistis jaunimu. 
Prancūzija šiais metais pasiųs 2.- 
300 savo jaunimo į kitus kraštus, 
V. Vokietija — 1.500, Belgija — 
400, Olandija — 200, Italija — 
30 ir Liuksemburgas — 25. Tai 
yra tik pradžia. Keičiamasi bus 
darbininkais, studentais ir kitais 
jaunais žmonėmis, kurie nori su
sipažinti su draugingų valstybių 
gyvenimu.

Pakistano prezidentas lankėsi 
raudonojoj Kinijoj ir išbuvo visą 
savaitę. Balandžio mėn. jis lanky
sis ir Amerikoj. Čia paiškės galu
tinai jo pasitarimai Kinijoj, kur 
jis tarėsi ir dėl Indijos reikalų, 
ir dėl pietų Azijos.

Čilėj įvyko rinkimai į parla
mentą ir juos laimėjo dabartinio 
prezidento partija — krikščionių 
demokratų. Prezidentas Frei, 
anksčiau laimėjęs rinkimus, jau
tėsi suvaržytas, nes buvusiame 
parlamente neturėjo daugumos, 
ir jo projektai nebuvo priimami. 
Jis rinkimuose buvo pažadėjęs di
deles reformas. Dabar, turėda
mas kr. demokratų daugumą, ga
lės vykdyti savo programą. Jis 
rinkimuose turėjo atlaikyti dide
lį komunistų spaudimą. Dabar 
kovoja su savo priešais iš dešinės. 
Parlamente savo šalininkų jis da
bar turi 82 iš 147 atstovų. Po rin
kimų prezidentas pareiškė: “aš 
didžiuojuos šia nepaprasta savo 
tautos demonstracija.”

Sov. Sąjungos privatus ūkis 
gelbsti su maistu visiems. Mask
voje yra parduodama rinkoje 
įvairus maistas, gautas iš priva
čių žemės sklypelių, kurie yra 
duodami kolchozų darbininkams. 
Sovietų vadai žiūn pro pirštus į 
šią prekybą, nes ji gelbsti nuo 
bendro nedatekliaus ir užpildo 
Maskvos rinką įvairiais maisto 
gaminiais. Maskvon važiuoja ūki
ninkės net iš tolimų Azijos res
publikų. Iš Taškento į Maskvą 
bilietas geležinkeliu kainuoja 
30.90 rb. Moterys su grybais, rau
gintais kopūstais, džiovintais sū
riais važiuoja šimtus kilometrų ir 
čia juos parduoda. “Mes esame 
ne spekuliantės, bet ūkininkės”, 
sako jos ir parduoda raugintų ko- 
nūstų kilogramą už 50 kapeikų. 
Plačią rinką ir pareikalavimą tu
ri ir džiovinti vaisiai, ypač džio
vinti abrikosai.

Ispanijoj anglies kasyklų dar
bininkai turėjo susirėmimų su po- 
liciia. Astūnjoj anglies centre 
rinkosi darbininkai ir iš kitų ra
jonų tartis dėl savo profesinių 
reikalų. Susirinkimas policijos 
nebuvo leistas ir įvyko susirėmi
mai.
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9 RELIGINIAME GWENIME
* Antijochijos patrijarchas ma pastatyti Madride, Ispanijo- 

Maksimos IV Saigh pareiškė, je, ant mahometonams valdžios 
kad jam buvę labai sunku priim- padovanotos žemės. Įvairių ma- 
ti kardinolystę, tačiau sutikęs, hometoniškų tautų ambasadoriai 
kai Šv. Tėvas užtikrinęs, kad tai Ispanijoje jau sudarė aukų rin- 
jokiu būdu nepažeis patrijar- kimo komitetą ir vien Maroko 
chato poaugščio. Naujų kardino- karalius Hassan II paaukojo 
nolų Įvilktuvėse patrijarchai $70.000. Be diplomatų ir studen- 
buvo išskirti daugeliu atžvilgių tų iš arabų valstybių, dar yra 
iš kitų vyskupų taj^o: jie dėvė- nemažas skaičius mahometonų 
jo ne kardinoliškus, o savo pa- ir pačių ispanų tarpe, užsiliku- 
trijarchiškus drabužius; visiems šių krašte nuo'senovės. Be to, 
prisiekiant paklusnumą popie
žiui, patrijarchai pažadėjo tik iš
tikimybę; uždedant kardinoliš- 
kas kepures, užuot pavadinus 
juos Romos Bažnyčios kardino
lais, jie buvo pavadinti Katali
kų Bažnyčios kardinolais. Be to, 
patrijarchams buvo suteiktas 
kardinolo-vyskupo titulas —

’-augščiausias kardinolystės laips
nis. Įvesti kardinolų kolegijos 
dekano ir vicedekano rinkimai. 
Iki šiol dekanu ir vicedekanu 
tapdavo ilgiausiai išbuvę kardi
nolais. šiuos du pareigūnus at
eityje turės teisę rinkti tik tu
rintieji kardinolo-vyskupo laips
nį.

* Komunistinės Lenkijos vy
riausybė atsisakė išduoti vizą ar
kiv. B. Kominek, kuri kard. Koe
nig ir katalikų žurnalistų sam
būris kvietė Austrijon su pa
skaita apie Bažnyčią modernia
me pasaulyje.

* Kun. Josef Zgarbik, SJ, 
prieš penkerius metus Čekoslo
vakijos komunistinės valdžios 
nuteistas 25 m. kalėjimo už 
“slapto ryšio su Vatikanu palai
kymą”, mirė Valdice buvusiame 
kartūzų vienuolyne, dabar pa
verstame kalėjimu. Po II D. ka
ro jis buvo pagarsėjęs kaip pa
mokslininkas.

* Dr. Ernest M. Howse, pir
mą kartą oficialiai lankydama
sis kaip Kanados United Church 
moderatorius. Montrealyje, pir
miausia aplankė kard. Leger. 
Jis buvęs kardinolo labai šiltai 
sutiktas ir abu pasikeitę “.nau
dingomis pažiūromis”. Tai pir
mas kartas, kad Kanados protes
tantiškos Bažnyčios moderato
rius savo pirmojo oficialaus vi
zito metu aplanko katalikų vie
tinį arkivyskupą.

* Kard. Leger Montrealio žy
dų bendruomenės buvo pagerb
tas Emanu-El brolijos sureng
tose vaišėse. Jam buvo įteiktas 
Įrėmintas Įrašas ir šv. Raštas 
hebrajų bei anglų kalbomis. 
Kardinolas dėkodamas pabrėžė, 
kad Senasis ir Naujasis Testa
mentas sudarą meilės doktriną, 
kuri ir esanti kertinis bendruo
menės akmuo. Jis ragino visus 
statydinti savyje tokius kerti
nius susipratimo akmenis.

* Didžiausia ir gražiausia me
četė Vakarų pasaulyje planuoja-

šiuo metu Madride yra steigia
ma krikščionių- mahometonų 
draugystės organizacija, kuriai 
pilnai pritaria ir Madrido arkiv. 
Casimiro Morcillo.

* žydas kompozitorius Darius
Milhaud, atidarydamas savo 
simfonijos “Pacem in terris” 
premjerą West Coast, prašė 
klausytojus permąstyti popie
žiaus Jono XXIII encikliką, iš 
kurios gimė šis kūrinys. Jis pa
aiškino, kad pasirinkęs savo sim
fonijai 7 enciklikos dalis: apie 
visatos darną, teisę Dievą gar
binti pagal savo sąžinę, emigra
vimo ir imigravimo teisę, rasiz
mo pašalinimą, politinius pabė
gėlius, nusiginklavimą ir maldą 
už taiką. '__

* Ar tikėjimas neklaidingu 
Šv. Raštu yra suderinamas su 
moksliniais išradimais ir psi
chologija? Apie 18.000 Ameri
kos studentų, priklausančių In- 
ter-Varsity krikščionių brolijai, 
yra įsitikinę, kad taip', ši orga
nizacija buvo įkurta 1877 m. 
Cambridge un-'to studentų, o 
savo skyrių Amerikoje Įsteigė 
1940 m. Dabar šios organizaci
jos skyrių yra net 800 Ameri
kos un-tų-. Brolijai priklauso 
įvairiausių tikybų studentai, ku
rie tiki i šv. Rašto autoritetin
gumą, Kristaus dievybę ir isto
rini Kristaus prisikėlimo faktą. 
Tai organizacija, kuri, anot prof. 
J. Alexander, “išmoko žmogų 
būti geru,futbolininku, bet lei
džia jam.pačiam apsispręsti ku
rioj komandoj norėtų žaisti.”

* Lietuvių kalbos naudojimas 
Mišiose leistas Toronto arkivys
kupijoje oficialiu raštu. Liet, 
parapijos juo jau naudojasi. 
Turimomis žiniomis, Edmonto- 
no lietuviai tokį leidimą taip 
pat yra gavę iš vietos vyskupo. 
Pamaldų dalyviams, pagal Ka
nados vyskupų nuostatus, yra 
paruošti lietuvių kalba Mišių la
peliai, kuriuos galima užsisakyti 
“T. žiburiuose”.

* Kunigų Vienybės seimas 
įvyks š.m. 'gegužės 18 ir 19 d. 
Čikagoje. Prasidės Mišiomis Tė
vų jėzuitų koplyčioje. Gegužės 
20 d. kunigai dalyvaus vysk. V. 
Brizgio 25 m. sidabrinio jubilė- 
jaus iškilmėse Šv. Kryžiaus par. 
bažnyčioje.

Kun. J. Stš.

EUROPINIO SĄJŪDŽIO KONGRESAS
Paryžiuje Įvyko Europinio Są

jūdžio tarptautinės tarybos meti
nis susirinkimas. Nutarta birže
lio mėn. Kopenhagoje kviesti dar
bo konferenciją, kurioje bus 
svarstomas platesnio europinio 
apjungimo klausimas. Be 6-7 vals
tybių Europos klausimo, bus ap
tarta ir Rytų Europos padėtis. 
Spalio mėn. pabaigoje numatytas 
platus Europinio Sąjūdžio kong
resas Nicoje.

Paryžiaus posėdžiuose už vie-

ningą ir nepriklausomą Europą 
pasisakė buv. britų konservatorių 
kabineto narys Duncan Sandys. 
Vokietijos delegacijos narys F. 
Erler pareiškė, kad už geležinės 
uždangos vykstą ir ateity vyksią 
jauni žmonės dažnai būna nepa
ruošti ar paveikti propagandos. 
Erlerio nuomone, tokie kultūri
niai santykiai turėtų būti daugia
šalio pobūdžio. Posėdžiuose daly
vavo ir Europinio Sąjūdžio tarp
tautinės tarybos narys prof. J. 
Baltrušaitis.
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Amerikos politikos klystkeliai V
ABIEJŲ JAV PARTIJŲ LAISVINIMO POLITIKA TA PATI

Vienas JAV užsienio politikos 
gynėjų lietuvių spaudoje yra Vyt. buvo su

Esą G. Galva pareiškė, “kad res
publikonų partija svetima lietu-

Antaninai Normantienei Lietuvoje mirus, 
jos sūnų STEPONĄ nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime —
kilimas Budapešte. Anuo metu vių reikalams, kiek demokratų” 
veikius ir išmintingas JAV įsiki-(“V” 1964.XI.26). Reikia pastebė-
Šimas galėjo pakeisti Europos že
mėlapį. Pati didžiausia klaida — 
tvirtinti, kad JAV sugebėję tinka
mai panaudoti komunistinį su
kilimą, kurį Įšaukė tautinis sa
vaimingumas liaudies respubliko
se Sovietų - Kinijos nesutarimų

•ko: “Amerikos politikos kritikų 
mūsų spaudoje — velnio tuzinas. 
Kažin, ar padarys jiems Įspūdžio 
žymaus amerikiečio Stewart Also- 
po žodžiai?” (“V.” 1964. XII. 17).

S. Alsopas paskelbė “The Sa
turday Evening Post” straipsnį, 
kuriame giriasi JAV užsienio lai
mėjimais Rytų Europoje. Jo tvir
tinimą silpnina jau pats nesusi
gaudymas, kas yra Rytų Europa, 
nes jis kalba apie Vidurio ir piet
rytinę Eurąpą. Be to, jis sako: 
“Stalino laikais valstybės departa
mento patarėjas George Kennan 
paskelbė sovietų sulaikymo pro
gramą. Sovietų sulaikymas buvo 
JAV užsienio politikos širdis, iš
skyrus tik žodžiais išgarsintą 
“tautų išlaisvinimo” trumpą lai
kotarpį. šiandieną uždangoje jau 
dideli plyšiai, o satelitai pradeda 
atsipalaiduoti. Trumpai tarus — 
sovietu sulaikymo politika pavy
ko“.

Alsopas pasimeta ne tik geogra
fijoje, istorinėje Įvykių raidoje, 
bet ir nesugeba suprasti šio tarps
nio įsibėgėjimo liaudies respubli
kose.

, Pirma jo klaida —- tvirtinti, jog 
sovietų sulaikymo politika turi-------- j-j—----------------------------------------------------j-----------------------------

Įtakos i liaudies respublikų buitį, I gavo jo pradžioje, o tauta verks 
nes jos tarpsnis baigėsi su John jam pasibaigus, šiuo metu telieka 
Foster Dulles mirtimi. Antroji tik derybos, tačiau iškyla rimtas 
klaida — George Kennan “Sovie
tų sulaikymas”, reiškiąs jo nepa
lankų nusiteikimą Pabaltijo vals
tybėms atkurti? protarpiais prisi
taikymą sovietiniam imperializ
mui bei Maskvos siekimams su
kurti ’’bešališką” vidurine Euro- 
oą. Dulles mirus, sekė vadinamas 
“taikaus sambūvio” tarpsnis, ku
ris, galimas dalykas, jei ne palai
dotas, tai žymiai pažeistas JAV at
kirčiais šiauriniame Vietname. 
Trečioii klaida — tvirtinti, kad 
JAV. kurios leido sovietams pa
vergti Vidurio Europą, rimtai 
stengėsi ją išlaisvinti. Jei Vašing
tonas būtu nuoširdžiai tikėjęs so
vietų sulaikymui, būtų panaudo-

rimtesnės literatūros — bent 
straipsnį “Comunist Rule in Eas
tern Europe”, Foreign Affrairs, 
January, 1965.

Politikai ir kritikai
Red. V. š. su pašaipa rašo apie 

JAV užsienio politikos kritikus, 
kurie per eilę metų lietuvius tiki
nę, kad “Vašingtonas nemoka už
sienio politikos vesti ir turėtų 
juos pasikviesti, kaip lenkai pasi
kvietė Jogailą, (“V”. 1964. XII. 
17). Lengva panaudoti pašaipą, 
bet ji nieko neįrodo. Faktai rodo 
kitką. Ne tik lietuviai kritikai, bet 
ir patys amerikiečiai, pastebėję 
kur krypsta užsienio politika, pra
bilo kritišku balsu. Antai W. Lip
pman rašo:

“Didžiausia kvailystė šiam 
kraštui savo valia Įsipainioti Į ko
vas Azijoje. Karo skelbėjai džiū-

klausimas, ar mes privalome ir ar 
begalime derėtis (“Chicago Sun - 
Times, 1965.11.18). Ten pat ir 
Joseph Alsop karčiai priekaištau
ja: “Pastarosiomis sukrėtimų die
nomis buvo išryškintos preziden
to silpnybės”. Deja, didžioji poli
tinė tragedijos pradžia Įvyko Eu
ropoje, kur prasidėjo trintis va
karinėje jos dalyje ir dabar tebe
vyksta.

Partijos ir pavergtieji
V. š. taipgi ne be pašaipos ra

šo apie kritikus, rašiusius JAV 
partijų politikos klausimais. Jis 
šypsosi iš tų kritikų-žinovų, bet 
kartu dedasi kitos pusės žinovu.

K. Baronas 
ir draugai

kai jie kalbėjo apie Sov. Sąjun
gos nedalumą ir Pabaltijo pri
klausymą slavų sąjungai.

Šia proga verta prisiminti dis
kusijas, įvykusias 1964. XI. 1 
Niujorke. Jose dalyvavusių as
menų pareiškimai paskelbti žur
nale “Į Laisvę” 1964 m. gruodžio 
mėn.

Mons. J. Balkūnas, prez. L. B. 
Johnsono bendruomeninių santy
kių tarybos narys, Centro ir Ry
tų Europos kilmės amerikiečių 
federacijos pirm, pareiškė: “Ma
no išvada: pavergtųjų Europos 
tautų atžvilgiu abiejų partijų po
litika yra tolygi. Besikalbant su 
pakomisio nariais “Amerikos Bal
so” klausimu, demokratais ir res- 
publikininkais, išryškėjo jų bend
ras nusistatymas dėl Rusijos ne- 
dalumo. Kai jiems aiškinau, kad 
Rusijos kolonijoms reikia suteik
ti nepriklausomybę, padariau 
įspūdį lyg pirmos klasės moki
niams užgirdus niekada negirdė-. ,________ _________ o___
tus ir nesuprantamus dalykus.” nistai vadina tikybos laisve, nėra prisiskirti neklaidingumą, kaip

Ir kiti kalbėtojai — A. Gurec- tikroji tikybos laisvė, bet geriau-tai daro bedieviškasis materializ- 
kas, dr. B. Nemickas tai minčiai siu atveju — tik suvaržytoji kūlimas, iš esmės yra nemoksliška, 
pritarė. Į to laisvė. Sprendžiant iš faktų,1 Mokslas neturi jokiu pretenzijų.

Jei V. š. pasižvalgytų pas uk- padėtis šiuo požiūriu komunisti-1 Praktikoje bedieviškoji nepakari- 
rainiečius ir pavartytų rimtesnių nėję sferoje pastaraisiais metais -ta pasirodo lygiai tokia pat griež- 
amerikiečių autorių veikalus, ras- i ne tik pagerėjo, bet, deja, dau- i ta, kaip seniau tikybinė nepakan
tų šiuo reikalu tą patį atsakymą.! giur žymiai pablogėjo. Ypatingai ta.

Tenka dar kartą konstatuoti,! Sov. Sąjungoje tikybinio gyveni-1 
kad JAV užsienio politika yra 
platoniškai guodžiančio pobū- j 
džio: žodžiais palaikyti nepriklau
somybės mintį, tačiau nieko ne
daryti, kad pavergtieji būtų lais
vi. Jeigu dar šiandieną Europoje^ 
kenčia tiek tautų sovietinėje ver- j 
gijoje, tai ypač dėlto, kad vaka-į 
riečiai, kuriems vadovavo JAV, j 
tam nesipriešino, kai tą galėjo

KARDINOLAS, KOMUNISTAI IR LAISVĖ
J. GRIKIS

Mūsų korespondentas Švedijoj

Kardinolas Koenig, Vienos ar- ta remiasi ne abejingumu, bet 
kivyskupas, šiuo metu laikomas pagarba žmogaus sąžinei. Jei ko- 
geriausiai informuotu asmeniu, munizmui rūpės neatsilikti nuo 
apie dabartinę tikybos padėtį ko- pasaulinės raidos dvasios reika- 
munistų valdomuosiuose kraštuo- luose, jis turės pripažinti pakan- 
se. švedų katalikų žinių tarnyba tą esmine vertybe.
KIT paskelbė jo kaikurias min- Ideologinė nepakanta priešta- 
tis, su kuriomis verta ir mums su- raujanti net paties komunizmo 
sipažinti. moksliniams pagrindams. Dialek-

Pirmiausia — pora neramių tinis materializmas tikybos sąvo- . 
klausimų. Ar tiesos jėga gali su- ka išaiškina kaip tam tikru vi- 
žadinti mūsų viltį, kad ji įsigalės suomenės ūkio sąlygų išdavą. Ti- 
visur, net komunistų valdomuose j kybą savaime turinti' išnykti su 
kraštuose? Ar galima juose lauk- j pakitusiomis visuomenės ir ūkio 
ti raidos, kuri praskintų kelią į santvarkos sąlygomis. Betkoks ti- 
tikrąją sąžinės ir tikėjimo laisvę? j kybos slopinimas smurtu ar ad- 
Austrijos kardinolas perspėja!ministracinėmis priemonėmis.su- 
tuo tarpu nesumaišyti dviejų kelia abejones pačios visuomeni- 
skirtingų dalykų. Tai, ką komu-’nės raidos veiksminingumu. Sau

Ideologinė nepakanta priešta- 

moksliniams pagrindams. Dialek-

Persekiojimas — žalingas 
valstybei
Persekioti žmones už tikybi

nius Įsitikinimus ir juos skriausti 
reiškia daryti žalą pačiai valsty
bei. Tuo būdu susidaro ne tik dvi 
klasės visuomenėje — privilegi
juotųjų ir skriaudžiamųjų, bet 
dargi atstumiami nuo valstybės

mo galimybės bei veikla buvo dar 
labiau suvaržytos;

Sušvelnėjimai ir suvaržymai
“Sąžinės laisvė” sovietinėje te

orijoje, tiesa, nepasikeitė. Di
džioji sovietų enciklopedija ją 
aptaria kaip kiekvieno piliečio 
teisę nepriklausyti jokiai tikybai

t . ar priklausyti betkokiai tikybai paklusnūs įstatymams piliečiai 
lengvai padaryti, būtent, karo pa- i pagal savo norą. Tačiau ten pat;dėi savo tikybinių įsitikinimų — 
baigoje. Vakariečiai laimėjo ka-i priduriama, kad sovietų kompar-; atiduoti valstybei^ kas valstybės, 
ro mūšius, bet jų laimėjimo vai- -------
šiai lengvai buvo atiduoti Sov. 
Sąjungai, kurios nedalumą ir 
šiandien tebegina JAV.

tija ir jos vadovaujamos visuo
meninės organizacijos vedančios 
mokslinį bedievybės vajų, kurio 
tikslas — galutinai su šaknimis 
išrauti paskutines tikybos lieka
nas. Nustalinimo eigoje faktiškai 
religijos padėtis daugeliu atžvil
giu aiškiai pablogėjo, žinomas 
partijos ideologas L. Iljičev žur
nale “Komunist” pernai taip iš
sireiškė: 1943-44 m. ir po to se-

jeigu valstybė atiduos Dievui, kas 
Dievo. Kaip tik tikintis žmogus 
turi tas savybes, be kurių jokia 
valstybė negali išsilaikyti: parei
gingumas, teisingumas, sąžinin
gumas, visuomeninis atsakingu
mas ir artimo meilė.

Bedieviškoji nepakanta pažei
džia žmogaus orumą. Kaip sąži- 

rvz vm n®s laisvė yra esminė žmogaus 
sispindėdamos vandenyje, sukelia tusiame dešimtmetyje bažnyti- tikybinė laisvė

----  ninkai sustiprinę savo itaką, nespės laisvei Žmogiškasis oru- 
buvę pakenčįami lenininės įsta- mas kaip bebūtų diena is dienos 

luuuouuiuc į uucouj palvai- n... . . - .. tymdavystės tikybos ir Bažnyčios*h11™17™13™*. irlndi natrnndunse
kilusiais kalnais. Besižvalgant i najittomA^a^ kelias Grįžtame į kambaią persirengti atžvilgiu pažeidimai. Tie ‘Tem
per lėktuvo langą į artėjančią Šv.j~d^ ga^a staigiai žemyn o dar! vaJ^nene1’ nes tas Patf ofl’ niniai principai” pastaraisiais 
Lucijos salą, jau iš tolo pradėjo i daugifu ta jautėme, kai reikėjo žalumas kaip ir kitose britų sa-1 metais buvę atkurti: atimtos iŠ 
tvcirpti Irsimi vircunoč Toi crarcnc , r , , ’ In.ęp nast.Phim. kad

visai nedaug svečių (gruodžio I ---- " ------------------ °"’

Pridengtas persekiojimas 
Kai tikybos laisvės slopinimas 

vykdomas tariamojo teisėtumo 
priedangoje, kyla klausimas, kas 
gali būti neteisėta krašte, kuria
me oficialiai skelbiama, jog ko-

Kur moterys pypkes ruko
Jau beskrendant iš Barbados j

St. Vincent keitėsi salų panora- glaudęs viešbutis atrodė ranka
pasiekiamas, tai kai apsitvar- PATARNAUJA MOTERYS 

zyros ginais slėniais ir augstai pa nusileidome f miestą pasizval- ----- - - -
Iri tu oi nic b-nlnnio Maci'rtrnl rfnnt , c . . J- _

ryškėtįkalnų viršūnės. Tai garsūs (£^2 į k^?
dvynukai Pitons kurių vienas —. Castries nepasižymi istoriniais 
Gros Piton turi 2619 pėdų augs- arba įdomiais moderniais pasta- 
c1.0’ 0 ^1^a.s ^on .77. 2461 i taįs miestas buvo nukentė- 
pedą. Jie jau is karto aiškiai at-,jęS nuo keleto dideliu gaisru ir 
skinami nuo kitų kalnų del savo audru. visas vidurmiestis buv6 iš- 
panasumo ir tiesiog is juros gel-idegęs‘ dabar jo vietoje pastaty
tų kylantieji augstyn j dangų/ tos kelios didelės mūrinės krautu- 
Beveik visų keleivių akys gerbsi VgS Aplinkinėse gatvelėse ir pa- 
tuo nepamirštamu vaizdu. Kiti.lei uosFto rajona daugybė „my. 
bando tai įamžinti filmų juosto- krautuvėliu, turinčiu įvairiu 
je, bet trumpa akimirka pralekia su*enyru maisto produktu, alko- 
pro akis kalnų gandinęs, ir per holiniį gėrimu Kas antra krau. 
tarpukalni jau leidziames j salos tUvėlė'ns tu'stipriųjų gėrimu, 
sostines Castries aerodromą. Ne- - - -J -■ °-
nuostabu, kad dideli lėktuvai čia 
neatskrenda, nes aerodromas ne
didelis ir pakilimo takai nėra il
gi. Tačiau Castries miestas yra 
apdovanotas puikiu uostu, į kurį 
be sunkumų įplaukia vidutinio 
dydžio laivai, o taip pat jis yra 
puiki sustojimo vieta įvairaus dy
džio jachtoms.

OVALINĖ SALA
Šv. Lucijos sala yra ovalinės 

formos, turinti 28 mylias ilgio ir 
apie 14 mylių pločio. Saloje gy
vena 99.000 gyventojų, kurių ofi
ciali kalba yra anglų, bet tarp 
savęs kalbasi afro-prancūzišku 
žargonu, įmaišydami ir angliškus 
žodžius.-Turistui neįmanoma su
prasti. Salos sostinė Castries tu
ri apie 24.000 gyventojų. Pats 
miestas išsistatęs kalnų dauboje 
ir šlaitais terasomis kyląs augš- 
tyn nuo jūros lygio iki 700 pėdų. 
Šv. Antano viešbutis, kuriame bu
vome apsistoję, taip pat pastaty
tas 500 pėdų augstyje, tad kai 
šoferis atvežė iš aerodromo, ne
jutome kilimo besidairydami į 
miestų ir gražiai besiraitančiu kė
liu kildami augštyn. šoferio pa
rodytas iš miesto atšlaitėje pnsi-

Gėralai, ypač romas, kaip ir viso
se kitose Karibų salose, ir čia ne
brangūs, bet matuojant tik mū
siškiu standartu, nes vietiniai la
bai mažai uždirba, pvz. namų tar
nas iki $7 savaitei, virėjas iki $10, 
šoferis iki $15 ir tai Bee Wee do
leriais. Vakare visos tos krautu
vėlės atdaros ir prie jų susispie
tusių vietinių gana didelis judė
jimas.
ŠV. ANTANO VIEŠBUTYJE

Mums bevaikščiojant pradeda 
lynoti, vėliau visai gerai įsilyja. 
Kiek apstojus lietui pradedame 
lipti atgal į kalne esantį Šv. Anta
no viešbutį. Skubėti į kalną kop
damas negali, o čia lietus grasi
na pradėti vėl iš naujo. Pastovi
niuodami pasiekiame viešbuti ne
pagauti lietaus, bet netrukus pra
deda pilti kaip iš kibiro. Laiku 
suspėta grįžti. Didingas vaizdas į 
apačioje po kojomis gulintį Cast
ries miestą, visą uosto panoramą 
ir tolumoje dunksančią jūrą. 
Uostas įrengtas siauroje įlanko
je, apie porą mylių nuo atviros 
jūros, tad pačios gamtos apsaugo
tas nuo siaučiančių bangų. Gėri
mės gražiu vaizdu nakties tamso
je, kai stovinčių laivų šviesos, at-

JSimonul Bonikiui mirus,
jo dukrą MAGDALENĄ PETRUŠAUSKIENĘ, 

KLK Moterų Draugijos Šv. Jono Kr. parapijos skyriaus 
narę bei jos šeimą, nuoširdžiai užjaučiame

ir kartu liūdime —
KLK Moterų Draugijos

Šv. Jono Kr. parapijos skyrius

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios reglstrnota natiralaus gydymo lletavitka klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai; spindulinės b* 

gani vonios. Gydomieji judesiai Ir psichologinė terapija.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008
B. Naujalis, PsBJLM.NJ>L

ninkai sustiprinę savo įtaką, nes:

tymdavystės tikybos ir Bažnyčios

pastaraisiais

lose. Valgomajam pastebim, kad bažnytininkų neteisėtos lengva-

mėn.) — vos keli žmonės. Taigi, į 
ir šis viešbutis pustuštis, nes dar 
sezonas neprasidėjęs. Pirmą kar
tą čia prie stalo patarnauja mo
terys, kai kituose viešbučiuose — 
tik vyrai. Vakarienės metu kam
bariuose pakloja lovas miegoji
mui, tad grįžęs j>o vakarienės 
viską randi paruosta. Čia miega-, 
me senoviško prancūziško stiliaus 
lovose su didžiuliais baldakimais 
virš lovų. Kambariai irgi nepa
prastai aiigšti.

Nakties metu pabundu nepa
prasto triukšmo pažadintas. Atro
do, lyg kas stogą norėtų nukelti 
ar sienas išgriauti — mieguistas 
negali suprasti. Jieškau šviesos
— elektra nebedega. Pasirodo, 
siaučia tikras tropikinis lietus su 
tokia jėga daužydamasis, kad vi
sas pastatas dreba. Lietus kerta į 
langus ir stogą su įtūžimu be jo
kios pertraukos iki pat ryto. Mie
goti jau nebeįmanoma, ir prade
du nuogąstauti: jeigu nenustos 
lyti, tai neteks arčiau pamatyti 
miesto bei jo įdomesnių vietų. O 
būtų gaila, nes laiko taip mažai
— vos viena diena.
INDĖNAI IR GYVATĖS

Tačiau po pusryčių pradeda 
blaivytis, lietus apstoja ir saulė 
parodo savo veidą. Iš karto pasi
daro tvanku, nes po tokio stipraus 
lietaus daug drėgmės. Užtat šioje 
saloje viskas taip vešliai auga. 
Gėlių ir įvairiais žiedais pasipuo
šusių krūmų ir medžių pilna pa
kalnė, kai leidžiamės' žemyn Į 
miestą. Vakare to žydėjimo nesi
matė — buvo per tamsu. Visi 
kalno šlaitai ir tarpekliai pilni 
vešlios atogrąžų augmenijos. Sa
la derlinga, tik jos kolonizavimą 
daugelį metų kliudė laukiniai in
dėnai ir šešių pėdų ilgio nuodin
gos gyvatės, vadinamos “fer-de- 
lances”. Pirmoji grupė anglų, iš
lipusių iš laivo 1605 m., buvo už
mušta, o likusieji gyvi buvo pri 
versti pasitraukti. Pastangos ko
lonizuoti šią salą nesisekė iki 
1650 m., kol už 1.660 sv. sterlin
gų buvo atpirkta iš prancūzų 
West Indies Company.

(Bus daugiau)

! sąžinės laisvei, žmogiškasis oru- 

mindžiojamas, glūdi pagrinduose 
tos žmonių bendruomenės, ku
rios visi siekia suvienytame pa
saulyje.

Derybos su komunistais
Baigdamas kard. Koenig pas

tebi, kad šiuo metu daug kalba
ma apie buvusias, esamas ar bū
simas derybas tarp Bažnyčios ir 
komunistinių vyriausybių. Tokių 
derybų galimybę jis vadina pa
žanga ir viltį teikiančiu ženldu.

munistiniame gyvenimo būde nė- • tokios derybos būtų priim
ta jokios vietos tikybos “atgyve-! tlnos> neužtenka vien tik pasky-
nonas“? Galiojantys Įstatymai vis 
labiau pritaikomi, kad taip bū
tų. 1962. VI. 25 SSSR augščiau- 
sias sovietas nutarė pritaikinti 
baudžiamojo teisyno 227 str., ku
riuo draudžiama kurti organiza
cijas tikybos mokymo tikslais ar 
sudarančias pavojų piliečių svei
katai. Ilgos maldos ar pasninkai 
pvz. gali būti laikomi pavojin
gais sveikatai dalykais. Tėvai ga
li būti baudžiami už tai, kad lei
džia savo vaikus priklausyti ko
kiam nors tikybiniam rateliui. 
Baudžiamas dalykas — ir naujų 
narių verbavimas ar davimas pa
talpos susirinkimui. Komentare 
Įsakmiai pabrėžiama, kad minė
tas Įstatymas nedaro jokio skir
tumo tarp nelegalių sektų ir tei
siškai pripažintų tikybos organi
zacijų. Tuo būdu tėvai Sov. Są
jungoje gali būti baudžiami už 
tai, kad moko savo vaikus tiky
bos ar nustato juos prieš antire
liginę propagandą.

Tokių pavyzdžių gali būti su
minėta begalybė. Jie rodo, kad 
sovietinėmis sąlygomis negali bū
ti kalbos apie tikybos laisvę, kaip 
mes ją suprantame.

Ateities galimybės
Vienos kardinolas toliau sako: 

Jeigu visdėlto mes tikime, jog 
tiesa galų gale pasirodys tvirtes
nė už smurtą ir jėgą ir kad ti
kėjimo bei sąžinės laisvės slopi
nimas negali amžinai tęstis, tai 
mūsų Įsitikinimas remiasi vilti
mi, jog komunizmo vidiniai prieš
taravimai prives, jeigu ne prie 
permainų teorijoje, tai bent ki
tokio jos taikymo praktikoje.

Dabarties žmonijos pakanta 
dvasiniuose reikaluose iš esmės 
yra lemiantis Įsitikinimas, net jei
gu kiekvieną dieną regime nepa
kantos pavyzdžių. Toji nepakan-

rimo raštų ir techniškų sąlygų 
išpildymo. Jos reikalauja tikro
sios padėties žinojimo ir dery
boms palankios atmosferos suda
rymo. Kiek tai liečia tikybinės 
bendruomenės pusę, tokia palan
ki atmosfera gali susidaryti ne
bent tada, kai ji matys, jog jai 
pripažįstamos teisės kvėpuoti. 
Viskas priklauso nuo to. Sudary
ti tokią galimybę komunistinia-’ 
me pasaulyje yra Įmanoma be 
pavojaus, kad tuo pačiu atsidur
tų pavojuje valstybės pamatai.

Nėra abejonės, jog čia sutrauk
tai atpasakotos Vienos kardinolo 
mintys yra reikšmingos, nes jis 
pats, pvz. Budapešte, yra jau ve
dęs panašius pokalbius ir turi 
patyrimo. Niekas taip pat nega
lėtų abejoti, jog tuo būdu sieja
ma palengvinti nežmoniškai sun
kia tikinčiųjų būklę anapus ge
ležinės uždangos. Jeigu kaikas vis 
dėlto mums gali atrodyti abejoti
na (pvz. komunistinių režimų at
žvilgiu taikymas Bažnyčios dės
niu, tarsi jie būtų teisėtos vyriau
sybės!), tai negalima pamiršti, jog 
principai yra amžini, bet jų tai
kymas yra sąlygojamas istorinės 
tikrovės , kurią nevisi vienodai 
pergyvena ir vertina.

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė 

Sav. V. ir J. Baliūnai,
861 COLLEGE ST. TEL 536-4767

• Gaminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektus •
• Taip pat aptraukiame senas kėdes. •
• DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI •

RICHARD H. A. SCOTT
43 EgHnton Ave. East, Toronto 

Bos. 481-6808 Res: 767-9053
PALIEKAMO TURTO 

PLANAVIMAS
• Gyvybės ir sveikatos draudimas.
• Prekybos ir grupinis draudimas.
• Pensija ir mokslo planavimas.

Qreat-Weat Llffr



Žiburėliai
mūsų * mazie stems'

Vaidinimo metu: partizanų vadas ilgai pasakojo, o aš klausiausi

Nuostabus vakaras
Vidurnaktis. Mieste negirdė

ti triukšmo, beveik visi ilsisi,'tik 
retkarčiais praūžia tramvajus ar 
autobusas. Ant mėlyno dangaus 
mirga tūkstančiai mažų žvaigž
dučių, naktis nepaprastai graži. 
Pamažu iš skaidrių debesų išlin
dęs senas mėnulis patrynė savo 
akis ir pradėjo keliauti po mies
tą. Savo sidabriniais spinduliais 
perbėgo parkus, gatves ir na
mus. Norėjo jis būtinai sužinoti, 
ar vaikučiai paklusnūs, ar ra
miai miega. Pagaliau apšvietė 
vaikų darželio žaidimo kambarį. 
Visi žaislai ramiai miegojo, tik
tai vienas pats nykštukas dar ne
užmigęs prie lango snūduriavo. 
Nusišypsojęs mėnulis prabilo:

— Ei, nykštuk, aš sugalvojau 
suruošti vakarą pas jus. Savo si
dabriniais spinduliais apšviesiu 
jus kaip niekada, tik pažadink 
žaislelius.

Turbūt to tik ir laukė nykštu
kas. Vikriai tris kartus trinkte
lėjo savo magiška lazdelę į būg
neli, ir tuoj visi žaisliukai pravė
rė akeles. Tada jis sušuko:

— Žaisliukai, mėnulis rengia 
vakarą pas mus! šoksime, links- 
minsimės šią naktį.

— Bet kas mums gros? Juk 
mes neturime muzikos!— nu
siminusios prasitarė lėlytės.

— Nesirūpinkit, — atsakė 
nykštukas. — Jūs visai pamiršo
te, kar mes turime garsųjį Svirp
lį Muzikantą.

Toronto lietuvių šeštadieninė
je mokykloje: irčia reikia rim-

- tai mokytis

Pribėgęs nykštukas prie len
tynėlės atvertė knygutę, o iš jos, 
lyg pasakoj, pasigirdo nuostabi 
muzika. Žaislų akelės sublizgėjo 
iš džiaugsmo, o kojytės pradėjo 
trepsėti. Kareivėliai žemai nusi
lenkė puošnioms lėlytėms, meš
kiukai — grakščioms vovery
tėms, o juos pasekė ir kiti žais
lai. Prasidėjo nuostabus balius. 
Pirma visi pašoko suktinį, pas
kui lenciūgėlį, klumpakojį ir 
malūnėlį. Po pertraukos šoko 
kepurinę ir kubilą. Mėnulis šyp
sojosi plačiai praplėtęs akis ir 
stebėjo įdomius tautinius šokius, 
nes jis tokių dar niekad nebuvo 
matęs.

Kad jau balius, tai balius: ant 
lentynėlės kampe pradėjo neri
mauti ir pasakų knygos. Sidab
riniai mėnulio spinduliai atver
tė knygučių lapus, o iš jų išėjo 
šokti visas pasakų pasaulis: Rau
donkepuraitė su savo senele, Jo
nukas su Gretute, Elenutė su 
dvylika brolių juodvarniais laks
čiusių, Eglė žalčių karalienė, Si
gutė, Pelenė, o pagaliau ir Viš
tytė su Gaideliu, Meškiukas 
Rudnosiukas, katinėlis žebriu- 
kas ir net Auksinė žąsis. Links
minosi, šoko visi net sušilę iki 
pat ryto, o kai laikrodis išmušė 
šeštą valandą, mėnulio spindu
liai pradėjo blėsti. Svirplys mu
zikantas užgrojo “Noriu miego, 
saldaus miego”. Po to šokio už
sivertė jo ir kitų pasakų knygos. 
Nykštukas vėl trinktelėjo tris 
kartus į būgnelį, žaisliukai, že
mai nusilenkę, padėkojo mėnu
liui už gražų vakarą ir paskubo
mis nubėgo į savo nuolatines 
vietas. Išblėsęs mėnulis pasislė
pė už debesėlio, o žvaigždutės 
pradėjo gęsti viena po kitos, tik 
šviesi aušrinė dar vis aiškiai 
spindėjo. Rytuose pradėjo švie
sėti dangus, rausva žara prane
šė visiems, kad jau artinasi ry
tas, kad neužilgo tekės saulutė.

Septintą valandą ryto pradėjo 
rinktis vaikučiai į vaikų darželį. 
Kiekvienas pribėgo prie savo 
numylėtų knygučių ir žaislų. 
Juos rado tose pačiose vietose, 
kur vakar tvarkingai buvo pali
kę. Niekas iš vaikučių net neži
nojo, kad žaisliukai taip gražiai 
linksminosi visą nakti mėnulio 
suruoštame vakare. Jie net ne
pastebėjo, kad nykštukas retkar
čiais nusižiovaudavo, nes jis, 
kaip vakaro tvarkdarys, visą 
naktį nebuvo sumerkęs akučių.

A. Abr.

Marytė-I ietuvaitė
Marytė Buivydaitė, 9 m., gyv. 

šiaurinėje Čikagos miesto daly
je, lanko St. Mary of the Lake 
mokyklos III skyrių. Toje mo
kykloje lietuvių vaikučių visai 
nėra. Vasario 16 d. Marytė pa
prašė mamytę, kad ją aprengtų 
tautiniais drabužiais, nes ir ji 
tautos šventės proga norinti mo
kykloje būti gražiai apsirengusi.

Kai Marytė rytą nuėjo į mo
kyklą, jos klasės mokytoja Mrs. 
Myer buvo labai maloniai nuste
binta. Ji mokiniams papasakojo, 
kai lietuvių tauta yra davusi 
daug gabių menininkų, rašytojų 
ir mokslo žmonių, kad lietuviai 
yra sąžiningi ir darbštūs ir kad 
Amerikoj lietuviai yra nusipel
nę pagarbos. ” Pr. Al.

Šuo parvedė namo
Buvo šaltas žiemos rytas. Ra- 

gaičių šeima pradėjo keltis šil
tame kaimo name. Ponia Ragai- 
tienė iškepė kiaušinių ir lašinu
kų ant karštos krosnies. Skaniai 
valgė Onutė, Jonukas ir tėvai. 
Kai pavalgė, tėvas tarė:: “Eina
me dabar į tvartą gyvulių pažiū
rėti.” Vaikai greitai apsivilko 
šiltais drabužiais ir nubėgo į 
tvartą paskui jį. Tėvas pašėrė 
karves ir arklius ir nuėjo į ga
lą tvarto pažiūrėti veršelių. Jis 
pamatė, kad durys buvo pravi
ros. Susirūpinęs ėmė skaičiuoti 
veršelius: “Vienas, du, trys ...” 
Vieno nebuvo. Tėvas sušaukė 
vaikus ir klausė: “Ar jūs pali
kote atidaras duris?” Vaikai nu
liūdę atsakė kartu: “Taip.” Tė
vas tada tarė: “Tai eikite dabar 
ir jį suraskite, šalta, o jis dar 
jaunas.”

Onutė ir Jonukas tuojau iš
ėjo iš tvarto ir sekė veršelio pė
domis. Ėjo tolyn ir įėjo į mišką. 
Ten tuojau surado bliaujantį 
veršelį. Užrišo virvę aplink kak
lą ir pradėjo vesti veršelį. Vė
jas pūtė, ir vaikai visai negalė
jo matyti pėdsakų sniege. Pra
dėjo nuliūdę verkti. Truputį vė
liau pamatė, kad kažkas šmėkš
telėjo tarp krūmų. Atrodė kaip 
vilkas. Bet tai buvo jų šuo. Onu
tė ir Jonukas labai džiaugėsi at
pažinę savo šuni, kuris juos par
vedė namo.

Dalia Jonikaitė,
Vysk. M. Valančiaus šešt. 

mokyklos IX skyr. mokinė,

Gimtadienis
Kai aš rytą atsikėliau, 
Pamačiau didžiulę lėlę, 
Šalia jos ir ratelius, 
Po rateliais — batelius.
Kokios gražios dovanėlės! 
Jas mama slapta padėjo — 
Susirinks šiandien svečių, 
Aš gimtadienį švenčiu.
Tuoj skubu aš pas mamytę 
Padėkot ir pasakyti: 
— Aš metukų aštuonių 
Ir knygelių jau turiu.

A. Abr.

Žvirblių vestuvės
Kranksi varna kra-kra-kra 
Šeimininkė aš gera.
Du žvirbliukai tuoksis ryt, 
Vestuves skubu daryt. 
Suprašyti jau svečiai, 
Gers ir valgys jie gardžiai, 
Kai žiogai smuiku užgros, 
Šoks visi ligi aušros.

A. Abr.
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Kauno Laisvės alėja dabar; matyti garsioji kavinė “Tulpė”
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KO NORI KVEBEKAS?
Neseniai pasirodžiusią žurnalisto Peter Desbarats knygą “The 
State of Quebec” vertina kitas žurnalistas, prancūziško savaiti
nio iliustruoto žurnalo “Perspectives” red., Piere Gascon. Štai 
jo mintys

“Ko jūs norite?”
Tai klausimas, kurį anglai ka

nadiečiai stato prancūzams kana
diečiams jau keletas metų, ypač 
nuo to laiko, kai “ramioji revoliu
cija“ pasidarė nebe tokia rami. 
Dažniausia klausimas statomas su 
simpatija ir nuoširdžiu smalsu
mu, tačiau kartais klausiama ag
resyviai.

Tai labai suprastintas kompli
kuotas klausimas. Magiško atsa
kymo į jį negali būti nes, nors 
prancūzai kanadiečiai ir yra vien- 
tisiausia grupė Kanadoje, nesuda
ro vieningo bloko.

Tai klausimas, kurį P. Desba
rats, kilęs iš senos Montrealio šei
mos, bando atsakyti savo knygoje 
“The State of Quebec“. Autorius 
knygos pradžioj pripažįsta, ir tą 
reikalą pabrėžti, kad “pareiga iš
aiškinti Kvebeką angliškąja! Ka
nadai didžiausia dalimi gula ant 
angliškai kalbančių kvebekiečių“. 
Jis tai puikiai atlieka gerai doku
mentuotoj ir lengvai skaitomoj 
knygoj. „Ko jūs norite?”

Jaunatviška grupė iš “Parti 
Pris” pabrėžė: “Socialistinės vals
tybės, be klerikalinės įtakos”.

“Laisvo Kvebeko”: atsakys 
Pierre Bourgault, RIN galva ir 
kiti separatistai.

“Sąjunginių valstybių” siste
mos: paaiškins Renė Levesque, 
gamtos turtų ministeris Lesage 
kabinete, ir Daniel Johnson, 
opozicinės Union National parti
jos vadas, tikriausia pritars.

Premjero Jean Lesage atsaky
mas bus: “Kooperatinio federaliz
mo”.

“Status quo.”: išgirsite iš kitų, 
kurie dėl įvairių praktinių prie
žasčių yra artimi neofederalis- 
tams,'tokiems kaip valstybės sek
retorius Maurice Lamontagne 
Pearsono kabinete.

Viena “tyliųjų revoliucijų” cha
rakteristikų, laimei, yra ta, kad 
kylančios problemos sprendžia
mos be šūvių. Tačiau tuo pačiu 
laiku jos negali būti išaiškintos 
įprastinėm formulėm.

P. Desbarats nepakliūva į šiuos 
spąstus. Jis supranta savo knygos 
laikinumą Kvebeke, kur vaizdas 
nuolatos keičiasi. “La Belle Pro
vince” nuėjo tolimą kelią nuo 
liaudies Maria Chapdelaine epo
chos.

Gal atrodys ironiška, bet Kve
beko atbudimas sutampa su Mau
rice Duplessis mirtimi (1959 m. 
rugsėjo mėn.); mirtimi paternalis- 
tinio ir visagalinčio premjero, 
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KAUNAS RAŠYTOJO AKIMIS
Rašytojas Romualdas Lankaus

kas Lietuvos rašytojų savaitraš
tyje “Literatūra ir Menas” pasa
koja savo įspūdžius dabartiniame 
Kaune. Iš Vilniaus Kauną galima 
pasiekti autobusu per nepilnas 
dvi valandas, lėktuvu — per pus
valandį. Jis prasitaria, kad susi
siekimas pagerės, kai bus užbaig
ta autostrada. Tenka manyti, jog 
kalbama apie tą pačią autostra- _
dą kuri buvo pradėta statyti ne- ta jr vįs dėlto dar per mažai jam 
priklausomos Lietuvos laikais. skiriama dėmesio: n7mai aptrūpė- 
Kauną R. Lankauskas vadina jau-! • neperdažyti, apgriuvusios t?o- 
nimo miestu, nes jis studentų J ■ - J ■
ir moksleivių skaičiumi gerokai 
pralenkia Vilnių.

Pasiekus priemiesčius su nau
jais gyvenamaisiais pastatais, pir
mąjį įspūdį gadina netvarka: “Že
mė šalikelėse išrausta, purvas. O 
šito galėtų nebūti, jeigu statybi
ninkai, užbaigę naujus namus, 
būtų sutvarkę ir aikšteles aplink 
juos. Namai nauji, švarūs, o ap
link juos purvynas, kaip kaime 
lietingą rudenį — vaizdas nema
lonus, dar nemaloniau gyvento
jams. Tur būt ne vienas jų min
tyse keiksnoja, žiūrėdamas į pur
vinus savo batus ir aptaškytas 
kelnes...” Keleivį pasitinka se
noji autobusų stotis, kuri yra per- 
maža ir,deja, nepasižyminti švara.

Kauno pasididžiavimas — Lais
vės alėja. Ji yra vienas gražiau
sių bulvarų visoje Lietuvoje, bet 
ir čia į svečio akis krinta pasenu
sios reklamos, senovišku skoniu

įrengtos vitrinos. Laisvės alėja 
prašyte prašosi neono spalvotų 
reklamų ir dailininko rankos vit
rinose. Iš margos banalybių jū
ros išsiskiria trys kavinės — 
“Tulpė”, “Tartu” ir “Svetainė”. 
Jų vidaus įrengimui panaudota 
spalvinga dekoratyvinė mozaika.

Apsileidimo ženklų matyti ir 
senamiestyje: “Gražus tas Kauno 
senamiestis, daug kas čia padary-

ros ...” Senamiesčiui taipogi rei
kia naujos prieplaukos, nes da
bartinėje keleivis neturi kur pa
sislėpti nuo lietaus.

Miesto planavimą sunkina pri
vačiai pastatyti ir dabar koopera
tiniu būdu statomi namai netoli 
centro. Jie užima vietą, kuri tu
rėtų būti rezervuota didesniems 
pastatams. R. Lankauskas siūlo 
nugriauti senus namukus Done
laičio, Kęstučio gatvėse, Raudo
nosios Armijos (buv. Ukmergės 
pi.) prospekte ir jų užimtą vietą 
panaudoti didesniems pastatams. 
Šiuo metu planuojamas daugia- 
augščių gyvenamų pastatų kvar
talas Žaliakalnyje, medicinos ins
tituto rekonstrukcija. Centre bai
giama daugiaaugščio pramoninės 
statybos instituto statyba, o Leni
no prospekte (buv. Vytauto) į 
dangų kyla modernaus viešbučio 
pastoliai. V. Kst.

Šis Kanados Kvebeko provincijos, vaizdas yra atspausdintas ant 
dviejų dolerių banknotų. Iš 3000 būdingų Kanados vaizdų yra at
rinkti 8, kurie laikomi tinkamais spausdinti. Jų vardai laikomi pa
slaptyje saugantis falsifikacijų. Oficialiuose kataloguose šis vaiz
das pažymėtas tik vardu Country Valley, Central Canada. Spėjama, 
tai esant vietą prie St. Francis upės. m-’“-----

draugo, save vaizdavusio prancū
zų kanadiečių ūkininkų globėju ir 
vyru, “kuris'taip vertino laisvę, 
kad daugumą iš keturių laisvių 
pripažino tik išimtinai sau...” (77 
psl.).

Senosios struktūros griuvimas 
nebuvo grynai atsitiktinis. Užku
lisiuose jis buvo ruošiamas dau
gelį metų ir galimas dalykas, kad 
net Paul Sauvė, nežiūrint atoly- 
džio, kurį jis pradėjo, būtų nega
lėjęs kylantį pavojų sulaikyti. Pri
brendo laikas keisti! Toks buvo 
Jean Lesage šūkis 1960 m. rinki
muose, atnešusiuose jam pergalę. 
Jį ir jo liberalus balsuotojai pri
ėmė pažodžiui.

Dabar politikai, pralenkti jų 
pačių nepramatytų įvykių raidos', 
yra tie, kurie bando švelninti ir 
stabdyti triukšmingos, bet labai 
aktyvios mažumos polėkius. Nors 
teisybė, kad nacionalizmas, ku
riuo gyvena dauguma prancūzų 
kanadiečių, yra daug gyvesnis', 
negu betkada. Anot autoriaus: 
“Reikia būtinai pasakyti, kad be
veik kiekvienas prancūzas kana
dietis stato Kvebeką augščiau už 
konfederaciją”.

Kvebekas yra vienintelė vieta, 
kur prancūzas kanadietis jaučia
si namie, čia jis yra pasiryžęs dė
ti didžiausias pastangas tolimes
niam ugdymui savo tautinės 
bendruomenės, išsilaisvinusios iš 
izoliacionizmo, kuris buvo reika
lingas anais laikais po pralaimėji
mo kovoje su anglais.

Štai kodėl visas būrys vyrų dir
ba paskubom norėdami atsigrieb
ti už prarastą laiką autonominia
me laikotarpyje, kurį panaudojo 
rinkiminei propagandai Tascher- 
eau ir Duplessis valdžios. Tas 
naujas nusiteikimas pastebimas 
visur, bet ypač valdinė j tarnyboj, 
švietime ir komercinėje srityje.uiaua. kjpvjaina, ovivinnv ax vmvjv uaavjjvz.

Telegram Photo! Knygoje įdomus skyrius apie

naujus valdžios tarnautojus ir en
tuziazmą, skatinantį provincinės 
politikos išsirutuliojimą.

“Kvebekas, — sako autorius, 
— “turbūt vienintelė šiais, 1964 
metais, vieta visoj Š. Amerikoj, 
kur valdinė tarnyba atrodo tokia 
pat patraukli, kaip ir Svetimšalių 
Legijonas...”

Atsinaujinimas jaučiamas ir 
švietime. Parent komisijos studi
ja yra revoliucingesnis dokumen
tas, kaip betkoks separatistų ma
nifestas. Ši komisija rekomenduo
ja pagrindinius pakeitimus visoj 
Kvebeko švietimo sistemoj, kad 
atitiktų 20 š. Amerikos sąlygas.

Kvebeko universitetai su pran
cūzų dėstomąją kalba jau išlei
džia' vis didesnį skaičių gamtos 
mokslų ir komercijos specialistų,- 
kurie atsisako tikėti, kad prancū
zas kanadietis neturi gabumų 
šiems mokslams. Jie sutiktų sii 
autorium: “ _... tvirtinimas, kad 
prancūzai kanadiečiai ir britai ka
nadiečiai anom dienom (19 š.) tu
rėjo vienodas galimybes ekonomi
niam gyvenime, yra juokingas. 
Prancūzai kanadiečiai prekybi
ninkai atkirsti nuo Prancūzijos 
kapitalo šaltinių, pakirsti popie
rinių pinigų infliacijos paskuti
niaisiais Prancūzijos valdymo me
tais, valdomi svetimos valdžios ir 
priklausą nuo britų laivininkys
tės, buvo beviltiškoj padėty šį bi
lijardo žaidimą išlošti nuo pat 
pralaimėjimo...”

Prancūzai kanadiečiai prekybi
ninkai gerai supranta, kad nebus 
lengva pramušti Montrealio ir 
Kanados anglokratų pastatytą sie
ną. Tik 6.7% vadovaujančių eko
nominio gyvenimo pozicijų yra 
užimtos prancūzų kanadiečių. Ir 
jeigu šis santykis nepagerės jo 
naudai, jis vis daugiau ir daugiau 
links į val-bę, vienintelę tikrą po- 

(Nukelta į 7 psl.)

Žydai teberašo apie lietuvius
GYDYTOJO M. DVORJETSKIO KNYGA APIE VILNIAUS GETĄ

Europoje tebeplinta Vilniaus gydytojo 
Markaus Dvorjetskio knyga, išleista prancūzų 
kalba Paryžiuje 1962 m. (Editions France - 
- Empire, 68 rue Jean - Jacques Rousseau, 
Paris ler). Autorius, matyt, ją parašė jidiš ar 
lenkų kalba, nes vertėju pažymėtas Arnold 
Mandel. Aplanko viršelyje sakoma, kad gyd. 
Dvorjetskis buvęs vienas labiausiai jaudinan
čių liudininkų Eichmano byloje. Savo atsimi
nimuose jis iškelia, didvyriškas žydų kančias 
bei kovas, ir todėl knyga pavadinta “Geto per
galė” — “La victoire du ghetto”. Per 319 psl. 
jis gana smulkiai pasakoja žydų gyvenimą vo
kiečių okupacijas metais, nepagailėdamas 
kartaus žodžio ir lietuviams. Įžangoje sako: 
“Mano atmintyje iškyla gimtasis miestas Vil
nius (visur rašo Vilna, Pr. G.), pasaulio žydų 
dvasinė sostinė, su savo siauromis, senomis 
gatvelėmis, viduramžių arkadomis, senųjų ge
tų portalais. Svajotojų bei regėtojų mieštas, 
šventovių ir spaustuvių miestas, pilnas rašy
tojų, studentų ir rabinų mokslus einančių. Per 
ištisus šimtmečius viso pasaulio žydai matė ja
me Jeruzalę, saugotoją didžios dvasinės pra
eities pėdsakus. Todėl senose knygose Vilnius 
vadinamas Lietuvos Jeruzale. 1939 m. Vilniu
je buvo arti 80.000 žydų, šiandieną aš esu vie
nas paskutiniųjų Vilniaus žydų — Eichmano 
bylos liudininkas” (13 psl.). Iš 20 Vilniaus gy
dytojų žydų gyvi likę tik keturi.

Rusams bėgant, vokiečiams vejantis
Knygos autorius savo pasakojimą apie Vil

niaus žydus pradeda nuo 1941 m. birželio 22 
d., kai pasigirdo pirmieji bombardavimai ir 
kai rusai masiškai ėmė trauktis į rytus ir į 
aplinkinius miškus. Ten jie susidūrė su lietu
viais partizanais ir kariais, kurie pabėgo iš 
raud. armijos. Tūkstančiai Vilniaus gyvento
jų, jų tarpe daug žydų, traukėsi kartu su rau
donarmiečiais, bet greitai buvo pralenkti vo
kiečių tankų ir atkirsti. Vėliau miškuose buvo 
rasta masės lavonų net ir po kelių mėnesių. 
Dar prieš vokiečių pasirodymą priemiesčiuose

veikė lietuvių partizanai, kurių šaudymas bu
vo girdėti miesto centre.

Vokiečių okupacijos pradžioje gyvenimas 
Vilniuje buvo beveik normalus, ir autorius, 
kaip gydytojas, ėjo savo pareigas. Vieną die
ną jis nuėjo į savivaldybės polikliniką atsiim
ti algos. Lietuvis buhalteris, aiškus prosovie
tinis propagandistas, tarė: “Žydai ir komunis
tai neturi teisės į algą. Jūs jau pakankamai 
prisipildėt kišenes”. Paprašė parodyti gydyto
jo liudijimą ir paėmęs į rankas suplėšė. 
Aplink stovėjusios slaugės, lenkės ir lietuvės, 
sovietų simpatikės, juokėsi.

Lietuvių milicija, kurios nariai nešiojo ant 
rankovių raiščius, vykdė vokiečių Įsakymus ir 
suiminėjo žydus. Už kiekvieną jų gaudavo po 
10 rublių. Milicija vadinosi “Ipa'tingas” (taip 
rašo knygos autorius). ,

Lietuvių spauda ir lenkų laikraštis “Goniec 
Codzienny” skelbė nužudytų lietuvių ir lenkų 
nuotraukas su paaiškinimais, kad tai padarę 
žydai pasitraukiant sovietų daliniams. Iš tik
rųjų tai buvusios nužudytų žydų nuotraukos, 
(šis autoriaus tvirtinimas labai neįtikimas, 
nes iš kitų šaltinių yra žinoma, kad daug žydų 
sovietinės* okupacijos metu talkino lietuvių 
kankinime, deportavime, tardymuose ir pan.).

Vokiečių valdžia kasdien sunkino žydų gy
venimą: įvedė jiems specialius ženklus — 
melsvus raiščius ant rankovių su balta Dovy
do žvaigžde ir ėmė organizuoti pogromus. Pvz. 
šnipiškio priemiestyje vokiečiai suvarė žydus 
į sinagogos kiemą, užkūrė laužą, sumetė ugnin 
įstatymo plokštes, šventąsias knygas ir įsakė 
šokti aplink laužą. Po to visą būrį žydų nusi
varė nežinoma kryptimi.

Pajėgesni žydai buvo gaudomi darbams Vo
kietijoj. 1941 m. birželio 24—25 d. lietuvio 
gubernatoriaus (apskr. virš.) įsakymu buvo su
iminėjami žydai ir lenkai. Oficialiai buvo skel
biama, kad tai daroma saugumo sumetimais. 
Pirmoje suimtųjų grupėje buvo 60 žydų ir 30 
lenkų. Kokiu pagrindu jie buvo atrinkti', neži
noma. Jų tarpe nebuvo politinių veikėjų.

Įsakyta sudaryti žydų tarybą
1941 m. liepos mėnesio pradžioje vokiečių 

valdžia įsakė rabinui Samueliui Fried suda
ryti .žydų tarybą “Judenrat”. Rabinas, teisin
damasis savo nesveikata, nesutiko vadovauti 
ir perdavė pasiūlymą žydų organizacijoms, 
kurių atstovai posėdyje svarstė jį. Vieni 
griežtai pasisakė prieš, kiti svyravo. Visdėlto 
žydų taryba buvo sudaryta. Jos steigiamaja
me posėdyje dr. Geršun Geršuni pasakė jau
dinančią kalbą, kviesdamas politines žydų par
tijas ateiti į pagalbą savajai bendruomenei. 
Taip “Judenrat” buvo sudaryta.

1941 m. rugpjūčio 16 d. vokiečių valdžios 
atstovas Murer sušaukė žydų tarybos narius ir 
įsakė per 24 vai. surinkti 5 mil. rublių, kurių 
2 milijonai turi būti įteikti vokiečių valdžiai 
sekančios dienos rytą prieš 9 v. ryto. Jei tas 
nebus padaryta, visi tarybos nariai bus sušau
dyti. Tuojau buvo sudaryti rinkėjų komitetai 
kiekvienoj gatvėj, brangenybės plaukte plau
kė tarybos būstinėn, bet sakyta suma nebuvo 
surinkta. Vokiečiai sušaudė du žydų tarybos 
narius: Pietuchovskį ir Kruką. Rinkliava bu
vo tęsiama, kol įsakyta suma buvo surinkta.

Viena žydų tarybos pareigų buvo organi
zuoti darbininkus įvairiems darbams vokiečių 
naudai. Kai žydų darbininkai pradėjo dingti 
vienas po kito, tarybos nariai, ypač dr. Vi- 
godski, pareiškė protestą. 1941 m. rugsėjo 2 
d. atvyko tarybos būstinėn vokiečių pareigū
nas Schwanenberg (žydai jį vadino Schweinen- 
berg) su dviem tautiečiais padėjėjais, suėmė 
16 narių ir išsiuntė į Lukiškio kalėjimą, iš ku
rio niekad negrįžo.

“Norėjote bolševikų, gavote getą!”
1941 m. rugsėjo 1 d. buvo paskelbtas Vil

niaus komisaro Hingsto įsakymas, kuriuo bu
vo apkaltinti žydai šaudymu vokiečių karių. 
Jame grasinama žiauriom kolektyvinėm baus
mėm už panašius veiksmus. Pasak knygos au
toriaus Dvorjetskio, tai buvo geto politikos 
pradžia, nes tuojau po to buvo įsteigti du ge
tai nr. 1 ir 2. Vietiniai gyventojai, sustoję ant 
šaligatvių, sekė varomus žydus ir šaukė: “žy
dai į getą! Gerai jums! Norėjote bolševikų, ga
vote getą!”

Geto gyvenimą autorius aprašo su visom bū
dingom smulkmenom. Didžiausias rūpestis — 
gauti geltoną liudijimą iš vokiečių įstaigų. Tai 
gyvybės liudijimas, duodąs teisę į'darbą ir šei
mos narių išlaikymą. Turintieji tuos liudiji
mus kasdien grupėmis ėjo į darbus ir galėda
vo, kad ir nelegaliai, atsinešti papildomo mais
to. Neturintieji jokių liudijimų buvo surenka
mi ir išgabenami į Panerius, kur, pasak auto
riaus, masiškai buvo naikinami. Vengdami 
mirties, vadinami nedarbingieji, be liudijimų 
žydai, gyveno nelegaliai ir kratų metu slėpda
vosi užmaskuotose slėptuvėse. Kartą iš geto 
nr. 1 visi turintieji liudijimus, įskaitant dir
bančiųjų šeimų narius su baltais ir mėlynais 
liudijimais, buvo laikinai perkelti į getą nr.2. 
Tuo metu gete nr. 1 buvo padaryta* krata, visi 
rastieji žydai suimti ir nugabenti į Panerius. 
Gyd. Dvorjetski su šeima buvo darbingųjų ko
lonoje. Kai ši buvo varoma į getą nr. 2, ties 
vartais stovėję išrikiuoti lietuviai kariai. Žy
giuojant gatvėmis, berniukas, kuris nebeturė
jo tėvų ir buvo Dvorjetskio lyg ir sūnus, sako:

— Kai sugrįš sovietai, tie patys lietuviai ka
reiviai nešios raudonas vėliavas.

— Tu turbūt tada nesiskųstum, — atsakiau 
jam.

— O, ne. Geriau tegu jie nešioja vėliavas 
nei šautuvus, bet...

— Bet kas?
— Tada žydai paraduos su ta pačia vėliava, 

kaip ir jų kankintojai.
— Bet juk nevisi lietuviai yra žudytojai.
— O kaip atskirsi gerus nuo blogų? Lietu

vis, kuris žygiuos šalia manęs ir giedos revo
liucinį himną, bus galbūt tas, kuris sušaudė 
mano tėvą! (92 psl.).

Kai žydų kolona pasiekė kino teatrą Casino, 
buvo matyti daug civilių žmonių ant šaligat
vių — lenkų ir lietuvių. Vienam žydui iškri
to ant gatvės lagaminas* ir sudėti daiktai išby
rėjo. Pribėgęs civilis lenkas norėjo pasiimti 
tuos daiktus, bet žydas ėmė spirtis ir šaukti:

— Atiduok, tai visas mano turtas!
— žyde, tu dabar mirsi! Kam tau jo rei

kia? žyde, šykštuoli, tu ir mirdamas trokšti 
turtų — atsakė jam lenkas.

Priėjo kitas lenkas:
— Steponai, Steponai, ar tau-negėda? — 

šaukė jis savo tautiečiui.
Pirmasis lenkas pagaliau atsisakė to laga

mino, sugrįžo į žiūrovų eiles ir šaukė:
— Tu žyde, šykštuoli, net ir prieš mirtį tu 

nenori atiduoti savo daiktų lenkui, krikščio
niui: turėk sau juos, vistiek* tau ateis galas!

Kai darbingųjų kolona vėliau grįžo į getą 
nr. 1, iš likusių* gyvų žydų sužinojo, kacl kra
tas darė Gestapo. Visus rastuosius slėptuvėse 
išrikiavo, liepė vienam groti Katiušą, o ki
tiems dainuoti einant į Panerius. Žydai atsi
sakė ir giedojo Hatikvah — savo himną ir 
taip pat — internacionalą.

Galva nulenkta, širdis maištinga
Antroje knygos daly gyd. M. Dvorjetski pa

sakoja apie nusistovėjusį gyvenimą Vilniaus 
getuose. Knygos pradžioje . autorius minėjo, 
kad Vilniuje 1939 m. buvo 80.000 žydų, o 105 
psl. sako, kad jų buvo 60.000. Perkėlimo me
tu i getus buvo 40.000, o f942 m. sausio 1 d. 
skaičiai rodė, kad žydų Vilniuje buvo likę tik 
20%. Vokiečiai nužudę 24%. 1941 m. pabai
goj naikinimas buvęs sulaikytas, ir gyveni
mas gete nebuvo taip mirtinai įtemptas. Žy
dai, vadovaujami savo “Judenrat”, stengėsi 
būti darbingi ir tuo išgelbėti savo gyvybes. 
Geto laikraštyje buvo skelbiami šūkiai: “Geto 
žydai, dėmesio! Neužmirškite, kad darbas tau
soja kraują! Įtakingiausias geto asmuo buvo 
Jokūbas Genns, žydų policijos viršininkas ir 
kartu geto komendantas — karalius, nuo ku
rio daug priklausė žydų likimas. Jo vienas 
brolių buvo Šiaulių geto komendantu, kitas— 
augštu policijos ir darbo įstaigos pareigūnu, 
o Jokūbas buvo paskirtas visų Lietuvos ir Gu
dijos getų viršininku — Vorsteher. Vilniaus 
getas buvo laikomas centriniu ir J. Genns iš 
jo tvarkė Vilniaus apylinkės ir kitus getus. 
M. Dvorjetski rašo, kad žydai Genns pavardę 
kildino iš vokiško žodžio Gans (taip pat 4r 
jidiš) — žąsis. Tam pabrėžti J. Genns prie 
Judenrat namų įrengė narvą ir jame laikė gy
vą žąsį, kuri buvo tarytum geto “karaliaus” 
simbolis.

(Bus daugiau)



Nr. 11 (790)

© PAVERGTOJE TEVYffiJE
MIRĖ GEN. V. VITKAUSKAS
Kovo mėn. pradžioj Petrašiūnų ka-

Vincas Vitkauskas. Sovietams oku
puojant Lietuvą jis buvo kariuome
nės vadu, o okupacijos metais pri
klausė tai “liaudies seimo” atstovų 
grupei, kuri buvo nuvažiavus į Krem
lių ‘Stalino saulės” pargabenti. Tai 
labai didelis ir aštrus posūkis — nuo

linio ji yra pati kalta dėl kadaise 
praktikuotų stalininio teroro metodų.

NAUJAS LAIKRAŠTIS
Viešosios tvarkos apsaugos minis

terija pradėjo leisti savaitraštį “Liau
dies Sargyboje”. Jo uždavinius spe
cialiu straipsniu apibūdina ministe- 
rio pavad. J. Mikalauskas, pabrėžda-

S HAMILTON-
KLB HAMILTONO APYL. V-BOS kimas; 10. ateities planų svarstymas;

11. klausimai ir sumanymai; 12. su-

čiams už paaukotus loterijai fantus ir

Valdyba

elgetos Kremliaus rūmuose, nuo pat- 
rijoto iki tautos išdaviko. Karo me
tus velionis praleido Sov. Sąjungoje, 
dėstydamas karinėje Maskvos akade
mijoje. Kompartija, atrodo, juo ne
labai pasitikėjo, nes juk priešingu 
atveju būtų leidusi vadovauti vadina
mai lietuviškai divizijai. Sugrįžęs į 
Lietuvą, gen. V. Vitkauskas 19 m. 
dėstė Politechnikos institute. Į kom
partiją buvo priimtas 1950 m. Nors ir 
apdovanotas visa eile ordinų bei me
dalių, į pirmąsias Lietuvos kompar
tijos gretas prasimušti neįstengė. 
Petrašiūnų kapinėse pasibaigė šio 
karo vyro, nuklydusio į politikos šun
kelius, nedėkingas ir nesuprantamas 
kelias.

TĖVAI IR VAIKAI
Komunistinė ”Tiesa” Kanadoje gy

venančių P. ir V. Kuzmų šeimos tra
gediją perkėlė net į specialų veda
mąjį — “Komunistinės pasaulėžiūros 
ugdymas”, tuo, žinoma, dar kartą 
pabrėždama, kad tariamasis vaikų at
sisakymas vykti pas tėvus buvo pa
prasčiausias propagandinis manevras. 
Vedamajame garbinamas komunisti
nėje santvarkoje išaugusių vaiku “pa
triotizmas”: “Bet jaunieji Kuzmos at
sisakė išmainyti tėviškės ežeru mėlį 
ir berželių žalumą į kapitalistinio pa
saulio blizgučius...” Skaitytojams 
primenamas kolchozo šoferio Algi
manto Kuzmos “paprastais” žodžiais 
parašytas atviras laiškas, kuris bu
vo atspaustas “Tiesoje” ir net Mask
vos laikraščiuose. Deja, jokio žodžių 
paprastumo minėtame laiške nematy
ti, o tik prityrusio propagandisto 
stilius ir ranka. Tokiu atveju netiks
lu būtu naujai atkastą propagandos 
talentą ir toliau palikti kolchozo šo
ferio pareigose... Skaitytojų laiškų 
skyriuje tuojau pat atsiliepė A. Se- 
petkienė, dėkodama visiems, “kurių 
aplinkoje brendo šių šaunių žmonių 
sąmonė”.\.. Ji rašo: “Tu, Algiman
tai, ir Tu, Eleonora? teisingu, tvirtu 
žodžiu atsakėte tėvams, kurie galėjo 
palikti mažamečius vaikus ir išbėgti 
į užjūrį..Komunizmo propagandis
tai turi vieną silpną vietą — jie ne
skiria kompartijos nuo tėvynės, kai 
tuo tarpu meilė tėvynei iš tikrųjų 
neturi nieko bendro su kompartijos 
garbinimu. Partijos ateina ir praei
na, kaip praėjo Stalinas, Berija, 
Chruščiovas, o tėvynė lieka. Norma
lioje, civilizuotoje santvarkoje lieka 
ir vaikų meilė tėvams. Mėgindama 
regzti propagandinius tinklus tėvu - 
vaikų meilės sąskaiton, kompartija 
dar kartą pademonstravo pasauliui 
savo visišką moralinį nusigyvenimą, 
juo labiau, kad dėl šios šeimos išsky-

narna milicininkų darbo kultūros ug
dymui, jų ryšių stiprinimui su masė
mis, kovai su nusikaltimais, automo
bilių nelaimėmis ir kitais taisyklių 
pažeidimais. Skelbiami Molėtų rajo
no milicijos skyriaus viršininko pa
vad. M. Milaševičiaus, papulkininkio 
V. Grinkaus pasisakymai ir A. Proko- 
pavičiaus apybraiža “Bobrovas eina į 
pasalas”, kuri, atrodo, skiriama ru
siškos kilmės milicininkams, nes juk 
anksčiau Bobrovų Lietuvoj nebuvo.

SUSTOJUSI RONŽĖ
N. Sadavičienė “šluotoje” paskel

bė rašinį “šaukštas deguto”, kuriame 
nusiskundžia Palangos kurortinį vaiz
dą gadinančiu Ronžės upelio kvapu. 
Ronžės vaga buvusi išklota betono 
plokštėmis, jos pakrantes turėjo 
puošti spalvoti žiburiai, o vandenis 
raižyti laiveliai, tačiau: “Rekonstruk
cija buvo baigta, ir Ronžė... vistiek 
nenustoja dvokti. Reikalas tas, kad 
Ronžė savo žiotyse prie jūros dings
ta, todėl stovintis vanduo genda. 
Pradėta statyti vandens perpompavi- 
mo stotis taip ir liko nebaigta. Upe
lio intakus kurorto pakraštyje melio
ratoriai nusausino, todėl vanduo ja
me dabar stori kaip tvenkinyje ...” 
Savuoju “kvapnumu” garsėja-ne tik 
Ronžė, bet ir tvenkiniai Botanikos 
parke. Autorės teigimu, jie taip už
teršti, “kad net baltosios gulbės išsi
purvina”. ..

P. GAULĖS EPIGRAMOS
Lietuvos humoristinėje spaudoje 

dažnai skelbiamos P. Gaulės satyros, 
kurios savo aštriomis mintimis nere
tai pasako daugiau už ilgiausius 
straipsnius. Nepaslaptis, kad Lietu
vos gyventojai nepatenkinti televizi
jos programomis. Šią problemą kėlė 
net labai žymūs žmonės, tačiau jų 
pastangas į ožio ragą P. Gaulė surie
čia dviem taikliom eilutėm:
“Gatvelėje stovėjo pilkas namas, 
Kaip mūsų televizijos programos.” 
Spaudoje taipogi daug vietos ski

riama komunizmo statybai — laimė
jimams ir kliūtims, kurios dažniau
siai vadinamos praeities atgyveno
mis. P. Gaulė keleivį į komunizmą ši
taip apibūdina:

“Jis eina, žvelgdamas iš aukšto,
Mat, nešas samtį, o ne šaukštą.”

Poezijos problemą tarp meno ir 
propagandos satyrikas kelia epigra
moj “Baltosios eilės”:
“Svajodamas ėjau mišku į tolį ... 
Staiga vilkų gauja mane užpuolė. 
Nesutrikau, žinojau ką daryti — 
Pradėjau jiems eilėraščius skaityti. 
Neužbaigiau aš pirmojo lig galo, 
žiūriu — vilkų ir pėdsakai atšalo.”

kovo 25 d., ketvirtadienį, 7-30 v.v., 
AV par. salėje. Kviečiame dalyvauti 
ir Hamiltone gyvenantieji krašto ta
rybos nariai. Bus aptariami praeities 
darbai, sudaromi ateities planai, ap- 
svarstomi pasiūlymai ir priimami nu
tarimai. Numatoma sekanti darbo
tvarkė: ppsėdžio atidarymas; praei
to posėdžio protokolo skaitymas; pra
nešimai — pirmininko, iždininko, T. 
Fondo v-bos, Šalpos Fondo v-bos, re
vizijos komisijos, iš krašto tarybos 
suvažiavimo ir organizacijų atstovų; 
diskusijos dėl pranešimų, klausimai 
ir sumanymai; posėdžio uždarymas.

Organizacijų atstovai ir krašto ta
rybos nariai kviečiami dalyvauti šia
me svarbiame posėdyje ir prisidėti 
prie ateities planų sudarymo ir viso 
veikimo apsvarstymo.

B-nės valdyba
PAPILDYMAS. J ir A. Gedrimų 

padėkoje “T.Ž.” 8 nr. per Jdaidą bu
vo praleistos pavardės: M. Kėžinai- 
tytės, V. Kėžinaičio ir J. E. Bub
nių. šiuo padėka papildoma, atsipra
šant paliestuosius bičiulius.
* VISUOTINIS LIET. NAiMŲ NA
RIŲ SUSIRINKIMAS — kovo 28 d., 
sekmadienį, 4 v. p.p., Delta kino-sa
lėje 1292 King St. E. Darbotvarkė: 
1. Susirinkimo atidarymas; 2. prezi
diumo rinkimas; 3. mandatų komisi
jos rinkimas; 4. praėjusio LN narių 
visuotinio susirinkimo protokolo skai
tymas ir jo priėmimas; 5. valdomųjų 
organų pranešimai — valdybos pirm., 
iždininko, reikalų vedėjo ir statybos 
komisijos pirm., kontrolės komisijos; 
6. diskusijos dėl pranešimų; 7. balan
so ir apyskaitų už 1964 
mas; 8. Lietuvių Namų 
įstatų #54 pakeitimo 
Įstatų #54: “Bendrovės
renkamas visuotinio narių susirinki
mo slaptu balsavimu vieniems me
tams”. LN V-ba 6 balsais už, vienam 
prieš ir 3 susilaikius, šį paragrafą 
siūlo pakeisti į šią redakciją: “Vi
suotinis narių susirinkimas išrenka 
valdybą, o valdyba savo pirmajame 
posėdyje pirmininką išsirenka iš sa
vo tarpo”. 9. Valdomųjų organų rin-

Lietuvių Namų Hamiltone 
Akcinės Bendrovės Valdyba

TRADICINĖ SKAUČIŲ ruošiama 
Kaziuko mugė praėjo su dideliu pa
sisekimu, pirmą sykį dalyvaujant ir 
“Nemuno” tunto skautams. Ta pro
ga norėtumėm padėkoti gerb. mons.

O LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės
EL PASO VYSKUPIJOJ, Texas, 

pastoracinį darbą dirba aštuoni lie- Jungusio VLIKo valdybos narys, kaip 
tuviai kunigai- J. Burkus, R. Klum- skelbia “Draugas”, iš Švedijos per

DR. K. J. ČEGINSKAS, jaunosios 
lietuvių kartos intelektualas ir apsi-

SU RYŽTU VISKAS ATGYJA
Londono, Ont., liet, parapija pa

minėjo savo vienerių metų sukaktį. 
Ta proga londoniečiai prisiminė sa
vo abejones steigiant parapiją. Ryž
tingas klebono kun. B. Pacevičiaus 
užsimojimas išsklaidė visas abejones, 
ir šiandieną visi džiaugiasi. Jo dide
lis talkininkas buvo ir parapijos ko
mitetas,

m. priėmi- 
Akc. B-vės 
svarstymas, 
pirmininkas

“D AB ARTIES REFORMŲ PRASMĖ”. 
Ryšium su Vatikano santaryba, tokia 
tepia paskaitą skaitys “T. Žiburių” 
red. dr. P. Gaida, šį sekmadienį, kovo 
21 d., 5 v. p.p., par salėje. Ateitininkų 
sendraugių skyriaus valdyba kviečia 
visą Hamiltono lietuviškąją visuomenę 
gausiai dalyvauti. Po paskaitos įvyks 
ateitininkų sendraugių susirinkimas, 
kuriame bus pasitarta įvairiais veiklos 
reikalais. J. P.

SEKMADIENĮ, kovo 21 d., 4 v., 
Toronto Prisikėlimo auditorifoje 
ruošiamas augšto lygio koncertas. 
Dalyvaus solistai: D. Stankaitytė, V. 
Verikaitis, muz. St. Gailevičius ir de- 
klamatorė Iz. Žmuidzinienė. Visi ha- 
miltoniškiai kviečiami dalyvauti.

AA. BONAVENTŪRAS GUOGA mi
rė kovo 10 d. Sv. Juozapo ligoninėje. 
Palaidotas kovo 13 d. liet, kapinėse 
Port Credit, Ont. Liet, kariuomenėj t>u- 
vo karininku. Į Kanadą atvyko po 
II D. karo. Ilgesnį laiką dirbo Tillson- 
burge pas p. Augustinavičius. Pasta
ruosius dvejus metus gyveno Hamil
tone, bet dirbti mažai ką galėjo. Mirė 
sulaukęs 63 m. Jo sesuo p. Grajauskie
nė gyvena Toronte, o kita sesuo P. 
Barkauskienė gyvena Čikagoj. Laido
tuvėmis rūpinosi velionies giminės 
p. J. Gustainiai.

ŽCKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
klubas kovo 21 d. ruošia “kumpių” 
šaudymą Hamiltono Angling and 
Hunting Ass’n. šaudykloje prie An- 
casterio. Bus šaudoma į taikinius ir 
skr. lėkštes, šaudymas truks iki sute
mų. Tautiečiai, norį išmėginti laimę 
šaudyme, kviečiami dalyvauti ir lai
mėti Velykoms kumpį.

Klubo metinis narių susirinkimas 
numatomas balandžio mėn.

“Zuikių” balius praėjo su dideliu 
pasisekimu ir davė $406 pelno. Klubo 
valdyba dėkoja Club Seaway savin, 
p. E. Galiniui, ABC Body Shop sav. 
A. Gudeliui ir LYNCO Heating Co. 
už paaukotus loterijai staliukus, p. 
Šiulienei už bufeto paruošimą, tautie-

dr. J. Tadarauskui už leidimą pasi- tuviai kunigai: J. Burkus, R. Kitun- snemia "Draugas , is bvemjos per- 
naudoti sale, Hamiltono visuomenei b*5* A“** Bertašius, Pr. Jokūbaitis, J. sikels į JAV ir apsigyvens Niujorke.

w XV. M « •• « TvazMlAilra Vlatvnhtc A1 aV- 1 —- • v . . ... —.Juodeika, Justinas Klumbis, St. Alek- Įjy a<>1 K Čeginskas dirbo Upp- 
siejos ir K. Petrauskas. Kun. Pr. Jo-1 
kūbaitis neseniai paskirtas klebonu- 
administratorium Our Lady of Gua- ą iiciraliia 
dalupe parapijoj. MU^udiija

JAV-bių LATVIAI, vadovaujami V.

už nuoširdų skautiškų reikalų supra
timą ir rėmimą, apsilankant mugėje. 
Didelė padėka tenka skaučių mamy
tėms ir skautiškai veiklai prijaučian
čioms ponioms už taip gausiai suau
kotus saldumynus, tėvų rėmėjų val
dybai už technišką pagalbą ir visiems 
betkokiu būdu prie mugės pasiseki
mo prisidėjusiems. Nuoširdžią, skau
tišką padėką reiškiame p. Banevi
čienei ir p. Volungei už premijų pa
aukojimą loterijai. I premiją — AV 
Marijos medžio drožinį laimėjo nr.
140 (mėlynas) — M. Biekšienė; II sing Home Accreditation Institute, į 
— tautiniais raštais siuvinėtą pagal- kuriuose dalyvavo ir Nek. Pr. M. se-- 
vėlę (paaukotą p. Banevičienės) lai- j 
mėjo nr. 148 (mėlynas) — A. Ver
bickas; III —odinį albumą laimėjo 
nr. 50 (ružavas); kviečiame atsiimti. 
Skambinti JA 9-6982 D. Gutauskie- 
nei. IV premiją -r- 100 gal. alyvos 
(aukotą Piecan Fuel Oils Ltd. per 
p. Volungę) laimėjo nr. 11 (ruža
vas) — E. Antanaitienė.

“Širvintos” tuntininkė

SPORTO KLUBAS KOVAS, šiemet 
laimėjęs Kanados lietuvių krepšinio

salos un-te, Švedijoj.

JAV-bių LATVIAI, vadovaujami V. PASKELBTA “TAIKOS SUTAR- 
Korsts ir dr. L. Streips (abu iŠ Cika- Lietuvių Bendruomenės
gos), yra jau suorganizavę visą eilę *r Bet. kat. kunigų sekre-
rezoliucijoms remti komiteto skyrių toriato- Sutarties esmė ta, kad B-nės 
įvairiose krašto vietovėse. vadovybei pripažinta teisė vadovauti

SESERYS DALYVAVO KURSUO-' U.etuV\ genimu, o ku-
SE. Vasario 15-19 d. St. Louis, Mis- - r, t

... . . *r lietuviu katalikų (atseit, religiniam)so tiri, įvyko specialus kursai — Nur-. . . .... ... .. .* • 3 v ! gyvenimui. Abi institucijos pripaži
no viena kitą savarankiškomis ir pa
sižadėjo kiekviena savo uždavinius 
atlikti ‘“pagarbos, solidarumo ir ben
dradarbiavimo dvasioje”.

serų atstovės: sės. M. Felicija, sės. M. 
Apolinara ir sės. M. Rita. Nek. Pr. M. 
seserų kongregacija ruošiasi statyti 
modemiškus Ark. Matulaičio senat
vės bei poilsio namus Putname, 
Conn. Todėl seserys ne tik vigais bū
dais kaupia lėšas namų statybai, bet 
ir labai rūpestingai studijuoja bei 
tinkamai ruošias tuos namus tvarky
ti.

KUN. J. J. JAKAITIS, MIC, po il
gokos ligos, mirė Šv. Kryžiaus ligo-

pirmenybėse meisterio vardą vyrų, ^nėje, Čikagoje. Velionis buvo gi- 
jaunių ir C klasėse, ruošiasi daly m^s 1886 m. birželio 24 d. Briedžių 
vauti Š. Amerikos liet, žaidynėse ba- km., Sintautų • valsč., Šakių apskr. 
landžio 24-25 d. Detroite. Tam betgi Kunigu įšventintas 1909 m. gruodžio 
reikia lėšų. Valdyba savo atsišauki- .Ilgą laiką klebonavo Worces- 
me kreipiasi į visuomenę: “Būsimos kur Pastatė lietuviams BFltaJlIJS
žaidynės ir įvairios kitos pirmenybės, ^^yčią ir kt. pastatus. 1930 m. įsto- 
uždėjo pareigą garbingai atstovauti 30 i Marijonų vienuoliją.

Argentina
ALF. PATAPAVIČIUS žuvo susi

siekimo nelaimėje. Gimęs 1920 m. 
Petrašiūnų km., šveųčionių apskr. 
Visiems buvo pažįstamas kaip gabus 
akordeonistas, kelis kartus koncerta
vo su Leonu ir Rikardu Mušketais * 
per lietuvių radijo valandėlę.

K. BANEVIČIUS, grįždamas iš 
darbo, buvo užkliudytas sunkvežimio 
f sužeistas. Nuvežtas ligoninėn mi
rė. Velionis buvo 62 m. amžiaus.

BRITANIJOS LIET. B-NĖS KRAŠ- 
_ . o------ ------------------ ■ TO V-BA Nepr. šventės minėjimą su-

Hamiltoną, ne tik krepšininkams, j PEDAGOGO A. P. BAGDONO nuo- ruo§ė vasario 20 d. Londono lietuvių 
bet meisterio karūną išlaikyti visai trauką ir apie jį straipsnelį išspaus- ’ Sperto jr socialinio klubo salėje. Žo- 
mūsų kolonijai, o ypač sporto entu- dino “Birmingham Post Herald” va- Lietuvos pasiuntinybės pata----------------------- w --- -JT-------------------- U.X

ziastams, kurių tikrai netrūksta mū- sario 22 d. laidoj. Straipsnyje pažy-! rėjas V. Balickas. B. Valterienė iš
mėtą, kad jis dėsto lotynų kalbą In- į pį^ programą, kaip solistė, o Lon- 

šokių grupė 
to, minėjime 
choras, vad.

parapiją parėmė mons. J. Tadaraus- 
kas, paaukodamas visų spalvų arno
tus, o kun. P. Ažubalis vad. §v. Jo
no Kr. par. prisidėjo $2.000. Gauta 
aukų ir įš kitų parapijų ir pavienių 
asmenų. Nepilnų trijų mėnesių laiko
tarpyje sukelta arti $19.000, kurių 
apie $16.000 — iš mažos Londono 
kolonijos, mažai prašokančios 75 šei-

Mylimai Mamytei Lietuvoje mirus,
' sūnui STEPUI NORMANTUI Hamiltone 

gilaus liūdesio dienose 
reiškiu nuoširdžią užuojautą —

Vytautas Morkūnas

sų mieste. Per 6 savo gyvavimo me
tų tik keletą kartų kreipėmės į Ha
miltono visuomenę, prašydami mate- Į 
rijalinės ir moralinės pagalbos. Nie
kuomet nebuvom nustumti. Mes tiki
me, kad ir šį kartą Jūs išklausysite 
mūsų prašymo, kadangi jis yra la
bai svarbus mūsų tolimesnėje sporti
nėje veikloje”.

“Būtų malonu, kad dar prieš išvy-1 
ką į Detroitą mes galėtume apmo
kėti mūsų sportininkų treniruočių sa
les ir kelionės išlaidas į S. Amerikos 
žaidynėse Detroite. Prašomi įstoti į 
HLSK Kovas rėmėjų eiles ir susi
siekti su valdybos nariais: J. Svflas, 
11 West Park, tel. 529-4496, J. Bulio- 
nis, 30 Ainslie Avė., tel. 527-8195 ir 
K. Stanaitis, 95 Delaware Ave.T tek 
529-8460. Iš anksto visiems tariame 
sportišką ačiū”.

KAIP ATRODO JAUNIMO CENTRAS?
Hamiltono, Ont., lietu- 
vietoje seniau stovėjo.

pirm. J. Butkaus. Naująją

S

p

Šiluvos Marijos parapijos komitetas Londone, Ont., daug pa* 
sidarbavęs kuriant bei išlaikant parapiją. Iš kairės sėdi: J. 
Ordas, L. Eimantas, kleb. kun. B. Pacevičius ir komiteto 
pirm. J. Butkus; stovi:-P. Genčius, V. Kudukis, Br. Misius, 
Daniliūnas ir A. Petrašiūnas

Dabartinėje 
vių parapijos 
apleistas pastatas su paprastais ap
linkiniais nameliais. Dabargi čia iš
augo lietuvių centras — bažnyčia, 
salė, klebonija ir pagaliau Jaunimo 
Centras. Kaip gi jis atrodo? Vidu
je — augšta ir didelė salė, kurioje 
tilps 6-7 šimtai žmonių. Vienoje sa
lės pusėje sugrupuota visos pagalbi
nės patalpos: virtuvė, barui vieta, 
drabužinė, dušai ir t.t. Viršuje visų 
tų patalpų, per visą salę, yra balko
nas, kitaip tariant, dar maža saliukė, 
kurioje bus papildomai vietos geram 
būriui žmonių.

Kad daugiau būtų erdvės sportuo
jančiam jaunimui, nuolatinės scenos 
salėje nebus, bet reikalui esant sceną 
visuomet bus galima lengvai ir grei
tai paruošti, nes atitinkamos priemo
nės tam bus paruoštos. Scenai įreng
ti yra numatytos dvi galimybės: pa-

keliama scena ir priglaudžiama prie 
sienos arba kilnojama scena, pana
šiai kaip sporto arenose. Šis reikalas 
išsispręs einant statybos darbams 
prie pabaigos. Jei neatsiras nenu
matytų kliūčių, tai š. m. gegužės — 
birželio mėn- įvyks JC pašventinimas.

JC statyba yra taip pradėta, kad 
ateity galima būtų lengvai ją pra
plėsti - didinti. Jei Hamiltono lietu
viams prireiks daugiau patalpų, ga
lės pristatyti sau dar vieną augštą 
virš dabartinės salės. Pamatai, sie
nos ir lubos jau dabar yra atitinka
mai pritaikytos.

• JC statyba yra labai praktiškai ir 
ekonomiškai suplanuota. Ją sėkmin
gai vykdo statybininkas A. Liaukus 
su keliais padėjėjais, irgi lietuviais.

Hamiltono liet, jaunimas greitu 
laiku turės savo pastogę ir nebus 
kampininku pas kitus.

A. Lukas

LIŪDNĄ ŽINIĄ iš Lietuvos gavo 
Stp. Normantas. Vasario 16 d. Plun
gės ligoninėje mirė jo motina 65 m. 
amžiaus a.a. Antanina Normantienė- 
Palaidota Gadunavo bažnytkaimy, da
lyvaujant dviem kunigam, orkestrui ir 
miniai žmonių. Šio laikraščio skaity
tojui gili užuojauta.

Nuotr. St. Kero

HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ 
GALIMYBĖS

K.B.

Rochester, N

mų skaičių. Par. komitetas ir dabar 
dar tebetalkina klebonui. Jo sudė
ty yra įvykęs tik vienas pasikeitimas: 
lit. mokyklos vedėjas L. Eimantas 
mokslo metams prasidėjus dėl laiko 
stokos iš pareigų pasitraukė ir jo 
vieton buvo pakviestas J. Brazlaus- 
kas.

Praėjo metai ir, su pasitenkinimu 
galime pasakyti, kad ne tik atsikvie- 
tėme kunigą ir įsteigėme parapiją 
bei nusipirkome bažnyčią, bet taip 
pat ir laimingai pergyvenome visus 
kūrimosi sunkumus ir dabar jau ne
abejojame, nes tikrai žinome, kad ir 
būdami maži, bet turėdami gerų no
rų, galime išlaikyti savą parapiją. 
Kiekvieną skmadienį pakilia nuotai
ka renkamės savon šventovėn, tokion 
jaukion ir taip stilingai pertvarky- 
ton, atremontuotom žinomasis inž. 
dr. A. Kulpavičius labai gražiai iš
naudojo visas galimybes, ne tik vy-

dian Springs mokykloj ir yra pasi- :dono jaunimo ’ tautinių 
traukęs nuo komunistų, kurie okupa- į tant šokiu Bpj» gimląji krašta. Strains Mė-I^Xn. M. 

tas ryšium su Bagdono visuomenei j Kernio, 
skaityta paskaita “The Communist 
Invasion of Lithuania”.

“CHICAGO TRIBUNE” atspaude* 
Lietuvos gen. konsulo P. Daužvar-

■džio laišką ir atvaizdą. Laiške konsu
las dėkoja laikraščiui už Lietuvos ne
priklausomybės dienos aprašymus ir _ . .. ._, , „ . . . . ,; . • , palanku jiems asmenį, paleido į at-pastebi, kad visi susirinkimai ir kon- ‘ ’
sularinis priėmimas praėjo su pasise
kimu. Konsulas nurodo, kad Lietu
vos sukaktį pagerbė 96 atstovų rūmų 
nariai ir 23 senatoriai. Jų kalbos bu
vo pasakytos kongrese ir įdėtos į 
“Congresional Record”.

KAZYS BOGUMIRSKAS su žmo
na ir trimis vaikais iš Kolumbijos yra 
atsikėlęs gyventi Amerikon, kur ap
sistojo Paterson, NJ. Kolumbijoj Bo- 
gumirskas "dirbo naftos laukuose 
kaip vyr. elektros inžinierius. Ame
rikoj jis taip pat gavo gerą darbą sa
vo specialybėj.

KUN. DR. T. ŽIŪRAITIS, OP, bai
gęs eilę misijų ir paskaitų vasario 
mėnesi grizo į Vašingtoną, kur išbu
vo iki kovo 4 d. Nuo kovo 5 iki balan
džio 19 d. jis sakys pamokslus lietu- nugabenti į Little Pond House vai
rių ir amerikiečių parapijose. Kovo kų namus Tilforde, netoli Famha- 
2K d. jis laikys lietuviams pamaldas me. Paskui bus paskirstyti Isle of 
Vašingtone.

LIETUVIŲ B-NES Marquette Park 
apylinkė Čikagoje Vasario 16 proga 
iškėlė originalią mintį: padovanoti 
Lietuvos vėliavas Marquette Park lie
tuvių parapinei mokyklai, kad jomis 
būtų papuoštos mokyklos klasės ir 
kad kiekvieną dieną mūsų mažie
siems, lankantiems tą mokyklą, jos 
primintų Lietuvą.
X A. RUŽANCOVAS, pats būdamas 
gudas, o, kartu, ir lietuvių kultūri
ninkas, laiške rašo: “Kovo 25 d. mi
nima 47 m. sukaktis nuo Gudijos ne
priklausomybės paskelbimo Minske. 
Atidavė Lietuvai gudai 1918 m. Gar
dino kraštą, to krašto tarybos nutari
mu, steigė gudų dalis Lietuvos ka
riuomenėje ir drauge kariavo nuo 
1918 iki 1924 m. Po to, likę kariai 
įsiliejo į pasienio policiją”*

JAV YRA APIE 140 lietuvių pa
statytų katalikų bažnyčių. Dalis jų 
vis dar tvarkomos lietuvių kilmės ku- te. 
nigų, kurių priskaičiuojama apie 500.

K. DEVEIKIS mirė 
vasario 16 d. Velionis Lietuvoje nuo 

s pašaukimo kariuomenėn 1921 m. visą 
laiką tarnavo 4 pėst. L.K. Mindaugo 
pulke. 1940 m. komunistai okupavę 
Lietuvą viršilą K. Deveiki, kaip ne

Nothinghame

sargą. Po II D. karo atvyko į Angli
ją, steigė įvairias organizacijas ir dir-r 

i bo jų valdybose. Darbu ir pinigais 
rėmė lietuviškus reikalus ir su pa
skaitomis lankydavo lietuvių koloni
jas. Dirbo ir lietuviškoj spaudoj.

MIRĖ: Jonas Dočkus, Marija But- 
rimavičienė, 90 m., Ona Tamavičie- 
nė, 75 m. ir Antanas Stumbrys. Tai 
vis senosios išeivijos lietuviai.

JAUNIMAS IŠ VOKIETIJOS. Kur- 
gonui ir kun. V. šarkai tarpininkau
jant, tarptautinė vakaru pagalbos or
ganizacija atgabeno į Britaniją iš Vo
kietijos 20 lietuviukų ir lietuvaičių 
4-7 m. amžiaus. Stotyje juos pasiti
ko ir išlydėjo į tolimesnę kelionę 
min. B. K. Balutis. Jie 3-4 savaitėm

Wight ir Exeteryje po atskiras šei
mas pagyventi. Jie bus grąžinti Vokie
tijon balandžio 22 d.

Australija
ADELAIDĖS VYR. MOKSLEIVIŲ 

ATEITININKŲ metiniam susirinki
me dalyvavo 37 nariai. Pirm. D. Vi- 
liūnaitė padarė metinės veiklos pra-\ 
nešimą, o globėjas J. Vasiliauskas 
kalbėjo apie tautiškumą ir idealiz
mą. Naujoji valdyba išrinkta: pirm. 
N. Masiulytė, vicepinn. L. Macpanas, 
sekt. A. Kasčiukaitytė, ižd. R. Kli- 
maitė, parengimams G. Kaminskas.

DAUG JUNGTUVIŲ, šie metai pra
dėti gausiomis vedybomis. Melbour
ne susituokė A. žižys su australiete, 
B. Jarašius su V. Kuncaite. Sydnėjo
joj vedė A. Migevičius R. Šapronai- 
tę. Taip pat tuokiasi H. šliteris su 
A. Baužaite, V. šlioteris su A. Adam- 
saite, J. šarkauskas su J. Kondrackai-

JAV kongreso narys Tr. Horton 
kalba Ročesterio lietuviams

KALBĖJO ST. LUSYS. — Lietuvos 
nepriklausomybės šventės proga lan
kėsi VLIKo vicepirm. St. Lūšys ir pa
sakė pagrindinę kalbą, kuria pažadi
no tautiečių ryžtą ir išdėstė VLIKo 
siekimus. Taip pat kalbėjo pavergtų 
tautų bičiulis kongreso narys F. Hor
ton, vietinės valdžios ir kitų tauty
bių atstovai. Horton, be kitko, pa
reiškė: “Lietuvių kova yra ir Ame
rikos kova prieš Sovietų Sąjungą ... 
Mes esame kare su Sov. Sąjunga ne 
tik Vietname, bet ir kitur”. Dr. Le- 
lis padėkojo kalbėtojams už padrą
sinančias mintis, o susirinkusiems — 
už aukas, kurių surinkta $900. 'Jis 
taipgi dėkojo klebonui kun. Pr. Va
liukevičiui už gražų patrijotinį pa
mokslą. Prie bendros lietuviškos nuo
taikos prisidėjo muz. J. Adomaičio 
vad. LB choras, padainavęs keletą 
patrijotinių dainų; akomponuojant 
M. Ščiukaitei. Per WHEC radijo sto
tį šventės minėjimą gražiai perteikė 
E. Karklienė. Pranešėja mokyt. B. 
Sedlickaitė perskaitė paruoštas rezo
liucijas, kurios buvo pasiųstos JAV 
prezidentui, jo sekretoriui, senato ir 
atstovų rūmų nariams. JJ.

menų, reikia tikėtis, kad pajamos iš 
LN sklypo didės.

Tik už vieno'bloko nuo mūsų skly
po jau dabar imama po $8 ar $10 už 
automobilį mėnesiui, o už valandą — 
po 20 et. Sakykime, kad LN sklype 
pirmus metus imsime po 10 et. vai. 
Tai sudarys 80 et. už automobilį die
nai arba $4 savaitei ir $208 metams. 
Padauginę iš 200 mašinų, gauname 
$41.600 pajamų metams. Yra rimto 
pagrindo, kad miesto centrui spar
čiai augant, galėsime imti ir po 20 
et. Tai sudarytų $83200. Už 5 blokų 
nuo mūsų sklypo jau dabar imama 
po 15 c. ar net 20 et. už pusę valan
dos. Kodėl mums to nesitikėti, kada 
tam yra realus pagrindas?

Visi nariai jau iš anksto prašomi 
visu rimtumu LN ateities reikalais 
pagalvoti. Kai turėsime lėšų, salės 
pastatymas už miesto nebus jokia 
problema. Gi šiandien likvidavę LN 
turtą ir išsikėlę už miesto, vargu ar 
į centrą vėliau kada besugrįžtumėm, 
nekalbant jau apie labai problema
tiškas ir ribotas pajamas, įsigijus 
vien tik salę Hamiltono apylinkėse.”

Ryšium su Lietuvių Namų narių 
susirinkimu kovo 28 d. pirm. Si. Bak
šys ilgesniame rašinyje dėsto vyrau
jančias nuomones valdyboje dėl LN 
ateities ir turimojo sklypo. Pastaro
jo savikaina dabar, pridėjus padary
tas išlaidas, esanti apie $60.000.00. 
Pardavimo atveju už sklypą dabar 
esą būtų galima gauti $125.000. Vė
liau jo kaina pakilsianti iki 9 ar 10 
dol. už kv. pėdą. Sklypas esąs 48.000 
kv. pėdų. Nepavykus pastatyti L. Na
mų, sklypas nuo 1964. XI. 1 pradėtas 
naudoti autovežimiams statyti po $3.00 
mėnesiui. “Gauta: lapkričio mėnesį 
$2420, gruodžio — $37, sausio —$43, 
vasario — $11620, o kovo 5 d. už 
kovą — $167.50 ir reikia tikėtis, kad 
kovo mėn. gausime $300 — $400. Ko- 

I vo 5 d. LN sklype jau stovėjo apie 
80 automobilių, už kuriuos mokestį

Paruošė Pr. Al.

kušlai ją sumodernindamas, bet 
padarydamas ją jaukią ir mums 
mielą. Pagal jo projektus padaryti 
abu altoriai, Šiluvos Marijos ir Sv. 
Kazimiero statulos, didžiojo alto- 
riaus ir Aušros Vartų vitražai ir pa-1w automoomų, uz Kuriuos nioKesų 
keistas visas buv. anglikonų bažny- P^*ma E<^- Galinis, Club Seaway sa- 
čios vidus. Londono lietuviai didžiai į v’nĮnkas> 135 King St E. LN v-ba va- 
vertina jo reikšmingą auką mūsų pa-įsano I9 -d- nutarė jam mo-
ra pijai: visa, kas augščiau paminė- pinigų surinki-

ir

ta, jis atliko dovanai. Jo kūryba 
džiaugiasi kiekvienas aplankantis Ši
luvos Marijos bažnyčią. Mes džiau
giamės pralaužę ledus ir ypač dėlto, 
kad kiekvieną sekmadienį mūsų baž
nytėlė yra pilna maldininkų. Dėka 
savos pastogės ir darbštaus klebono, 
mūsų kolonija sustiprėjo, suklestėjo.

ateitį, su dėkingumu prisimindami 
mums suteiktą pagalbą ir melsdami 
Augščiausiąjj atlyginti visiems mūsų 
geradariams. D.E.

mą, nuo š.m. vasario 1 d. Valdybos 
pirm, pavyko susitarti su City Chev
rolet-Oldsmobile Ltd. ir nuo vasario 
21 d. jų 33 tarnautojai savo automo
bilius pradėjo statyti LN sklype. Ka
dangi už juos apmoka firma vienu 
čekiu, jiems skaitoma po $2.50 mėn. 
Firma moka už mėnesį į priekį. Tu
rint galvoje, kad tik už 3 trumpų 
blokų statomas didysis Hamiltono 
milžinas “Terminal Towers", kuris 
bus baigtas 1966 m. ir jame dienos 
metu dirbs ar gyvens apie 2.000 as-

Taupyk ir skolinkis
kooperatiniame bankelyje "TALKA" 

išduodamos asmeninės paskolos iki ss.ooo, mortg^ių 
patkolot iki M% turto vertės. Nemokomos gyvybės ir poskolę 
dreodimes. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pkmedienieit — penktodieniois 9 vel.r. — 1 vėl. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieninis 5 vol. p»p. — 8 vai. vakaro •
21, AAAIN STRUT EAST, ROOM 207 — Tolefonos JA 8^511

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais prekybiniais ryšiais su 

Lietuva, kviečiame per mus pasiųsti giminėms Tėvynėje tai, kas ten 
naudingiausia ir reikalinga.

Siūlome šiuos vertingus siuntinius labai augštos kokybės dovanų labai su
mažintomis kainomis, įskaitant sov. muitą ir pasiuntimą.

LKS: Vyr. arba mot. angliško gabardino lietpaltis; 3% jardų angliškos vil
nonės medžiagos eilutei ir 4 jardai puikaus nepermatomo nailono suk
nelei tik už $66.00

DVIGUBAS LKS: 2 lietpalčiai, 1 jardai medž. dviem eilutėm ir 7 jardai 
nailono dviem suknelėm tik už $120.00.

P—3: 6 jardai šiltos angliškos vilnonės medžiagos dviem apsiaustam ir 
3% jardų,, ekstra geros viln. angį, medžiagos eilutei tik už $75.00.

V—3: 10% jardų labai tvirtų, gražių vilnonių angį, medžiagų 3 eilutėm 
tik už $55.00

N—4: 16 jardų keturiom suknelėm nepermatomo sunkaus pageidauja
mų spalvų labai gražių raštų nailono tik už $45.00

V—3: ir N—4 jungtinį siuntinį skaitome tik $86.00 
(susitaupo persiuntimo išlaidos) 
PATS VERTINGIAUSIAS

SM siuntinys: 6 vilnonės kašmiro skarelės su gėlėmis įvairių spalvų; 6 ita
liško šilko elegantiškos gražiu raštų skarelės ir 3 škotiškos vilnos ar
ba oriono labai šilti susegami arba per galvą užmaunami megztiniai 
tik už $65.00.

Garantuotas ir apdraustas pristatymas per 3 — 4 savaites. 
Gavėjams nereikia nieko primokėti. Viskas įskaičiuota į nurodytas kainas.

Užsakymus siųsti:
BALTIC STORES LTD. (Z. Juras).

421, Hackney Rd, London E 2, England
Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 m.

Atstovai Kanadoje:
A. KUSINSKIS, 124 Park Street, Sudbury, Ont.
L. Radzevičius, 61 N. Windermere Ave, Forth Arthur, Ont.
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Apie mažą meksikietę ir didį lietuvį
V. A. JONYNAS

“Filmutėje, kurią dabar pama
tysit, nieko ypatingo neįvyksta. 
Bet jūs pasijusit kažkuo pratur
tėję.” Maždaug šiais žodžiais pro
gramos vedėjas pristatė “Alėją”, 
kuria buvo užbaigta televizijos 
vasario 21 d. programos “This 
Hour Has 7 Days” transliacija. 
Ir nesuklydo.

Ko jis negalėjo nujausti, tai 
tas, kad ‘Alėja” pradžiugins kai- 
kuriuos žiūrovus dar šiuo tuo dau
giau. Nors parašai mirguliuoda
mi lėkė, viena to filmo kūrėjų pa
vardė užkliuvo — Vincent Vai
tiekūnas. Neužginčijamai lietu
viška, nors Liet. Enciklopedija 
tokio nemini. Neužginčijamai 
svarbi, nes filmo kadrai, vaizdai
— jo darbas. Pavydėtinai atliktas 
darbas.

Alėja (buvo tariama: “Alecha”)
— mažos meksikietės mergytės 
vardas. Visas kūrinėlis—tarsi iš
plėštas puslapis iš jos dienoraš
čio, dienoraš&o, kurio ji nerašė, 
nes nemoka (gal niekad neiš
moks) rašyt. Visi jos šeimoj be
raščiai — tetos ir dėdės — padie
niai darbininkai, gyveną Acapul-

' co kalnų lūšnyne.
To miesto vardas girdėtas iš 

. geografijų, turistinių leidinių, 
žmonių (netgi ex-DP) pasakojimų 
ir nuotraukų bei filmų, vaizduo
jančių jo grožybes. Kaip sunku 
įsivaizduoti kitokį Rio de Janei
ro kartą pamačius M. Camus “Or- 
pheu nero” (Black Orpheus), taip, 
Vaitiekūnui praėjus, nebeužmirš- 
ti kas slepias už prabangaus Aca
pulco fasado.

O, rodos, piešia jis taip taupiai
— kaip Alėja eina pamest van
dens, kaip stryksi su teta turgun, 
laukia vakarienės, nuobodžiauja, 
stebi suaugusius.

Sakoma, kad sunkiausia yra 
įtikinti pradedantįjį piešti, jog 
jis privalo tikrovę regėti savo 
akim. Vaitiekūnas tą tarpsni per
žengė. Detalės kritusios į vyz
džius jra daugiau negu pagava. 
Tai haliucinacija, suparalyzuo  j an

ti žiūrovą, kol jis pradeda jausti 
dienos kaitrą, dulkių kvapą, ne
pakeliamą tylą.

“Alėja” — vienos dienos įvy
kių atpasakojimas. Vaitiekūnui 
diena — ne aritmetinis valandų 
skaičius, bet akimirkų mozaika, 
kur nevisos skeveldrėlės šviečia, 
tuo pat ryškumu.

Kaip poetui statybinė medžia
ga žodis, taip Vaitiekūnui ja yra 
vaizdas, filmo kadras. Tamsus si
luetas — katės kontūras tamsiai 
pilkam fone, besisupantis kauše
lis pilnam kibire, purvini kastu
vai ir kirkos, išskėtęs kryžium 
rankas vakaro fone medis. Jų pa
galba jis perkeičia realybę nuola
tos rūpindamasis kondesuota for
ma, išraiškingu sudurstymu (mon
tažu) atkurti tai, kas mėgėjo ran
kose liktų tik banalybe.

Todėl “Alėja” yra daugiau ne
gu dokumentinė apybraiža, dau
giau negu kaltinamasis aktas ar 
apeliavimas į žmogišką užuojau
tą. Ji yra visa tai drauge sudė
jus, bet už vis labiau individua
lus, poetinis kūrinys. Pavadintu- 
mėm “publicistinė poema”, ku
rioj be tuščiažodžiavimo ar tech
nikinės gražbylystės autorius su
geba prabilthį žiūrovą.

Dažnai matom filmus apie nu
skriaustųjų dalią. Kai kitiems pri
reikia septynių mylių celuloidi- 
nių juostų, Vaitiekūnas tą patį 
pasako apie žmogaus neviltį 12 
minučių deimančiuku.

Baigiant norėtųsi mesti vieną 
mintį. Įpratom didesnių suvažia
vimų metu rengti parodas, kon
certus — “šokim - trypkim - 
linksmi - būkim”... Ar nevertė
tų pagalvoti apie, tegul ir kuklų, 
kino festivalį, kurio metu būtų 
rodomi lietuvių profesionalų ki
no darbuotojų kūriniai — pačių 
sukurti ir tie, kur jų prisidėta.

Kaikurie jų, kaip sakysim, bro
liai Mekai, plačiai žinomi. Bet 
Vaitiekūno pavyzdys sakytų, kad 
gali būti ir daugiau tokių nepa
žįstamų, kuriuos vertėtų pažint ir 
vertai didžiuotis.

DAIL. J. JUODIS KĘSTUTIS IR BIRUTĖ

5 PSI. • Tėviškės Žiburiai • 1965. III. 18 — Nr. 11 (790)

Gyvenimas filmuose

MUZIKOS GARSAI
- KORNELIJUS BUCMYS, OEM 

“The Sound of Mucic”. Richard 
Rodgers ir Oscar Kammerstein II 
bendrom jėgom sukurta muzikinė 
komedija “The Sound of Music” 
Broadway teatruose išsilaikė virš 
pusketvirtų metų, neskaitant 
gausių pastatymų įvairiuose did
miesčiuose. Filmų gamintojas ir 
režisorius Robert Wise, prieš ke- 
ketą metų sulaukęs 10 Oscar pre
mijų su filmu “West Side Story”, 
ir naujausio filmo atveju parodo 
didelio specialisto sugebėjimus. 
, Kaip operetės, taip ir filmo tu
rinys didesne dalimi remiasi re
aliu gyvenimu, pavaizduojant 
dainuojančios Trapp šeimos įvy
kius 1938 m. Judri postulantė 
vienuolė viršininkės pasiunčiama 
prižiūrėti našlio kapitono septy
nių vaikų. Su meile, muzika ir 
pareigingumu ji ne tik susidrau
gauja su visais vaikais, bet pa
traukia ir paties kapitono dėmesį. 
Po vedybų tenka apleisti namus 
ir savą kraštą, nes naciai užima 
Austriją, ir kapitonas atsisako 
tarnauti okupanto laivyne.

Nors turinys ir kaikurie eigos 
momentai labai jau būdingi ro
mantinės operetės stiliumi, reži
sorius bendrą padėtį bando išgel
bėti puikiais Salzburgo gamto
vaizdžiais, pateikiamais tikrai pui
kiose spalvose plačiame Todd-AO 
ekrane.

Vaidybiniu atžvilgiu šis filmas 
yra asmeninis ir visuotinis Julie 
Andrews triumfas. Ji žavi ne tik 
puikiu ir plačios skalės balsu, 
bet ir visa savo nuoširdžia asme
nybe. Kiek dirbtinai kapitono 
vaidmenyje jaučiasi Christopher 
Plummer. Sveikintinas Peggy 
Wood sugrįžimas į ekraną moti
nos viršininkės rolėje. Pirmą kar
tą ekrane pasirodo Marni Nixon 
sesers Sofijos rolėje. Dainavusi 
už Audrey Hepburn “My Fair 
Lady” ir už kitas artistes tik už
kulisiuose, šį kartą turi galimy
bę pasirodyti pati.

Šalia eilės jau populiarių ope
retės dainų, Rogers šiam filmui 
sukūrė dvi visai naujas dainas. 
Tiek puikiais vaizdais, tiek pa
trauklia muzika ir ypač žavia Ju

lie Andrews vaidyba šis filmas 
pajėgs sudominti įvairaus am
žiaus žiūrovus ir gali būti reko
menduojamas visiems šeimos na
riams.

“How to Murder Your Wife”. 
Su perkrauta satyros doze ame
rikietis filmų gamintojas George 
Axelrod šioje komedijoje bando 
iškelti, viengungių gyvenimo lais
vės džiaugsmus ir su- įžulumu 
puola žmonas ir patį vedybinį 
gyvenimą.

Eilei laikraščių piešiąs nuoty
kių — ‘kartūnų” serijas viengun- 

| gis žurnalistas, išsiblaivęs po 
triukšmingo viengungių pobūvio, 
pasijunta legaliai vedęs. Jo gyve
nimo būdas gerokai pakeičiamas. 
Piešiamus nuotykius iš anksto 
pats pergyvendamas, žurnalistas 
savo asmenines mintis apie atsi
kratymą žmona perveda į piešia
mų veikėjų išsireiškimus ir veiks
mus.

Dviejų valandų komedija pra
sideda labai lėtai ir tik Jack Lem
mon puikios vaidybos dėka kelio
mis progomis pasiekia gyvo ko
miškumo. Prie teigiamumų tenka 
priskaityti ir Eddie Mayenhoff 
vaidybą advokato rolėje, šiaip vi
sas filmas dirbtinai šaltas bei ne
nuoširdus ir toleruotinas nebent 
suaugusių publikai.

“Crack in the World”. Eilėje 
neva moksliškų filmų bandyta pa
vaizduoti įvairūs erdvių ir kitų 
planetų tyrinėjimai kartais labai 
fantastišku stiliumi.

Naujame šio žanro filme kiek 
rimčiau išdėstomi mokslininkų 
grupės tyrinėjimai, besistengiant 
pragręžti žemės plutą ir panau
doti žemės viduryje slypinčią 
energiją. Bandymai sekami su vi
somis detalėmis, bet rezultate iš
šaukiama visa eilė audrų, žemės 
drebėjimų ir kitokių žemės rutu
lio sukrėtimų.

Dana Andrews ir Kieron Moore 
mokslininkų rolėse stengiasi fil
mui teikti kiek orumo. Tas jiems 
iš dalies ir pavyksta. Įspūdingi 
specialūs efektai.

Daugiau raketų nei bombonešių
žurnalo “Air progress” žinio

mis, JAV dabar turi paruošusios 
1125 atomines bombas nešančias 
raketas. Pagrindinį vaidmenį turi 
aviacija, kuriai priklauso 853 ba
listinės raketos. 50 jų yra naujau
sio “Minuteman” tipo. Laivynas
turi 17 povandeninių laivų, kurie 
gali gabenti 272 raketas. Kai ku
rios raketos neša į taikinį vieną 
atominę bombą, kitos keletą ma
žesnių. Artimo atstumo raketos, 
kaip pasenusios, išimtos iš apy
vartos.

Be šių raketų, JAV aviacija dar 
turi 1110 sunkiu bombonešių, ši 
skaičių sudaro 630 B-52 tipo, 80 
— B-58 ir 400 jau gerokai apse

nusių B-47. Bombonešiai gali neš
ti keleriopai didesnį bombų kro
vinį negu raketos. Taip pat bom
bonešiai gabena ir raketas, kurios 
gali būti paleistos į taikinį iš 500 
mylių nuotolio.

Pagal dabartinius planus, 1967 
m. JAV parengties stovyje turės 
1780 balistinių raketų ir tik 710 
sunkiųjų bombonešių.

PROF. K. PAKŠTO MONOGRAFI
JAI Ateitininkų Sendraugių S-gos 
centro valdyba paskyrė $200. Aukas 
prašome siųsti: Pakštas Fund c/o 
J. Mikaila, 16870 Stoepel, Detroit, 
Michigan 48221, USA.

PASAULIO ISTORIJOS BAIGMĖ
Pasauuo istorija pasakoja apie 

tautas ir imperijas, apie politines 
ir visuomenines santvarkas. Čia 
matome tautų interesus ir impe
rialistinius siekimus, grobstymą 
ekonominės galios, spyrimąsi pa
sauliui valdyti, reformatorių poli
tikos ir visuomenės ^patobulinimo 
planus, idealistų sapnus, politi
nių grupių kovas* dėl galios ir ti
kybos jausmų pasireiškimus žmo
nėse istorijos* eigoje. Matome ge
ro ir blogo mišinį, kur augščiau- 
si idealai surizgę su žvėriškiausią 
tikrove, kur greta savęs pasiauko
jimo žygiuoja pasipūtimas, kur 
nesididžiuojantį troškimą nuže
mintai patarnauti lydi išdidus go
dumas ponauti. Šitus prieštaravi
mus krikščionis aiškina žmogaus 
nutolimu nuo Dievo ir maištavi
mu prieš Jo valią. Netvarkos ir 
pikto neišnykimas yra ženklas, 
kad, nežiūrint visų savo augštų 
idealizmų, žmogus pats savo pa
ties pajėgomis išsigelbėti negali. 
Pasaulio istorija — tai pasakoji
mas apie puolusį, nuodėmingą 
žmogų. Tokiu būdu galutinė isto
rijos prasmė, rodos, turėtų būti 
atpirkimas, kurį Dievas toj pa
čioj istorijoj ir vykdo, šventoji is
torija šią prasmę ir išreiškia. At
pirkimas vyksta visuotinio nutoli

Sol. D. Stankaitytė, gyv. Čikago
je, kovo 21 d., sekmadienį, kon
certuos Toronte.

gesnio laikotarpio torontiečiai 
girdės koncertuojantį drauge 
su sol. D. Stankaitytė Prisikėli- 
no salėje kovo 21 d.

Atsiusta paminėti
Ignas Končius, ŽEMAIČIŲ KRY

ŽIAI IR KOPLYTĖLES. Išleido Tė
viškėlė, 1965 m. Spausdino VI. Vijei- 
kio spaustuvė. 180 psl. Gausiai ilius
truota, kietais viršeliais. Kaina nepa
žymėta.

Moteris, nr. 1. Sausis-vasaris, 1965 
Į m. Turiny: J. Eretas, Tremtis — pra
keikimas ar uždavinys; S. Sužiedė
lis, Moterys po istorijos dulkėmis; 
V. Ramunė, Kainas ir Abelis. Sky
riai: organizacinė veikla, šeima ir 
mdkykla, moteris ir religija, šeimi
ninkių kampelis ir kt.

Mitteilungen aus baltischem Leben, 
nr. 4, 1964 m. Leidžia Baltų Sąjunga 
Vokietijoje.

Technikos Žodis, nr. 6, 1964 m. Inži
nierių ir architektų dvimėnesinis žur
nalas.

Skautų Aldas, nr. 3, 1965.

U KULTŪRINEJE VEIKIOJE
I LAISVĘ žurnalas naujo vyskupo tinių tyrinėjimą. Nuo 1944 m. pabai- 

paskyrimo proga pastebi: “Kaip nebu-! gos apsigyveno Paryžiuje, kur 1948 
vom abejingi tada, kai Lietuvos rei-1 m. gavo teisės istorijos doktoratą, 
kalas buvo apeinamas ar pažeidžia- paruošdama tezę: “Apie tariamą 

1387. II. 20 Lietuvos valdovo privile
giją”. Pr. Al.

LIETUVIŠKĄ ELEMENTORIŲ 
“Saulutė” išleido Varšuvoje valstybi
nė Lenkijos mokyklų leidykla. Jį re
dagavo M. Kmita, o iliustracijas pa
ruošė dail. M. Tokarčiko. Knygos pus
lapiuose yra lietuvių poetų eilėraščių 
ir vienas rašinys apie Vilnių. Lenkijos 
švietimo ministerija “Saulutę” pripa
žino mokykloms tinkamu vadovėliu. 
Jis bus panaudotas lietuviškose mo
kyklose Suvalkų trikampyje.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖS centro valdyba rūpinasi spau
dos mėnesiu, kuris bus skelbiamas 
gegužėje; dabar ruošia bendrą visų 
leidyklų išleistų knygų katalogą, ku
rį paskleis per JAV apylinkes. Lei
dyklos, kurios dar savo leidinių ka
talogų neprisiuntė JAV LB centro 
valdybai, prašomos tai greičiau pa
daryti. Katalogus siųsti — Jonas Ja
saitis, 7252 So. Whipple St. Chicago, 
Illinois 60629, USA.

taip negalim būti abejingi ir 
gestams, kuriais parodoma Lie- 
reikalui palankumo. Nežinome,

mas, 
tiems 
tuvos
ar atitinkami autoritetai yra perdavę
Vatikanui šios rūšies lietuvių senti
mentus. O juos perduoti labai ver-

mo ir dvasios nuopolio vyksme.
Šv. Rašte atpasakojamoje isto

rijoje randame tam tikras, aiškiai 
apibrėžtas sąvokas. Pagrindinė jų 
yra kietas įsitikinimas, kad Die
vas yra vienintelis istorijos valdo
vas. Pasaulį sukurdamas, Jis žmo
gų ir pasaulį pasilaikė savo ran
kose. Tiesa, žmogui suteikė lais-, r-------- j——~~ --------- ----- .-,
vę, bet sakymas, kad žmogus “su- Į kovos su piktu ir nugalėjimu, iš
kartas į Dievo panašumą“ reiškia, torijoj įrašytu Prisikėlimu su jo 
žmogus istorijoj turi gyventi san- gretimomis sąvokomis, kad malo- 
tykyje su savo Kūrėju. Prie pa- ’ 
šaulio sukūrimo ir su tuo surištu 
davimu žmogui laisvės Šv. Raštas 
prideda dar dvi kitas pagrindines 
sąvokas, kurios žmonijos istoriją 
ryškina.

Pirmoji yra ta, kad Dievas su
kurtąją savo santvarką nuolatos 
palaiko. Antroji sąvoka išreiškia 
šios santvarkos nuodėmingumą ir 
maištingą nuotaiką. Sukurtasis 
pasaulis maištauja ir nuo savo 
Kūrėjo pasitraukia, žmonijos bui
tį lydi nuodėmingumas, visą žmo
niją apimąs maištas prieš Dievą. 
Žmogus nemokėjo savo laisvės 
tinkamai naudoti. Visatos plotme 
maištas yra demoniškas.

Dievas istorijoj veikia ryšium 
su žmogaus nuodėmingumu. Jis 
yra asmuo ir pagrindinė Jo esmė 
yra meilė, nors vaizduojamas ir 
rūstus. Istorijoj Jis ne tik teisia, 

ir malonės rodo, šventoji is
torija užtikrina, kad galiausiai 
laimės Dievo malonė, kuri iškyla 
virš teisimo ir pasidaro atpirki
mu. čia stebuklas suprastinąs ne 
ta prasme, kad kažkas svetimas 
įsikiša į gamtinę santvarką, bet 
kad apsireiškia dieviškoji veikla 
augštesniu laipsniu.

Ateina vienkartinis žodžio įsi
kūnijimas, kur- kryžiuojasi sąvo
kos: Dievo Sūnaus, Dievo žodžio, 
žmogaus Sūnaus, Mesijo ir Ken

“AIDŲ” RED. J. GIRNIUS apie 
naująjį vyskupą Pr. Brazį rašo: “Pap
rastas ir kuklus, žmogui bičiuliškai 
šiltas, giliai gyvenąs savo tikėjimu 
... vienuoliškai asketiškas, bet drau
ge visada giedras dvasinės jaunystės 
gyvybe ... Pasauliečiuose tokią asme
nybę vadintume mokytoju, kurio 
klausoma ne iš baimės, o iš meilės, 
nes žinoma, kad ir jis savo mokinius 
myli, o ne tik oficialiai pareigas ei
na. Dvasininkuose tokia asmenybė 
sudaro pagrindą ganytojo pašauki
mui. Džiaugiamės kad sulaukėme nau
jo lietuvio vyskupo, ir džiaugiamės, 
kad sulaukėme tokio vyskupo”.

PED. LITUANISTIKOS INSTITU
TAS gegužės mėn. Jaunimo Centre 
Čikagoje rengia viešą Lietuvos par
tizanų ir visos Lietuvių rezistencijos 
atminimą. Pagrindinę atminimo dalį 
sudarys iš V. Krėvės raštų scenai pri
taikytas vaidinimas “Sena pasaka a- 
pie narsųjį kunigaikštį Margį, Punios 

į valdovą”. Atminime bus iškeltas ne 

tas ir prasmė, bet drauge paakintas 
ir tautinio heroizmo nusiteikimas 
mūsų priaugančioje išeivijos kartoje.

ŽURNALISTUI IR KULTŪRININ
KUI ALF. VYT. BRAZIULIUI, gyv. 

mas vaizduoja Kristų pergalėtoją Klevelande, vasario 27 d. suėjo 65 
l’o,T' Vielfnc ir m amžiaUS.

LATVIŲ KATALIKŲ ŽURNALAS 
“DZIMTENES B AL SS” atkarpoje 
pradėjo spausdinti kun. J. Prunskio 

Sveikame kūne”. Ta proga

čiančio Tarno. Visa tai atsklei
džia, kad Dievo tikslas istorijoj 
yra kūryba ir atpirkimas, pasi- 
reiškiąs istorijoj įvykusiu gyveni
mu, mirtimi ir prisikėlimu. Isto
rijoj jis pavaizduojamas Kryžiu
mi, Prisikėlimu ir Dangun žengi
mu. Kryžius mums pristatomas jik^etisterciZZvi“ motyvas, ryž- 
pasiaukojancios mirties vaizdu.

nę nugali nuodėmę, o dieviškas j 
gyvenimas mirtį. Į Dangų Įžengi-;

kaip Visatos Viešpatį ir augšciau-: 
šią kunigą.

Dieviškojo atpirkimo žygis įri- 
kiuojamas į plačią išganymo ap
imtį. Čia iškeliama vaizdai susi-| 
taikymo, išteisinimo ir atpirkimo, rnygą 
kuriais dieviškajam tikslui šutei- žurnale pateikiamos platesnės žinios 
kiama visuotinė apimtis. Vidury- 
je stovi vaizdas, kad Bažnyčia yra 
Dievo tauta ir Kristaus kūnas, 
reiškiąs atpirktą bendruomenę/

Viskas įstatoma į pasaulio pa
baigos rėmus. Laikas turi prasmę, 
bet jo galutinoji prasmė stovi am
žinybėje. Istorija, galima sakyti, 
tai laikas, kuris bėgdamas apsi
vilks prasme, ypač atvejais, kai 
paliečiamas amžinybės. Iškyla iš
sipildymo idėja, kad laikas istori
joje grindžiamas dieviškąja veik
la. šito išsipildymo viduryje sto
vi Kristaus atėjimas. Istorijos 
slinktis pabaigon — eschaton jau 
dabar veikia, bet istorija turi rie
dėti paskirtą laiką, kuriam pasi
baigus gyvenimas pasieks atitin
kamą tobulumo laipsnį, kur Die
vas bus viskas visur ir visame.

(Iš prof. Eric C. Rust veikalo 
“Towards a Theological Under
standing of History”, Oxford u-to 
leidinys, 1963 m.).

Knyga apie senovės lietuvių girias
Iš spaustuvės mašinų išėjo nau

jas veikalas, kuris savo pobūdžiu 
yra skirtingas nuo daugumos ki
tų dabar pasirodančių.

Plati ir gili mūsų gimtojo kraš
to praeitis. Juo giliau į ją įsigili
ni, juo daugiau inspiracijų ir dva
sinės stiprybės pajunti. Tačiau 
dar mums reikia, kad ją arčiau 
pažintume. Tautinių švenčių pro
gomis visose salėse linksniuoja
me, kad Lietuva buvo nuo 1918 
iki 1940 m. nepriklausoma valsty
bė. O kurgi karaliaus Mindaugo, 
Gedimino, Vytauto, Zigmanto 
valstybė? Ar tik dėl to, jos nemi- 
nim, kad mes mažiau apie ją ži
nome?

Veikalas, kurį čia norima pami
nėti, apima daugiausia geografi
nį aprašymą Lietuvos girių, ko
kios jos buvo prieš 400 metų. Gi
rioms lietuvis jaučia ypatingą 
sentimentą, šis ano meto Lietu
vos girių aprašymas fotografiniu 
tikslumu pasako, kad jau prieš 
400 metų Lietuvos valstybė geYai 
tvarkėsi, vedė tinkamai valstybės 
ūkį, ir kad Lietuvos Didžiojo Ku-, 
nigaikščio girios, taigi Lietuvos 
valstybės plotai, nusitęsė toli į 
pietus nuo Gardino, net už Pripe
tės upės.

šis. naujas veikalas pavadintas 
“Pietų Lietuva Grigaliaus Valavi
čiaus 1559 m. Lietuvos girių ap
rašyme”. 400 metų (1559-1959) 
sukakčiai paminėti. Redagavo 
Vincas žemaitis. Išleido Lietuvių 
Miškininkų S-ga išeivijoj, Čikaga* 
1964 m.

Tai istorinis dokumentas, koks 
jis buvo sudarytas pačių lietuvių 
rankomis prieš 400 metų. Jis ap
ima DL Kunigaikščio valdytų gi
rių, kurios dengė plotus į pietus 
nuo Nemuno ir tęsėsi nuo Balti
jos jūros iki už Pripetės upės. Že
maitijos bei Augštaitijos girios 
čia neįeina.

Grigalius Valavičius, aprašyda
mas girias, kartu pateikė gausios 
medžiagos ir įvairiais kitais požiū
riais. Dėlto šio naujo veikalo au- 
torius-redaktorius V. Žemaitis pa
kvietė į talką visą eilę dar kitų 
atitinkamų Sričių specialistų, kū

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
M. K. ČIURLIONIO namelį-muzėjų 

Druskininkuose jau yra aplankę 35.- 
000 asmenų, šiuo metu atremontuo
tas antras Čiurlioniu šeimai priklau
sęs namas, i kurį bus perkelti visi 
muzikiniai eksponatai, liečiantieji 
Čiurlionio, kaip kompozitoriaus, veik
lą. Tarp abiejų muzėjaus namų paso-., 
dintas sodelis atkurs ano meto aplin
ką. Apželdinimo darbams vadovavo 
M. K. Čiurlionio sesuo Valerija Karu
žienė. Vienas Įdomiausių eksponatų 
— neseniai surasta fisharmonija, ku
ria grojo kompozitorius. S.m. rugsėjo 
20 d. bus paminėta didžiojo meninin
ko 90 m. gimimo sukaktis. Jubilėjinį 
komitetą sudaro 20 žymiausių dabar
tinės Lietuvos kompozitorių, dailinin
kų ir rašytojų.

KINO STUDIJOS PAVILJONUOSE 
Vilniuje ruošiamasi perkelti į filmo 
juostą kompoz. Eduardo Balsio bale
tą “Eglė žalčių karalienė”. Režisūrinį 
scenarijų paruošė pats E. Balsys ir 
filmo režisorius Algimantas Mockus. 
Meninį apipavidalinimą kuria dail. 
Jeronimas čiuplys, kostiumus — dail. 
Dalia Mataitienė - Kopūstinskaite. Pa
grindinius vaidmenis — Eglės ir Žal
čio — atliks Leokadija Aškelovičiūtė 
ir Raimondas Minderis. Baletmeiste
ris — Vyt. Grivickas. Rež. A. Mockus 
pasakoja: “Fantastika ir gyvenimas, 
sulydyti menine išmone, skambės api
bendrintai, filosofiškai, teigs gėrio, 
grožio, meilės pergalę. Nemažas pras
minis krūvis tenka filme ir spalvoms. 
Jas stengsimės išlaikyti ramioj, švel
nioj gamoj, ir tik finale, įvesdami - 
ryškiai žalią medžių spalvą ir raudono 
saulėlydžio gaisus, tarsi skelbsime gy
venimo ir meilės balsą...” Prisimi
nęs lietuviškojo gamtovaizdžio itar- 
pas, jis kalba apie dangaus atspindį 
ramiose mariose, horizonte tirpstan
čius laivų siluetus, blėstančias žvaigž
des, ūksmingas medžių - viršūnes ir 
tinkluose besirangančius ungurius. 
A. Mockus darbą kino studijoje pradė
jo 1948 m. filmuotojo asistentu.

ALDONĄ LIOBYTĘ 50 m. amžiaus 
sukakties proga pasveikino Rašytojų 
Sąjunga. Ji yra inscenizavusi P. Cvir
kos “žemę maitintoją” ir A. Vienuo
lio “Paskenduolę”, paruošusi pasakų 
rinkinius vaikams — “Gulbė karaliaus 
pati”, “Nė velnio nebijau” ir parašiu
si vaikams knygeles: “Saulės vaduoto
jas”, “Ežerinis”, “Mėnuo saulužę ve
dė”. Sveikinime taipogi iškeliami jos 
nuopelnai verčiant ir redaguojant ki
tų tautų literatūros kūrinius.

JAUNOJO ŽIŪROVO TEATRAS or
ganizuojamas Vilniuje. Jo vyr. režiso- 
rium paskirta A. Ragauskaitė, kuri 
yra pasiryžusi konkurso keliu suburti 
40 aktorių kolektyvą. Spaudai ji pa
reiškė: u... teatro repertuarą suda
rys daugiausia pjesės apie jaunimą. 
Originalios pjesės ir verstinės. Mūsų 
dramaturgams, ir taip neproduktyviai 
dirbantiems, reikės sukrusti. Reikės 
sukurti pjesių, vaizduojančių besifor
muojančio jaunuolio gyvenimą .. 
Naujasis teatras — IX profesinių te
atrų šeimoje — nesitenkins vien tik 
vaidinimais Vilniuje, bet didelę savo 
veiklos dalį skirs išvykoms į kitus 
Lietuvos miestus ir miestelius.

VIRŠ 100.000 LEIDINIŲ sukaupta 
Mokslų Akademijos centrinės bibliote
kos retų knygų skyriuje, pradedant 
XV sC. ir baigiant vėlyvesniu laikotar
piu. Jų tarpe yra žemėlapių, geografi
jos atlasų, architektūrinių paminklų, 

deiio’ masto architektūros ir re-1 teatrinių kostiumų ir dekoracijų al- 
lig. meno parodas — Brazilijoje 
ir Čikagoje. čk.

apie autorių ir knygos vertėją Em, 
Skujenieką.

BIBLIOGRAFAS A. RUŽANIEC • 
RUŽANCOVAS prisiuntė Maž. Lietu
vos -Patriarcho Martyno Jankaus 
straipsnių bibliografiją monografijos 
rengėjui Pr. Alšėnui.

ISTORIKE DR. JONE DEVEIKE - 
NAVAKIENĖ mirė vasario 26 d. Pa
ryžiuje, sulaukusi 58 . m. amžiaus. 
1932 m. Vytauto Didžiojo un-te bai
gė istorijos ir teisės mokslus ir pra
dėjo gilintis į Lietuvos istorijos šal-

rie, pasiremdami veikalo medžia
ga, pridėjo savo komentarus — 
atskirų aspektų nagrinėjimą ir 
taip šis leidinys tapo žymiai pra
plėstas. Bendradarbių eilėje yra: 
kalbininkas P. Būtėnas, istorikas- 
teisininkas J. Dainauskas, prof, 
dr. Z. Ivinskis, prof. S. Kolupai
la, kun. dr. J. Totoraitis, Algir
das žemaitis. Knyga turi 252 psl.; 
gausiai iliustruota istoriniais pa
veikslais ir žemėlapiais. Galima 
gauti rašant: V. Ankudavičiui, 
7038 S. Talman Ave., Chicago 29, 
Ill., USA. J. Kuprionis !

LŽS Detroito skyriaus naujoji 
valdyba. Iš kairės: ižd. Alf. Na
kas, pirm. VI. Mingėla, vicepirm. 
VI. Selenis; antroje eilėje: VI. 
Pauža, sekr. St. Sližys.

Architektūrinė perspektyva optinėmis 
priemonėmis

žodis “perspektyva” turi kele
tą reikšmių. Technikoje arba tiks
liau matematikoje — perspekty
va yra grafinis daiktų atvaizdavi
mas plokštumoje taip, kaip tie 
daiktai atrodytų stebėtojui erd
vėje iš pasirinktos vietos.

šiuo metu inž. Mik. Ivanaus
kas, gyvenąs JAV, 1332 So 49 
Ave., Ciciero, Ill. 60650, praktiš
kai įvykdė jau nuo senų laikų tu
rėtą idėją optiniu metodu suda
ryti pastatų bei žemės reljefo 
perspektyvą, š.m. vasario pabai
goje inž. M. Ivanauskas vienai di
delei Čikagos statybos firmai pa
demonstravo naujuoju metodu 
didelio pramonės ploto projek
tuojamu ir esamųjų pastatų su 
su žemės reljefu jr supančia ap
linka perspektyvą.

šiuo naujuoju optiniu metodu 
galima atvaizduoti daiktų per
spektyvą greičiau, tiksliau ir pa
prasčiau nei laikantis matemati
nio — taškų ir linijų projekcijų 
būdo, neišskiriant praktijoje nau
dojamų Įorastinių būdų bei šab
lonų — trafaretų. Be to, galima 
laisvai pasirinkti stebėjimo vie
tą ir pagal pasirinktą poziciją ek
rane matomas būsimos perspek
tyvos preliminarinis vaizdas. Ope
ruojant t.v. “zoom lens” nustato
mas reikiamas vaizdo dydis pa
gal pageidaujamą mastelį. Taigi,

kaitaliojant stebėjimo vietą, gali
ma bandymais pasirinkti pačią 
įspūdingiausią, realiausią ir pa
traukliausią būsimos perspekty
vos vaizdą, o toliau telieka tik 
skoningas architekto ar braižyto
jo grafinis išpildymas.

Inž. Mik. Ivanauskas šiuo metu 
dirba savo profesijoje Čikagoje ir 
yra žinomas kaip techniškų kny
gų autorius. Kaip architektas, 
Lietuvoje laimėjo Panevėžio gam
tos muzėjaus ir Kauno kapinių iš
planavimo architektūrinius kon
kursus; tremtyje suorganizavo di-1 
delio masto architektūros ir re-l

VIKTORAS PETROVSKIS, žinomas 
ukrainiečių literatas, šiuo metu ver
čia J. Dovydaičio romaną “žydrieji 
ežerai”. Stalino teroro ir visuotinio 
kompartijos pakvaišimo laikotarpyje 
jis buvo ištremtas į Sibirą, kur, susi
tikęs su lietuviais, pramoko lietuvių 
kalbos. Po 19m. kančių susilaukęs re- 
habilitacijos, V. Petrovskis didelį dė
mesį skiria lietuvių literatūrai. Į uk
rainiečių kalbą jis yra išvertęs: P. 
Cvirkos “Jaunąjį Mikuti”, J. Dovydai
čio romaną "Dideli įvykiai Nauja
miestyje”, A. Bieliausko “Rožės žydi 
raudonai”, J. Marcinkevičiaus apysa
ką “Pušis, kuri juokėsi”, liaudies pa
sakų rinktinę “Dangus griūva”, M. 
Sluckio ir H. Korsakienės apsakymus.

bumų ir netgi senų spektaklių progra
mų bei reklaminių afišų, šiame sky
riuje saugomos XIX a. rašytojų, vi
suomenės veikėjų nuotraukos, praėju
sio šimtmečio pašto atvirukai. Mikro
filmų skyriuje specialaus aparato pa
galba galima susipažinti su tais XVII - 
XVIII a. leidiniais, kurių biblioteka 
neturi savo fonduose. Įrašai yra gau
ti ii kitų bibliotekų.

KOMPOZ. B. GORBULSKIS Pane
vėžio saviveiklininkams parašė opere
te “Naujametinis karnavalas”. Rampos 
šviesu ji išvys vidurvasaryje, Lietuvos 
pavergimo 25-tųjų metinių išvakarėse. 
Pagrindinius vaidmenis ruošia Pane
vėžio ligoninės medicinos sesuo P. Pa- 
šluostaitė, muzikos technikumo dėsty
toja R. Stančikienė, mokytoja N. Gai
galienė ir kt
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EGLINTON — OAKWOOD
Naujas modernus 3-pleksas. Viso 

17 kambarių, vandens-alyvos šildy
mas, platus įvažiavimas, vieta 3 
mašinoms pastatyti. Kilimai, alu- 
minijaus langai ir kiti priedai. Ar
ti susisiekimo ir krautuvių. Geros 
nuomos. Pilna kaina $37.500.
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.

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. I 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.

LITUANISTINIS SEMINARAS pe
reitą penktadienį baigė šiuos akade
minius metus. Paskutinioji tema bu
vo “Lietuvių Bendruomenė”. Nagri
nėta bendruomenės esmė, tikslai ir 
organizacinė struktūra.. Studentai, 
tarp kitų, ypač kėlė liet, studentų 
namų universiteto rajone reikalingu
mą. Seminare dalyvavo ir pora sve
čių — dr. J. Songaila ir J. Karka.

Baigus darbą, seminaro vadovybė 
dėkoja studentams, dalyvavusioms 
seminare šiais metais, o taip pat ir 
visiems, vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjusiems prie seminaro darbo.

Seminaro vadovybė

TORONTO CHOLKAN

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2*8255 Namo telef. LE. 6*1410

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

©^SPORTAS
š. Amerikos pabaltiečių slidinėjimo 

pirmenybių,, įvykusių 1965 m. kovo 
7 d., Horse Valley Ski Resort, rezulta
tai: G. Slolom: vyrų — Iv. Mandre, 
ėst.; II v. U. Pinką, latv.; III v. K. 
Daukss, latv.; moterų — Iv. H. Pres- 
nikov, latv.; II v. I. Presnikov, latv.; 
berniukų — I v. A. Presnikovs; II v. 
G. Peepere, ėst.; Slolom: vyrų — I 
v. K. Daukss, latv.; II v. Mandre, ėst; 
III v. — U. Pinką, latv.; moterų — I 
v. I. Presnikovs; berniukų — I v. A. 
Presnikovs. Dėl blogų sniego sąlygų 
ir suklaidintų pranešimų lietuvių da
lyvavo tik du: Algis Talis iš Detroito 
ir M. Ampakeris iš Toronto.

ŠALFASS centro valdyba

VYČIO ŽINIOS
Antrą meisterystę krepšinyje išsi

kovojo Vyčio jaun. krepšininkai. 
Church lygos pirmenybių baigmi
niuose peržaidimuose berniukai iki 
12 m. grupėje dviejų rungtynių su
moje 70:36 įveikė Aušrą ir tapo šios 
grupės meisteriais. Komandą sudaro: 
E. Nacevičius, S. Ramanauskas, L. 
Plačiakis, R. Karalius, R. Kaknevi
čius, R. Vanagas, J. Ivanauskas ir 
L. Bražukas. Šį šeštadienį komanda 
vyksta į Wellandą Ontario Church 
pirmenybėms.

Ontario Church pirmenybėse ber
niukai iki 14 m. pasiekė pirmą per
galę įveikdami dviejose rungtynėse 
St. Catharines krepšininkus 97:60 
(62:32). šį šeštadienį vytiečiai vyks
ta į Niagarą Falls ar Brantford.

Stalo tenisininkai gausiai dalyvavo 
Ontario jaunių klasės pirmenybėse. 
Berniukų iki 18 metų grupėj E. Zabie
la laimėjo II v. ir 15 m. grupėje — 
I v. Mergaičių grupėje V. Nešukai- 
tytė laimėjo 2 pirmas vietas — mer
gaičių iki 18 m. ir iki 15 m. F. Ne- 
šukaitytei, 15 m. grupėje, baigmėje 
pralaimėjus seseriai, atiteko II v. 
Mergaičių iki 13 m. grupėje I v. lai
mėjo F. Nešukaitytė ir II — R. Ston- 
čiūtė.

Krepšininkės šią savaitę pradeda

TLB lygos pusbaigminius peržaidi- 
mus. Vytietėms tenka žaisti su Lo
uis Roy komanda.

Krepšinio treniruotės Ryerson mo
kykloje dar tebevyksta nuo 7 iki 9 
v. Dar bus 3 treniruotės.

A.S.

AUŠROS ŽINIOS
Visoje Kanadoje kovo 6 d. tuo pat 

laiku pravestose plaukymo pirmeny
bėse “Operation Tokio”, kurių tikslas 
— išrinkti geriausius Kanados plauki
kus, mūsų jauniausioji plaukikė J. 
Glenartaitė, 10 m., išsikovojo savo am
žiaus grupėje IV v. 50 jardų laisvu sti
liumi plaukime (32,1 sek.) ir liko pri
skirta prie 10 geriausių Kanados plau
kikių.

Š. A. lietuvių plaukymo pirmenybė
se balandžio 3 d. Detroite dalyvaus: 
N. Kėkštaitė, V. Jurevičiūtė, D. čeke- 
lytė, A. Kučinskaitė, J. Glenartaitė, J. 
Sodonis ir R. Mikučionis. Linkime ap
ginti klubinio nugalėtojo- titulą, kurį 
išsikovojo jau 3 metus iš eilės,

Pr. sekmadieni buvo sužaistos pas
kutinės šio sezono Bathurst-College 
krepšinio lygos rungtynės. Vyrų klasė
je nugalėtoju liko Andy’s, o jaunių — 
Tridents. Aušros vyrai ir jauniai išsi
kovojo 4-tąsias vietas. Taip pat užsibai
gė Church ir CYO lygų rungtynės. 
Berniukai Church lygoje užbaigė se
zoną išsikovodami: Interm. klasėje II 
v., 18 m. grupėje — II, 13-12 m. III ir 
IV vietas, 11-10 m. II ir III vietas; 
mergaitės CYO lygoje — iki 18 m. 
grupėje ir v., 14 m. grupėje I v., 12 
m. grupėje I v., 11-10 m. HI v. Onta
rio moterų krepšinio varžybose Auš
ros mergaitės išsikovojo vicečempijo- 
natus 18-17 ir 16-15 m. grupėse. To
ronto moterų krepšinio lygos regulia
rias rungtynes Aušros moterų koman
da užbaigė III vietoje ir pusbaigmiuo- 
se susitiks su I v. stovinčia Cicconnes 
komanda.

Krepšinio sezono užbaigimo proga 
nuoširdus ačiū visiems treneriams — 
komandų vadovams, komandų globė
jams ir visiems finansiškai ir morališ-

Atostogos Lietuvoje
Birželio mėn. 7 -24, 1965 m.

REZERVUOTA 25 VIETOS
IŠSKRENDA birželio mėn. 7 d. GRĮŽTA birželio 24 d.

APLANKOMI ŠIE MIESTAI:
MASKVA 2 dienas birž. 8—9. VILNIUS 11 dienų birž. 10—20
Paryžius 2 d. birž. 21—22. AMSTERDAMAS 2 d. birž. 23—24

KAINA:
Lėktuvas Montrealis — Vilnius _______ ___ -_____ 698.00
Maskvoje ir Vilniuje viešbutis su pragyvenimu ..........  325.00
Paryžiuje ir Amsterdame viešbutis .._ „_______ __________ _ 40.00
Pasas, viza ir kitos išlaidos _______________________ -__ 1__ 35.00
Dėl smulkesnių žinių rašyti ar skambinti žemiau nurodytu adresu

V. BAČĖNAS
Tel. Įstaigos CR 8-7261 Namų LE 6-4681

PORT CREDIT, TRAVEL AGENCY — PORT CREDIT, ONT.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, f anna, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
BLOOR — DUNDAS $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 kambarių, pir

mame augšte 4 dideli kamb. ir moderni virtuvė (gražiai įrengta), rūsys 
pilnai ir modemiškai įrengtas, 2 garažai. Namas išnuomotas, mėn. 
nuoma $390. Prašo $22.900.

SUNNYSIDE — GRENADIER $10.000 įmokėti, mūro atskiras, 12 kam
barių, 3 vonios ir virtuvės, 2 garažai. Prašo $26.900.

SWANSEA $5.000 įmokėti, mūro atskiras, 5 kambarių vienaaugštis (bun
galow), garažas, prie gero susisiekimo ir apsipirkimo. Prašo $16.900.

GLENLAKE — KEELE $20.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 butų, 34 kam
barių, 5 metų senumo pastatas. 5 mūro garažai ir 3 automobiliams vieta, 
geroj vietoj, gražus pastatas. Prašo $69.000.

RUSHOLME RD. — COLLEGE $4.000 įmokėti, mūro, atskiras, 11 kam
barių, pirmame augšte 4 kambariai, 2 garažai, privatus įvažiavimas; 
viena skola balansui iš 6Vi% 10 m. atvira.

JANE — ANNETTE $7.000 įmokėti, mūro, atskiras, pirmame augšte 
4 kambariai, 7 kambarių, vandeniu alyva apšildomas, garažas, šoninis 
privatus įvažiavimas, gražus didelis kiemas. Prašo $22.900.

Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambinti 
ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaina. 
Čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą.
J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

“Lituanus” žurnalo vajaus centrinis 
komitetas kreipiasi į jus, prašydamas 
visus prisidėti prie “Lituanus” vajaus 
pravedimo ir kovo mėnesyje įsijungti 
į “Lituanus” prenumeratų ir aukų rin
kimą. Tik nuo jūsų aktyvaus dalyva
vimo priklausys vajaus pasisekimas. 
Mes prašome jus aplankyti kiekvieną 
lietuvišką šeimą ir pavienius asmenis 
bei paprašyti paramos šiam svarbiam 
reikalui.

Tegul kovo mėnuo būna “Lituanus” 
mėnuo!

Jau pradeda niauktis studentų dan-

kai parėmusiems mūsų sportuojantį 
jaunimą. Ypatinga padėka sporto va
dovui K. Šapočkinui, berniukų - vyrų 
krepšinio sekcijos vadovams D. Lau
rinavičiui ir R. Burduliui ir mergai
čių sekcijos vadovui $. Ginčiauskui.

ŠACHMATAI
Romas Arlauskas — didmeisteris! 

R. Arlauskas, P. Australija, baigė 
trečiuoju IV-sias pasaulio koresp. 
šachmatų pirmenybes ir išpildė nor
mą didmeisterio vietai gauti! Tai 
vienas didžiausių lietuvio pasisekimų 
šachmatuose. Pirmenybių laimėtojai: 
1. V. Zagarovskij, Sov. 9%, 2. G. 
Borisenko, Sov. 8%, 3. R. Arlauskas, 
Australija 7% t. iš 12 galimų. Pus- 
baigminį ratą (pradėtas 1959 m) 
Arlauskas laimėjo 1961 m., sukoręs 
7:2 tš. Baigminiam rate Arlauskas 
laimėjo 4, pralaimėjo 1 ir 7 baigė 
lygiomis, įskaitant laimėtojus Zaga- 
rovskį,. Borisenko ir didmeisterius 
Dubininą ir Tolušą.

Čikagos atviros p-bės sutraukė 194 
dalyvius! Po 4 ratų su 4 taškais 
pirmavo 6, jų tarpe latvis J. Turns. 
Pustaškiu žemiau buvo didmeisteris 
R. Byrne, mūsų meisteris P. Tautvai- 
šas ir keli kiti. K. Jankauskas, V. 
Palčiauskas, K. Ramas po 3 tš., Nar
kevičius ir Matthews po 2% (Mat
thews, lietuvių kilmės jaunuolis iš 
Rockford, Ill., noriai kalba lietuviš
kai), V. Karpuška 2, Bikulčius ir 
Rutkauskas po 1% tš.

Chess Review, naujajam Postal 
Chess sąraše, kuris apima apie 5000 
JAV ir Kanados žaidikų, viršūnėj 
skelbia: 1. Hans Berliner, Bethesda, 
Md. 2016, 2. Kazys Merkis, So. Bos
ton, Mass. 1870, 3. Rob. Steinmeyer, 
Woodside, N.Y. 1856, Ignas Žalys iš 
Montrealio 9-tas su 1782.

Kitas kanadietis J. Stonkus turi 
1460, po jo seka bostoniškiai P. Kon- 
tautas su 1456 ir Makaitis — 1300.

Bostono tarpklubinėse varžybose 
lietuviai įpusėjo jas I vietoj su geru 
taškų santykiu 5:2, tačiau II rate klu
po prieš Boylstoną ir Lincoln-Sylva- 
nia. Pirmavimą paveržė Boylstonas ir 
toliau Cambridge II; pastaroji ko^ 
manda yra lygos favoritas. I rate 
lietuviai įveikė Cambridge II nelauk- 
masti gera pasekme 4:1! Antram su
sitikime Cambridge II tikėjosi atsi
revanšuoti, bet varžybos nutrauktos 
padėtyje 2^:1]^ lietuvių naudai.

k.m.

Prof. Oskaras ir Valė Pūdymai- 
čiai, Dorthmouth, N .S., susilaukė 
pirmagimės dukrelės.

A. Chvedukas Kiwanis klubo 
festivalyje savo amžiaus berniu
kų solistų grupėj laimėjo I vietą.

Projektą paminklui (ne bažny
čiai), Daytone, Ohio, paruošė inž. 
A. Kulpavičius. Prie atnaujintos 
bažnyčios (pagal archit. J. Muloko 
gus — egzaminai artėja! Praėjusį 
penktadienį įvyko paskutinis semina
ras, ir studentai po truputį pradeda 
trauktis iš gyvenimo šviesos į savo 
kambarėlius, urvelius ir bibliotekų 
kampelius, kad galėtų susikaupti ir 
pasimokyti, nes, brolyti, tie egzaminai 
balandžio mėn. tai jau ne juokas! Bet 
nenusiminkite, kad mažiau matysite 
mūsų šviesius veidelius ir mažiau gir
dėsite mūsų švelnius balselius — po 
egzaminų mes vėl sugrįšim dar links
mesni ir dar gyvesni (jei mums lai
mingai seksis). ,

Ir Balandėlis ir Pelėda turi skristi 
atgal į savo lizdelius ir kišti snapelius 
į stmkias knygas. Taigi, išspauskite po 
palaimintą ašarą už mudviejų liūdną 
padėtį, nes mes iki po egzaminų tik
riausiai nepasirodysime.

Paskutinis žodis: kviečiame visą vi
suomenę paremti žurnalą “Lituanus”. 
Kas norėtų prisidėti prie “Lituanus” 
vajaus, prašome susirišti su Henriku 
Steponaičiu LE 3-2522.

/ Balandėlis ir Pelėda

Lietuviu skautu
* 4

veikla
Obuolių Diena — bal. 24. Dalyvaują 

pilnoj uniformoj gaus pilną tašką, ne
pilnoj — tik pusę arba visai nebus pri
imami. Lietuvių rajonas — tas pats 
kaip ir pernai; tik viena dr-vė bus 
prie rotušės.

Skautavimo paroda — bal. 22-24 d. 
Dalyvaus 1000 kanadiečių skautų su 
įvairiom programom. Liet, skautams 
vertėtų ja susidomėti. Bilietai gauna
mi pas vienetų vadovus.

Stovyklavietės fondui aukojo po 
$25: ps. D. Skrinskaitė; $20 sk. v. Ant. 
Beresnevičius. Jiems priklauso skautų- 
čių nuoširdus ačiū. Stovyklos fondo 
iždas ištuštėjęs. Prašoma, kas gali, pi
nigus įteikti kiekvienam Rambyno ar 
Šatrijos tuntų vadovui-vei.

Mindaugo skautų dr-vei vadovauja 
ps. E. Kazakevičius. Sueigos daromos 
kas antrą savaitę šv. Jono Kr. par. sa
lėje. Iš šios dr-vės buvo sudaryta oro 
skautų dr-vė, kuriai vadovauja ps. G. 
Stanionis, talkinamas ps. J. Karasie- 
jaus.

Ekskursija į Fordo Įmonę — kovo 
25 d., 7 v.v. Pageidaujama grupių po 
50 asmenų iš skautų bei jų rėmėjų. 
Važiuosime savomis priemonėmis. 
Draugininkai turi pranešti dalyvių 
skaičių iki kovo 20 d. vadovui s. J. 
Dambarui 536-1433.

Skautų vyčių jubilėjinė sueiga — 
kovo 28 d. Prisik. par. muz. studijoj.

Primenama, kad skautų-čių stovykla 
“Romuvoj” įvyks liepos 17—rugpjūčio 
1 d. Skiltininkų stovykla turėtų įvyk
ti liepos 10-17 d. su sąlyga, jeigu atsi
ras norinčių ir tam prityrusių vadovų.

planus) statomas paminklas —to
rn kryžių derinys Lietuvos kan
kiniams pagerbti. Visos statybos 
organizatorius — klebonas kun. 
dr. T. Narbutas.

Liet medž. ir žūklautojų klu
bas išsirinko naują valdybą, kuri 
pasiskirstė pareigomis: pirm, ir 
ūkio prižiūrėtojas J. Juodikis; vi- 
cepirm., atstovas federacijai ir 
medžioklės sekc. vad. B. Macke
vičius; sekr. J. Šimkus; ižd. J. La
sys; lėkščių šaudymo ir žūklavi- 
mo vad. E.‘ Kuchalskis; parengi
mų vad. S. Mackevičius. Rev. ko
misija: K. Žulys, A. Čeponis ir 
D. Laurinavičius. Naujoji valdy
ba dėkoja visiems buv. valdybos 
pareigūnams ir kviečia visus na
rius glaudžiai bendradarbiauti 
naujuose darbuose. J. J.

Ateitininkų žinios
Šį sekmadienį, kovo 21 d., at-kų šei

mos šventėje jaunesnės moksleivės — 
gintarės ir vaidilutės, o taip pat ir vi
sos jaunutės dalyvauja uniformuotos 
Šv. Jono Kr. par. bažnyčioje 9.30 vai. 
Mišiose. Prašomos salėn rinktis 9.15 v.

Kovo 28 d., 2.30 v. p.p., LV Namuo
se— vyr. moksleivėm dvasinio susitel
kimo popietė. Ją praves kun. dr. F. 
Jucevičius. Kviečiamos visos gimna
zistės, o ypač sesės skautės.

Dvasinio susitelkimo popietė jaunes
nėm moksleivėm 7-8 skyr. — balan
džio 3 d. 2.30 v. p.p. LV Namuose; ves 
taip pat kun. dr. F. Jucevičius. Kvie
čiamos visos šių skyrių mokinės, ypač 
sesės skautės.

šv. Jono Kr. par. jaunesniųjų atei
tininkų susirinkimas — šį sekmadienį, 
kovo 21 d., 4 v. p.p. salėje virs “TŽ” 
Ramunė Bražukaitė iš čiuožyklos grįž
dama nuislaužė koją ir po šešių sa
vaičių jau beveik pasveiko. Jaunes
niųjų ateitininkų atstovai ją aplankė, 
palinkėjo pasveikti ir įteikė dovanėlę.

Visi ateitininkai: jaunučiai, jaunes
nieji, vyr. moksleiviai, studentai, sen
draugiai ir visų ateitininkų tėveliai 
prašomi dalyvauti sekmadienį bendro
se pamaldose ir pusryčiuose — agapė- 
je. Mišios — 9.30 v. šv. Jono Kr. baž
nyčioje už žuvusius bei mirusius atei
tininkus. Pamokslas — sendraugių dv. 
vado kun. Pr. Gaidos. Tuoj po pamal
dų Sv. Jono par. salėje visiem ateiti
ninkam ir tėveliam — bendri pusry
čiai — agapė, kurios metu bus labai 
trumpa programa. Kviečiame visus 
bendrai maldai ir šeimyniškam suar
tėjimui.

Koncertas — šį sekmadienį, 4 v., 
Prisikėlimo auditorijoje. Rengia — 
moksleiviai ateitininkai. Žiūr. bendrą 
kroniką.

Moksleivių kuopos pirm. Alg. Pute
lis turėjo Mr. Van Daan rolę St. Jo
seph’s College School vaidinime “The 
Diary of Anne Frank”. Anksčiau jis 
vaidino St. Michael’s College mokyk
loj “King and I”.

“Kalėdų eglutės” ir at-kų iškilmin
go susirinkimo — minint Vasario 16 
nuotraukas galima užsisakyti LV Na
muose iki kovo 21 d. Kaina 25 et. 
Kreiptis pas seselę M. Viktoriją.

& CO. LIMITED REALTORS
2232 Bloor St. West I

prie pat Runnymede Rd.
PR. KERBERIS I

RO 7-5454 i
Namų teL LE 5-1584 i

JANE — BLOOR, $3.000 įmokėti, 7 < 
kambarių atskiras mūrinis 1 
namas, dvigubas garažas, aly- 
vos šildymas, prašoma kaina < 
$16.700. ;

SWANSEA, gražus vįenos šeimos < 
namas, garažas su privačiu < 
įvažiavimu, prašoma kaina $ ' 
17 900 '

BABY POINT, $6.000 įmokėti, 7 į 
kambarių, atskiras mūrinis ' 
namas, kvadratinis planas, 
garažas, gražus kiemas.

DUPLEKSAS — vakaruose, apie $ 
10.000 įmokėti, du butai po 
šešis kambarius, 10 pėdų pri
vatus įvažiavimas, tik 3-jų 
metų senumo.

INDIAN RD. — BLOOR, $10.000 
įmokėti, 11 kambarių atski
ras mūrinis namas, vandens 
alyvos šildymas, 2 vonios, 5 
kambariai pirmame augšte, 
viena atvira skola balansui, 
vos keletas namų į pietus 
nuo Bloor gt.

HIGH PARK—• RONCESVALLES, 
7 butų po 5 kambarius atski
ras mūrinis pastatas, viskas 
išnuomota, prašoma kaina $ 
55.000.

HIGH PARK Ave, apie $10.000 
įmokėti, 12 kambarių duplek
sas, garažai su privačiu įva
žiavimu, 200’ pėdų ilgio skly-

ISLINGTON — BLOOR $7.000 įmo
kėti, puikus 6 kambariij 
vienaaugštis (bungalow); už
baigtas rūsys, garažas su 
privačiu įvažiavimu.

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6-9165 

RETA PROGA !
$10.000 įmokėti, 4 krautuvės ir 

įstaigos viršuje; $9.500 meti
nių pajamų. Labai mažos iš
laidos (šildymas ir mokes
čiai). Turi būti parduotos, 
žema kaina.

$10.000 įmokėti, reguliarus dviejų 
šeimų (dupleksas) namas 
High Park rajone. Abu bu
tai po 6 kambarius. Du ga
ražai ir privatus įvažiavi
mas. 50 pėdų pločio kiemas.

$12.000 Įmokėti, High Park rajone, 
naujas trijų šeimų pastatas 
(tripleksas). Didelis kie
mas. Garažai ir privatus įva
žiavimas.

$20.000 įmokėti, gražus 26 butų pa
statas, tik 5 metų senumo. 
Gražūs butai, parketo grin
dys, kilimai koridoriuose, 
“intercome” sistema. 85x308 
kiemas ir privatus įvažiavi
mas. Neaugšta kaina.

$25.000 įmokėti, puikus 15 butų na
mas labai patogioje vietoje 
Bloor-Jane rajone. $22.300 
metinių pajamų; investuoti 
pinigai atneš 16% gryno pel
no apmokėjus išlaidas ir 
mortgičius.

$30.000 įmokėti, tik 4 metų senumo 
modemus 20 butų pastatas. 
Prestižiniam Bayview rajone. 
Virš $28.000 metinių pajamų.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

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

1==. DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI —
i // L ir 7 t iFv ir" TAISYMAS — MONOGRAMOS

Latviška brangenybių
krautuvė (Jeweller)

964¥2 BLOOR ST. W., Toronto 4, Ont. TEL. 533-2837. 
Kviečia atsilankyti... Lietuviams duodama nuolaida.

CANADIAN ART MEMORIALS LTD

Kaune įvyko plaukymo pirmeny
bės, kuriose V. Tiknius 200 m. plau
kime nugara pasiekė naują Lietuvos 
rekordą 2:19,6. Tai kartu viena iš 
geresnių pasekmių visoje Sov. Są
jungoje. R. Sakalauskaitė taip pat 
pasiekė naują rekordą nuplaukdama 
400 m. 1. stiliumi per 2:24,8.

GRAMERCY SHIPPING CO. 
įsteigta 1945

Augštos kokybės be muito 
dovanų ir maisto siuntiniai. 
GR 23 -ECONOMY GIANT- 

— $21.00 
11 sv. kvietinių miltų, 11 sv. 
ryžių, 5% sv. taukų, 2.3 sv. 
degintos kavos pupelių, 400 

grm. daržovių alyvos.
VOLGA — 5 vietų liuksusi
nis automobilis __  $2.627.99
JUPITER — 3 vietų 
motociklas ___ _____$488.88
Pristatymas garantuotas. Vi
sos kainos pilnos. Pristatoma 
per 2 — 3 savaites. Gavėjų 

pasirašyti kvitai.
Pilnų katalogų rašykite arba 
skambinkite lietuviškai arba 

angliškai.
GRAMERCY SHIPPING CO. 
118 E. 28 St^ New York, N.Y. 

MU. 9-0598 
Atidaryta 9-530 kasdien, 

šeštadieniais 9-12.30.
PINIGAI Į SJS^JL
Pilnai garantuota. Turi Ban
kų Departamento leidimą ir 
apdrausta iki $20.000.00. Mū
sų firma yra vienintete, kuri 
siuntėjui persiunčia gavėjo 
pasirašytą kvitą. Pristatoma 
per 2 savaites. Jokių atskai
tymų.

. Vertė: 9 rubliai už $10.00 
Persiuntimas:

iki $30.00 — $2.75 
virš $30.00 — 10% 

GRAMERCY SHIPPING INC. 
744 Broad St. Newark, NJ.

W. VASIS
REAL ESTATE

863 Bloor St. W. LE 4-7525
WRIGHT AVE., atskiras 7 kambarių namas, geras sklypas, garažas, prašo 

$12.900, įmokėti $4.000
WINDERMERE AVE., 9 kambarių dupleksas, 2 virtuvės, 2 vonios, gražus 

sodas, garažas, prašo $16.900, įmokėti $3.500
DURIE—BLOOR, dupleksas, 9 kambariai, garažas, prie gero susisiekimo, 

tinka nuomojimui, prašo $19.500, įmokėti $4:000
SWANSEA, 6 kambarių rupių plytų vienaaugštis (bungalow), garažas su 

privačiu įvažiavimu, $19.900
PARKSIDE DRIVE, atskiras, 7 dideli kambariai, 2 virtuvės, 2 vonios, ga

ražas su privačiu įvažiavimu, sklypas 40x150, $25.900
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIOS RŪŠIES NAMŲ, SKLY
PŲ STATYBOMS, ŪKIŲ, KOMERCINIŲ PASTATŲ, ĮVAIRIŲ 
VERSLŲ. JIEŠKOME NAMŲ PARDAVIMUI.

V. RAčIUKAITIS
LE 4-7525, namų — OX 8-3670

SKULPTORIUS LOUIS TEMPORALE
(oficialus skulptorius prie Bank of Canada, 
Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia ir 
Archives Bldg.)
Atlieka įvairius kapų paminklų 
akmens ir skulptūros darbus
Skambinti dieną ir naktį!
176 Lakeshore Road West — Port Credit

Tel. CR 8-2757
Res. Louis Temporale CR 84529

Dabar yra pats geriausias laikas užsakymams, nes nesame priversti 
skubinti išpildyti užsakymus, todėl galime daug atidžiau atlikti darbą.

ST. CLAIR ST. W.

SUPERTEST 
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS
kvalifikuotas auto mechanikas

ENTRE

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVE. 769-5171 vak. 762-9759
• Įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, cementas, blokai
• Taip pat atliekame visus remontus:
• Poilsio kambarius, virtuves, verandas,
• Naujus priestatus, garažus, stogus.

2 MULOCK \š
AVĖ- U

JUNCTION RO.

Sav. B. Saulėnas

AL GARBENS I
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.
PRIEŠ HIGH PARKĄ. Dupleksas, po 2 miegamus, naujas pastatas — 

10 metų; vandeniu alyva šildomas; užbaigtas žaidimo kambarys; pri
vatus įvažiavimas — garažas. Prašoma kaina $26.900. įmokėti apie 
$8.000. Vienas morgičius balansui.

UŽ 6 — POINTS. 5-kiq šeimų, 4 metų senumo; prabangus pastatas, su 
balkonais; pajamos $530 į mėnesį; nuomininkai be vaikų. Prašoma 
kaina $60.000. Įmokėti $15.000.

MĖSININKUI PROGA $21.000 krautuvė su visais įrengimais, rupių plytų 
pastatas, vandeniu šildomas; apie $5.000 įmokėti.

HIGH PARK BLVD. $36.000 originalus dupleksas, 30 pėdų salionai, iškloti 
kilimais; didelis sklypas; privatus įvažiavimas, 2 garažai.

RONCESVALLES — DUNDAS, $15.900 pilna kaina. 8 kambariai per 2 
augštus. 2 modemiškos virtuvės, 2 vonios. Vandeniu-alyva apšildomas; 
garažas. Galima pirkti su $3.000 {mokėjimu.

TRIPLEKSAS prie Humber upės.
$33.000 — 17 kambarių, balkonai, (mokėti $10.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

2395 Bloor St. W. • Toronto • RO 9-6237
GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEL 
TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RUSIŲ AUTO 

SUPERTEST MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI 
All CANADIAN APYLINKĖS LIETUVIAI MALONIAI 

KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ
GAMINIAI PATARNAVIMU.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W.
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450

DUNDAS — ST. JOHNS — $3.000 
įmokėti, atskiras plytinis namas, 
3 virtuvės, 2 pilnai įrengtos prau
syklos, naujas krosnis, naujas dvi
gubas garažas privatus įvažiavi
mas.

BLOOR — DELAWARE — $1.500 
įmokėti, atskiras 6 kambarių na
mas, moderni virtuvė, vienas 
mortgičius balansui, pirmą kartą 
pardavimui, prašoma kaina 
$11.900.00.

JANE — ANNETTE — pastatas ir 
verslas, plytinis, didelė krautuvė 
su 6 kambarių butu, šiltu vande
niu apšildymas, garažas, gerai įsi
kūrusi mėsos ir kitų gaminių pre
kyba, tik $5.000 įmokėti.

(prie Lansdowne Ave.)
Namų telefonas: BE. 3-5996

VAKARINĖJE DALYJE — $7.000 
įmokėti, tripleksas, 14 kambarių, 
plytinis, atskiras, šiltu vandeniu 
apšildomas, pilnai išnuomotas, 
vienas mortgičius balansui.

QUEEN — OSSINGTON — geras 
investavimas, dalis pastato, 
$3.500 įmokėti, pastatas yra pra
monės zonoje C-2; paskutinis sa
vininkas yra įdėjęs $7.000 atnau
jinimui; išnuomota 3 šeimoms; 
pajamos per metus — $3.240.00; 
prašoma pilna kaina — $21.500.

COLLEGE — OSSINGTON—$2.000 
įmokėti, plytinis, 6 kambarių, 2 

virtuvės, Šoninis įvažiavimas, vie 
nas mortgičius balansui; prašoma 
kaina $12.900.

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, hoteUų, motelių įvai
riose vietose ir {vairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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1KAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAPOS

FOUR SEASONS TRAVEL 
323 LAKESHORE RD. EAST, Port Credit

VD A AėM AC Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• DAG t IX A3 |yje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latvqa, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI
MUSŲ NAUJŲ MAISTO

KATALOGŲ.

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

foto aparatai ir t.t.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustas įvairius siunti

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

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

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

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

VASARIO 24 - 25 dd. siautė didelė 
sniego pūga. Jos metu įvyko ir mir
čių, kurios buvo tiesiogiai susijusios 
su sniegu. Apie 10 žmonių mirė be- 
kasdami sniegą aplink savo namus. 
Jų tarpe buvo ir vienas lietuvis — 
Povilas Tyrulis, 60 m. amžiaus, sava- 
noris-kūrėjas ir Lietuvos kariuome
nės karininkas. Jis gavo širdies prie
puolį ir netrukus ligoninėje mirė.

Vasario paskutinėmis dienomis iš
siskyrė nemaža tautiečių. Sofijos 
Barčus radijo šeimos programoje va
sario 28 d. buvo net 10 mirties pra
nešimų, kurių paprastai pasitaiko 3- 
4. Jų tarpe buvo inž. Vyt. Pavilčius, 
buvęs “Technikos žodžio” žurnalo 
red. Jis mirė vasario 25 d. nuo šir
dies priepuolio grįžęs po dienos dar
bo į namus. Jis sulaukė 60 m. am
žiaus. Palaidotas kovo 1 d. Šv. Kazi
miero kapinėse. Taip pat pažymėti
nas yra Vyt. Stankus, kuris sulaukęs 
tik 33 m. amžiaus.

40.000 egz, nors tolimesni numeriai 
turėjo mažesnį tiražą, tačiau žmonės 
jį mėgo ir skaitė dėl lengvo turinio. 
Atvykus naujiesiems ateiviams, jo 
turinys gerokai surimtėjo ir tiražas 
sumažėjo.

“Margučio” radijo programos, da
bar girdimos iš radijo stoties La 
Grange miestelyje, nuo kovo mėn. 15 
d. persikelia į kitą stotį pačioje Čika
goje. ši stotis yra galingesnė ir žmo
nės galės geriau girdėti “Margučio” 
programas. Taip pat yra pakeičiama 
ir, programos pradžia — iš 6 v. į 7 v.

© SKAITYTOJAI FAS1SAKO
ATSIUNTĖ SKAITYTOJAI

P. Januška iš Windsor© atsiuntė
vietinį laikraštį “The Windsor Star” 
kovo 4 d. Jame įdėtas laiškas tema 
“Captive Nations Have Hope”, kur 
išdėstytos mintys apie Lietuvos pa
vergimą. Autorius jame kalba apie 
Lietuvos vėliavos iškėlimą Vasario še
šioliktosios proga prie miesto rotušės 
ir laišką redakcijai baigia: “Aš ma
nau, mūsų dauguma sutiks, kad tokiu 
būdu — vėliavos iškėlimu — kanadie
čiai parodo savo pripažįnimą paverg-

toms tautoms visame pasaulyje iš
reikšti viltį į atgavimą savo praras
to savito gyvenimo”.

Tame pačiame laikraštyje vasario, 
16 d. laidoj rašoma apie Kanados vė-1 
liavų trūkumą Windsore, kur net 
prie policijos būstinės kurį laiką ne
buvo iškeltos Kanados naujos vėliavos. 
Priduriama, kad kontrastą Kanados 
vėliavos trūkumui sudarė Lietuvos 
vėliava, kuri buvusi pakelta prie ro
tušės vasario 16 rytą.

ŠYPSENOS
Martynas Jankus

Ilgabarzdis Mažosios Lietuvos

žiavęs kažkieno siųstas fotografas

šventos ramybės patriachas taip 
ir padaręs.

Kai atsiuntė portretą, senelio 4 
pirmasis klausimas buvo:

849 COLLEGE ST., TORONTO 4, ONT., CANADA 
Telefonas LE 1-3098

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

IŠĖJO NAUJAS “MARGUČIO” 
žurnalo nr., skirtas jo buvusios leidė
jos Lilijos Vanagaitienės ir red. Alg. 
Mackaus atminimui. 30 psl. leidiny
je, kurį redagavo VI. Vijeikis, nuo
traukomis ir žodžiais plačiai apibū
dinama žuvusiųjų veikla.

Teko girdėti, šis “Margučio” nr. 
gali būti paskutinis. Jeigu taip bū- 
tų, tai A. Vanagaičio 1928 m. įsteig
tas leidinys nueitų istorijon, išvaręs 
nemažą vagą išeivijos lietuviuose, o 
ypač senosios kartos tautiečių tarpe. 
Senaisiais laikais “Margučio” žurna
las buvo vienas populiariausių liet, 
spaudos leidinių Amerikoje. Jo pir
mojo numerio buvo atspausdinta net

ČIKAGOJE YRA LEIDŽIAMAS ir 
spausdinamas rečiau kam matomas, 
bet labai svarbus leidinys — “Kny
gų Lentyna”, šis leidinys, kuris yra 
vadinamas Lietuvių Bibliografinės 
Tarnybos Biuleteniu, pasirodo 4 kar
tus per metus. Jo sudarytoju yra 
Aleksandras Ružanec-Ružancovas įsi
kūręs 135 mylių nuo Čikagos — Dan
ville miestelyje, šis žmogus tyliai dir
ba sunkų ir nedėkingą darbą, kuris 
yra neįkainuojamos vertės žurnalis
tams, istorikams bei kitų specialybių 
žmonėms, besireiškiantiems spaudoje 
ar berašantiems įvairių sričių apžval-

Delhi, Tillsonburg
“The London Free Press” laikraš

tis kovo 1 d. laidoj atpasakojo dr. 
Br. Povilaičio pareiškimą apie taba
ko atmainų pritaikymą Ontario kli
matui. Dr. Br. Povilaitis dirba feder. 
valdžios tabako tyrimo stotyje. Jis 
pareiškė, esą stoties tyrimų rezulta
tai rodo, kad tabako atmainos, kaip 
Delcrest, Delhi 61 ir Canadel, rodo 
nemažą atsparumą vietiniam klimatui. 
Tyrimai šioje srityje esą tęsiami to
liau.

LIETUVIAI STALIAI
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

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

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

Ko nori Kvebekas?..
(Atkelta iš 3 psl.) 

litinę ir ekonominę jėgą prancū
ziškoje Kanadoje.

“Ko jūs norite?”
Nuosaikieji prancūzai kanadie

čiai — ir jie, atrodo, dar sudaro 
daugumą — nori užimti pirmiau
sia Kvebeke, o vėliau ir Kanado-

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

TELEVISION-RADIO-H i-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.Vk 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.

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

T ' ' 11 ' ---- ----

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO
KOOPERATYVAS visoje' Kanadoje.'
DARBO VALANDOS:
Pmn. 10*1.30 ir 4.30*7
Antr. 10-1.30
Treč. uždarytas
Keta. 10-1.30 ir 4.30-7
Renkt. 10-1.30 ir 4.30-8 
Šatt. 9*12
Sekm. 9.30 -1

Pirmos milijonas pasiektas per 20 mėnesių.
Už indėlius mokamos augščiausios palūkanos — 

472% -5%.
Asmeninės pask. — 7%.
Mortgičių pask. — 6Y2%.
Priedo visi taupytojai gauna nemokomą gyvybės 

apdraudę.
999 COLLEGE ST., TORONTO 4. TEL. LE 2-3400

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

296 BROCK AVE. (tarp Dun-Dioor Autorite oarage das ir CoUege). Tel. 531-1305

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

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas Ir garantuotas.

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių fe „ „

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

Už sutaupąs moka nuo 4 Vi % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6 Vi %. 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 meta nuo 16 vaL iki 1 vaL 36 min. kiekviena

Galima tik įsivaizduoti kiek laiko 
užima 76 perijodinių leidinių (tiek 
Bibliografinė* Tarnyba jų gauna) 
vien tik pervertimas. O juk dar reikia 
straipsnius perskaityti, juos kvalifi
kuoti, paruošti medžiagą spaudai. 
Taip pat reikia sekti ir neperiodi
nius leidinius. “Knygų Lentynos” 
prenumerata JAV ir Kanadoje $2.50 
metams. Adresas: Lithuanian Biblio
graphical Service, 1132 N. Walnut 
St., Danville, HL, USA.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Už lankymą li

goninėje, už gėles, dovanas ir lin
kėjimus: p. A. E. Augustinavičiams, 
Jankauskams, Laureckams, Povilai- 
čiams, Augučiams, Kairiams, Vytams, 
Grincevičiams, Treigiaims, MasiU- 
liams, Janušauskui, Cvirkams, Baniu- 
liams, čaikams, Lapieniams, Šiur- 
noms, Gugiams, klebonui kun. dr. J. 
Gutauskui, Lietuvių Katalikių Mote
rų Delhi skyriui ir giminėms. Jūsų 
nuoširdumas palengvino mano skaus
mus. D. Norkienė

P. Mardosas atsiuntė iškarpą Niu
jorko laikraščio “The Gouverneur 
Tribune — Press” vasario 24 d. Ve
damųjų skyriuje yra straipsnis “Co
existence, Soviet style”. Jame pažy
mėta, kad šiemet Amerikos lietuviai 
mini šiais metais: 714 m. nuo Lie
tuvos valstybės pradžios; 712 m. nuo 
karalystės įsteigimo ir pirmojo kara
liaus Mindaugo vainikavimo; 47 m. 
nuo Lietuvos respublikos įsteigimo 
1918 m. Esą JAV nepripažįsta Sov. 
Sąjungo įvestos okupacijos Pabalti
jo kraštuose, tebepripažįsta Lietuvos 
pasiuntinybę Vašingtone ir 4 konsu
latus. 1939 m. Lietuva turėjusi 
3.215.000 gyv., o dabar — 2.852.000. 
Per 25 m. Lietuva netekusi daugiau 
kaip ketvirtadalio gyventojų. Rusų 
kolonistų Lietuvoje dabar esama 
apie 20%. Trečdalis lietuvių tautos 
dabar gyvena už tėvynės ribų. Ame
rika galinti padėti Lietuvai reika
laudama viso pasaulio akivaizdoje jai 
laisvės. Pernai kongrese buvusios 73 
rezoliucijas, reikalaujančias laisvės 
Pabaltijo kraštams.

kiau, kad iš po barzdos vistiek 
nesimatys. Be reikalo visas var
gas ...

Literatūros “kritikas”
J. Cicėnas kažkada rašė: “Pra

bėgs keliasdešimt metų ir niekas 
nežinos, kas buvo tasai Chruščio
vas. Tik gal tūlas atsivers kokią 
likusią enciklopediją ir ras:... 
literatūros kritikas”.

Vilniaus “Literatūroje ir Me
ne” P. Averka šitap recenzavo A. 
Liobytės knygutę vaikams “Mė
nuo saulužę vedė”: “Knygelė ati
tinka pagrindiniams mūsų litera
tūros reikalavimams, kuriuos nu
rodė drg. Chruščiovas savo svei
kinime leidyklai “Detskaja lite
ratūra”.

Irgi nusistatymas
— Kai pirmą kartą susitikau 

tą, kuri vėliau tapo mano žmona, 
buvau griežtai nusistatęs nevesti.

— O dabar?
— Nusistatymo nė kiek nepa

keičiau!
Parinko Pr. Al.

VANCOUVER, B.C
VANKUVERIO IR APYLINKES 

lietuviai nepriklausomybės minėjimą 
šventė vasario 21 d. Neturėdami sa- 
vc> bažnyčios ir lietuvio kunigo, pa
maldas už Lietuvą užprašė Holy Na
me bažnyčioje. Vietos kunigas savo 
pamoksle daug kalbėjo apie paverg 
tą lietuvių tautą ir prašė visus mels
tis už jos išlaisvinimą. Minėjimo iš-

je jiems teisėtai priklausančias kami„goji j, meni„ė' dalis įvyko
vietas. Jie tačiau drįsta prisipa
žinti, jog dažnai jie patys yra kal
ti, kad tos vietos dar nėra jų už
imtos.

Nuosaikieji prancūzai kanadie
čiai netiki, kad Kvebekas yra to
kia pat provincija, kaip visos ki
tos. Provincinėj valstybės sąran
goj jie mato reikalą palaikyti opo
ziciją centrinei valdžiai, kuri, sa
vaime suprantama, yra dominuo
jama daugumos, kuri stengiasi 
viską centralizuoti.

Toki, man rodos, Įspūdi palieka 
P. Desbarats knyga'. Iš tos bazės 
žvelgiant, galima suprasti “Two 
solitudes“, kurios šiam krašte iš
silaikė per du šimtmečius, ypač 
Montrealyje, kur dvi kultūros gy
vena kartu be didesnių pastangų 
suprasti viena kitą.

Aš tikiu, kad autorius vaizdžiai 
pateikė prancūziškos Kanados 
vaizdą angliškai skaitančiai visuo
menei. Prancūzai kanadiečiai, ku
rie skaitys jo knygą, susipažins su 
pasauliu, anglų kanadiečių pasau
liu, kurį jie taip pat mato pagal 
nukaltas formules.

Atrodo, kad abiejose “Two so
litudes” pusėse yra gera doza ig- 
noracijos.

Sulietuvino A. Zubas

Stry Co. Op. salėje. Minėjimą atida
rė Bendruomenės pirm. B. Vileita; 
paskaitą skaitė P. Baronas, o meni
nę dalį išpildė sekmadieninės mo
kyklos mokiniai, kurią paruošė D. 
Radzevičienė, o pravedė J. Vileitaitė.

Kadangi mažose kolonijose, kaip

Vankuveryje, jokia lietuviška veikla 
plačiau išvystyti neįmanoma, tad lie
tuvybės išlaikymas mūsų jaunoje 
kartoje sunkus ir nutautėjimo pavo
jus labai didelis. Bet per minėjimo 
meninę dalį nevienas nusišluostė 
džiaugsmo ašarą pamatęs, kad nors 
ir negausi, bet su tvirtu pasitikėji
mu ir meile ruošiasi Lietuvos išlais
vinimo darbą tęsti mūsų jaunoji 
karta.

Bendruomenės valdyba, mokinių 
tėvai ir kiti kolonijos lietuviai yra la
bai dėkingi sekmadieninės mokyklos 
mokyt. Danguolei Radzevičienei už 
pasiaukojimą tokiam sunkiam darbui.

Vankuverietis

GAISRO: 
namai, 
įvairios įmonės, 
ūkiai, 
vasarnamiai; 
inventorius — 
kilnojamas turtas.

VAGYSTES: 
rezidencijų turtas - 
rubai, brangenybės: 
krautuvių prekės, 
pinigai, ir t.t.

ATSAKINGUMO 
(liability): 
privataus asmens, 
profesionalo — 
daktaro, dantisto, 
architekto, ir t.t. 
biznieriaus, 
apt. gyventojo

DRAUDIMAI
P. BARAUSKO Agentūra RO 6-0811

W. A. LENCKI
LJL.B.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras

DR. E. ZUBRIENE 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančių 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

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

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

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

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

Pajieškojimai
Jieškomas Viktoras Burokas, sūnus 

Krištapo, kilęs iš Adutiškio mieste
lio. Jieško brolis Jurgis. Atsiliepti 
šiuo adresu: B. Vileita, 2375 W. 
7th Ave., Vancouver 9, B.C., Cana
da.

100 ADELAIDE ST. W, Room 107 
TELEFONAS EM 64182 

Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA —

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

DR. J. MATULIONYTŽ 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk 
tadieniais 9-530 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

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

George BEN, B.A

Norėdami atsikviesti gimines, sužadėtines ar kitus asmenis iš Lenki jot 
ar kitų kraštų, kreipkitės į

J. Kazimierų Michalski
347 BAY ST. TORONTO, H AUGSTAS, KAMB. 210, TEL. 368-9430

Taip pat patarnauju vertimų, notarizavimo ir kelionių bilietų reikalais.

APDRAŪDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ • 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINĖS PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

7 Superior Ave., Room 206A, Toronto 14, Ont. Tel. 251-4864

i VALAU FOTELIUS
j IK ĮVAIRIUS kilimus.

Automatinis eteKsra varymas. Sntai- 
t sau iširusias garus ir pradegintas 

kilimus. P. KARALIŪNAS.
Skambinkite LE. 34912.

International

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2*5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

Advokatas 
notaras

1134 DUNDAS ST. W, Toronto 
Telefonas LE 4-8431

s

420 Roncesvalles. Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 630 vaL vak. Šeštadieniais nuo 

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

STANLEY WM. FROLICK, B-A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR. R.O. 
Wiktoria BUKOWSKA, R.0 
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

- NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis:
V. S. MASTIS, LL.D.

Namų, farmų ar betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
TORONTO: 220 Roncesvalles Aven 

Tel. LE 7-1708.

Dėl pasimatymo kitu laiku 
susitarti tel. LE. 6-3750

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

30 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai

Tel. 532-3408. Namų RO. 6-8372

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

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

išskyrus trečiadienius.
HAMILTON: 21 Main St. E., 

JA 7-5575, FU 3-8928

‘ ""■ALFA RADIO & TV
Pardnodam ir taisom televizijos Ir radijo aparatas. Taisom >

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

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 
262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENt 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais

1082 BLOOR ST. W- Toronto 4, 
(į rytus nuo Dufferin St)

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

N AMŲ, AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga.
DŪDA

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

24 vai. pat. 
Darbo vai.
Namų

RO 94611 
ROMUI
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Sv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

Proga, kurios negalima praleisti!
SEKMADIENI, KOVO 21 D., 4 VAL. PRISIKĖLIMO AUDITORIJOJE 

RENGIAMAS ĮDOMUS, AUGŠTO LYGIO

KONCERTAS
MONTREAL

Sv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios 
3426 Parthenais St Montreal 24, Que. 1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q.

— Pr. sekmadienį Mišios buvo 
laikomos lietuvių k. pagal naują 
tvarką. Naująja tvarka pamaldos 
sekmadieniais vyks ir toliau. Ry
šium su tuo: a. kviečiame visus 
pamaldose dalyvaujančius įsi
jungti į maldų atsakus pagal iš
dalintus lapelius ir bendrai gie
doti giesmes; b. dėl nesveikatos 
ar amžiaus negalį pamaldų metu 
atsistoti ar atsiklaupti, gan pasi
likti sėdėti; c. parapijos choras, 
kol nusistovės giedotų pamaldų 
tvarka, ateityje daugiau dėmesio 
kreips į paruošimą giesmių lie-

— Nuoširdžiai užjaučiame K. 
Grajauskienę, dr. O. Gustainienę 
ir jos šeimą, Hamiltone mirus jų 
giminei a. a. Bonaventūrai Guo- 
gai.

Dalyvauja solistai:
D. STANKAITYTĖ, V. VERIKAUIS, muz. S. GAILEVICIUS ir deklamatorė IZ. ŽMUIDZINIENĖ.

, I

BUS IŠPILDOMI TORONTE DAR NEGIRDĖTI LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ 
KŪRINIAI, ARIJŲ IŠTRAUKOS IR BETHOVENO RELIGINĖS KOMPOZICIJOS.

Kviečiame visus Toronto ir apylinkių lietuvius.

tuvių kalba.
— šį penktadienį, šv. Juozapo 

šventėje, pamaldos pagal naują 
liturginę tvarką 7.30 v. v.

— Dijakono L. Januškos kuni
gystės šventimai Romoje — ba
landžio 3 d. Savo laiške jis rašo:

. pasimelskite už mane, kad 
laimingai galėčiau žengti paskuti
nius žingsnius.” Kovo 26 d. jis iš
vyksta į T. jėzuitų vienuolyną 
vienos savaitės rekolekcijoms.

— Šią savaitę lankoma: Gore- 
vale, Bellwoods, Euclid, Clinton, 
Manning, Palmerston ir Mark
ham.

— Parapijos rekolekcijos j— 
prieš Velykas balandžio 4-11 d. 
Jas ves T. jėzuitų Jaunimo Cent
ro Čikagoje direktorius Tėvas J. 
Kubilius.

— Pakilioje nuotaikoje atšvęs
ta Šv. Jono Kr. katalikių moterų 
dr-jos 15 m. veiklos sukaktis. Už 
gražią veiklą visam skyriui, jo 
valdybai ir ypač skyriaus pirm. 
O. Jonaitienei visos parapijos gi
li pagarba ir padėka.

— A.a. Simono Bonikio žmo
nai, dukroms, sūnui ir jų šei
moms gili užuojauta.

Palaidoti: kovo 13 d. šv. Jono 
lietuvių kapinėse Port Credit iš 
Toronto a.a. Simonas Bonikis, 69 
m. amžiaus, ilgesnį laiką sirgęs 
Westono ligoninėje; a.a. Bona
ventūra Ųuoga iš Hamiltono.

Jaukia iškilme kovo 14 d. pami
nėjo savo sukaktis KLK Moterų 
Dr-jos Šv. Jono Kr. par. skyrius, 
būtent, 15 m. nuo Dr-jos atsikūri
mo Kanadoje ir 10 m. nuo sky
riaus persiorganizavimo. 11 vai. 
su vėliava moterys dalyvavo Mi
šiose, kurios buvo laikomos lietu
vių k. Par. salėje įvyko sukaktu
vinis banketas, kuriame' dalyva
vo ne tik skyriaus nafės, bet ir 
daug viešnių bei svečių. Skyr. pir
mininkė O. Jonaitienė ^padarė 
trumpą veiklos apžvalgą. Sveiki
nimo kalbas pasakė: gen. kons. 
dr. J, Žmuidzinas, kun. P. Ažuba
lis, c. v. dv. vadas T. Kornelijus, 
OFM, c. v. pirm. dr. A. Sungai- 
lienė, “TŽ” vardu kun. Pr. Gai
da, Prisikėlimo skyr. pirm. p. 
Kuolienė, N. Pr. M. seserų — sės. 
Michaelė, evang. moterų' ratelio 
vardu E. Jankutė, “Dainos“ gru
pės — M. Yokubynienė, šv. Jono 
Kr. par. k-to — E. Miliauskas; ei
lėraščiu sveikino — St. Prapuo- 
lenytė - Bunker. Keletas sveikini
mų gauta telegramomis ir laiš
kais. Rožėmis buvo pagerbtos se
nosios ateivijos atstovės — skyr.

— Šį šeštad., 9 v. r. — vyro ir 
vaikų užprašytos Mišios už a. a. 
Bronislavą Dambrauskienę pir
mųjų mirties metinių proga. Po 
Mišių vykstama Į kapines pašven
tinti paminklo. '

— Šį sekm., 10 vai. — Pr. B. 
čeponkų šeimos užprašytos Mi
šios už a.a. Juozą čeponkų ir Bro
nislavą Dambrauskienę; 11 v. Mi
šios už a.a. Mykolą Valadką; už
prašė dukros E. čižikienės šeima.

— Praėj. sekmad. 10 ir 11 v. 
Mišios, kiek naujų liturgijos po
tvarkių leidžiama, buvo laikomos 
lietuvių kalba. Ypač 'll vai. mi
šios susilaukė didelio susidomėji
mo ir daug komentarų, nes jos 
buvo giedotos; choro giedoti atsa
kymai taip pat buvo lietuviu kal
ba. '

— Katechetinės pamokos — 
įprasta tvarka.

— Religijos pamokų gimnazis
tams kol kas nebus; bus tęsiamos 
po Velykų, šį sekmad. pamokų 
nebus.

— Par. choro bendra repeticija 
— šį antrad., 7.30 v. v. Ketvirtad. 
repeticijos nebus.

— Jaunimo choro repeticijos šį 
penktad. nebus. Kt. penktad. ji 
bus Įprasta tvarka.

— ŠĮ penktad., 7.30 v. v. — 
Kryžiaus Kelias, o 8 v. — Mišios, 
išpažintys ir Komuniją. Kviečia
me gausiai dalyvauti.

— T. pranciškonų “Aušros” 
klubo vasaros stovykla bus liepos 
3-24 d.

— Metinės rekolekcijos mūsų 
par. prasideda kitą sekmad., kovo 
28 d. ir truks dvi savaites. Eilė 
konferencijų bus atskirai ateiti
ninkams, studentams, vaikučiams 
ir kt.

— Kadangi dėl Įvairių priežas
čių nemaža rinkėjų paskirtų žmo
nių nespėjo aplankyti jiems pra
šant, parapijos namų statybos va
jus dar pratęsiamas^ Visus talki
ninkus maloniai prašome namų 
lankymą baigti iki parapijos reko
lekcijų — kovo 28 d. Dar nelan
kyta per 1,000 šeimų. Iki šiol su
aukota per $32,000. Iš neparapi- 
jiečįų iki šiol aplankyta arba atsi- 
liepė l62 šeimos: iš jų 73 paauko
jo $1,303; 14 pažadėjo vėliau pa
aukoti; 80 neparapijiečių šeimų 
atsisakė prisidėti. Iš parapijiečių 
iki šiol aplankyta ar atsiliepė 636 
šeimos: iš jų 497 šeimos paaukojo 
per $30,000; 153 šeimos yra paža
dėjusios vėliau paaukoti $9.000; 
65 parap. šeimos iki šiol arba 
principo atsisakė aukoti (vis tik 
pasitaiko ir parapijiečių su Įdo
miais principais! Mes siūlytume 
kiekvienam parapijiečiui savo 
naštą pačiam panėšėti. Yra netei
singa ir negarbinga ją ant kitų 
krauti!).

— Lankomi iki šiol nelankyti 
parapijiečiai, nesvarbu kokiame

Įėjimas — auką: $1.50; $1.00. Studentam ir moksleiviam 25 centai.
Moksleiviai ateitininkai

TRADICINĖS JUOZŲ IR JUZIŲ PAGERBTUVĖS e
LIETUVIŲ NAMŲ DIDŽIOJOJ SALĖJ

kovo 20 d., 7.30 vai. vakaro, šį šeštadienį
Be vaišių bus ir kitokių staigmenų tik už $ 1.50
Kviečiama atsilankyti — Juozai žada pavaišinti

” 236 SLA kuopa

Staigiai if netikėtai atsiskyrus su šiuo pasauliu 
brangiam broliui A t A Pranui Amerikoje, 
ALFONSĄ ŽEBERTAVIČIŲ IR JO ŠEIMĄ 

nuoširdžiausiai užjaučiame —
V. V. Treigiai 
P. J. Laureckai 
H. S. Kairiai

Dantų kliniką įsteigė trys lietu
viai dantų gydytojai: dr. V. Novo- 
šickis, dr' A. J. Vaichulis - Vau
ghan ir dr. P. Vytė 794 Bathurst 
St. (žiūr. skelbimą). Klinika yra 
labai moderniai Įrengta. Kol kas 
dirba 3 dantistai, bet vėliau jų 
skaičius pakils iki 5 ar net 7. 
Įrengimo darbai dar nėra baigti, 
bet pacientai jau priimami. Ini
ciatoriai tikisi sutelktinėmis jėgo
mis galėsią patarnauti pacien
tams greičiau ir pigiau. Daugiau 
informacijų apie dantų kliniką 
bus vėliau.

Diskusijas imigracijos klausi
mu rengia jaunieji Toronto libe
ralai kanadiečiai kovo 18 d., ket
virtadienį, 8 v.v., Marino Cater
ing Hall/ 549 College St. Simpo
ziume dalyvaus žymūs veikėjai, 
parlamento nariai. Iškeltos min
tys bus pateiktos imigracijos mi- 
nisteriui. Diskusijose dalyvauti 
kviečiami ir lietuviai.

Nuoširdžiai dėkojame Toronto Pri
sikėlimo par. bankeliui už metinę 200 
dolerių auką skirtą Lietuvių Vaikų Na
mams. Kilnu, kad nepamirštate mūsų 
ir savo duosnumu remiate lietuvybės 
reikalus.

Jums giliai dėkingos Kristuje,
Nek. Pr. Marijos seserys

Toronto apyl. tarybos posėdis 
— kovo 28 d., sekmadienį, 4 v., 
Šv. Jono Kr. par. salėje. Kviečia
mi dalyvauti - valdybos nariai, 
rinktieji tarybos nariai ir organi
zacijų atstovai. Valdyba padarys 
trumpus pranešimus iš metų veik
los, o taip pat numatytas diskusi
nis referatas, liečiąs šios apylin
kės lietuviškąsias problemas. 
Apylinkės valdyba, norėdama 
glaudesnių ryšių su apyl. lietu
viais, kviečia ir pavienius asme
nis atsilankyti į tarybos posėdį, 
išklausyti valdybos pranešimų bei 
iškelti konkrečių pasiūlymų'lie
tuvių bendruomeninei veiklai 
plėsti?

Pagal KLB tarybų sudarymo 
taisyklių § 5, kiekviena organiza
cija gali' siųsti atstovą į apyl. ta
rybos posėdį, jei įsiregistruoja 
apyl. valdyboje ir sumoka $10 
metinio mokesčio. Įsiregistruoti 
ir sumokėti mokestį bus galima 
prieš pat tarybos posėdį. Kiek
vienas įsiregistravusios org-jos 
atstovas privalo turėti su savimi 
jos raštišką įgaliojimą.

KLB Toronto apyl. valdyba
Akademikų paskaita —kovo 27 

d., 8 v. v., Prisikėlimo muz. stu
dijoje; skaitys svečias iš Cleve
land© istorikas dr. J. Jakštas.

, Valdyba
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nares, o specialia dovana, Vale; rajone. Pirma stengiamasi dėl lai- 
Staskeviciute, kaip pasižymėjusi • ko susįtarti.
savo kuklumu ir paslaugumu. 
Specialiu p. Sekonienės žodžiu ir 
gėlėmis buvo pagerbta ilgametė 
nirm f) Jonaitienė ir tain nat auiiiiiiisuacijuj puusisaeus vjt.| k™ P. dvtalPadPaas‘! Pečiulis: $7,75. atsiuntė Tillson-1

Meninėje dalyje pasirodė jauni 
mas. Visi gėrėjosi puikiai paruoš
tom vaišėm, sklandžiu vyrų pa
tarnavimu. Iškilmės pranešėja 
buvo p. Kaknevičienė. Bs.

“Pirmyn Jaunime”—tokio var- dėkojai 
do neperiodinį laikraštėli leidžia 
Toronto moksleiviai ateitiinnkai.
Jį redaguoja Laima švėgždaitė. o lįgįne būkle anapus geiež. uždan- 
onaso ir iliustruoja patys moks- gJs yra išleidį sąjūdis «The

Canadian Loyalist Movement . 
Brošiūruose keliamas reikalas 
priešintis prokomunistinei propa
gandai Kanadoje. Jos gaunamos: 
Mrs. K. Peterson, 29 Goulding 
Ave., Willowdale, Ont.

Nuoširdžiausią padėką reiškiame: 
dr. A. Užupienei už suteiktą rūpestin
gą medicininį patarnavimą laukiant 
pirmagimio sūnelio; už aplankymą li
goninėje ir atneštas dovanas: p.p. O. 
Ažubalienei, V. L. Baleišiams, Baikaus-

3 LENKIŠKI FILMAI TORONTE 

“OSTATNIE DNI WARSZAWY”

“TŽ" aukotoja! Rėmėjo prerra-kieMi B prak ei Abromavi- 
meratą $10 sumokėjo atsilankęs čjene Petrausk*įenei; La„n„avlčic. 
administracijoj punskietis Vyt. i nei z Simonaitienei ir visiems ap-

i lankiusiems namuose.
Genė ir Vytautas Vaitkaiburgo lietuvių klubas; $2: Alek

sas Kuzmarskis: $1: Ign. Genys, 
dr. A. Drevinskienė, B. Stundžia, 
O. Malkauskienė. Yra ir tokių au
kotojų, kurie prašė pavardžių ne
skelbti. Visiems “TŽ” nuoširdžiai

Brošiūras anglu kalba apie pa
vergt. tautas, nusiginklavimą, re-

“MAJDANEK”
IR KOMEDIJA

“IRENA DO DOMU”
su LIDIJA WYSOCKA ir A. DYMSZA

Teiviai. Labai pagirtinas darbas.
KLB naujai krašto tarybai 

rinkti Toronte sudaryta apylinkės 
rinkiminė komisija: L. Adomavi
čius, J. česėkas, K. Kregždė, F. 
Senkus ir V. Sonda.

Kandidatų sąrašai į VI krašto 
tarybos narius, sudaryti pagal 
vyr. rinkimų komisijos nustatytą 
tvarką (žiūr.'“TŽ” š.m. vasario 11 
d. nr.), turi būti išsiųsti Toronto 
anvlinkės rinkimu komisijai ne
vėliau š.m. kovo 19 d. (pašto ant- 
soaudo data) šiuo adresu: F. Sen
kus. 1997 Dundas St. W., Toron
to 3. Ont., arba įteikti asmeniš
kai F. Senkui nevėliau š.m. kovo 
20 d. susižinojus tel. 533-4414 ar 
535-2625

KLB Toronto apylinkės 
rinkimų komisija

“žemaičių kryžiai ir koplytėlės“ — 
nauja Igno Končiaus knyga su daug 
nuotraukų ir Įdomiais aprašymais. Iš
leido “Tėviškėlė” gerame popieriuje, 
kietais drobiniais viršeliais, 176 psl. 
Kaina $3.15. Jau gaunama Šv. Jono Kr. 
par. knygyne. Taip pat tiems, kurie 
dabar neprenumeruoja, siūlome užsi
sakyti “Reader’s Digest” 15 mėn. tik 
už $2. Užsakyti galima knygyne arba 
paštu pas R. D. atstovą: V. Aušrotą, 
180 Glenholme Avė., Toronto 10, (Pra
tęsimas metams $2.97). V. A.

Tik 4 dienas - nuo ketvirtadienio 
iki sekmadienio imtinai, 
-t. y. 18 iki 21 kovo 
TEATRAS ACADEMY,

BLOOR & LANDSDOWNE nuo 6.30; 
šešt. ir sekm. nuo 2 p.p. iki 11 v.v.

TIE PATYS FILMAI MONTREALY, 
Que., šeštad. ir sekmad. bal. 3 ir 4 d. 
LENKŲ KARO VETERANŲ SALĖJE 

57 Pr. Arthur St. E.
Seansų pradžia — per lenkų radiją

DENTAL CLINIC
794 Bathurst St.

(Bloor a. Bathurst)
Tel. 534-8814

Dr. N. Novošickis
Dr. A. J. Vaughan-Vaichulis
Dr. P. Vytė

naujų Velykinių sveikinimo 
atviručių

Visos po 10 et.
Užsakymus siųsti:
B-vė” ŽIBURIAI”,

941 Dundas St. W. Toronto 3, Ont
Taip pat galima gauti visuose 
parapijų kioskuose ir lietuvių 

parduotuvėse.

Išnuomojamas vienam asmeniui kam
barys ir virtuvė su baldais arba be bal
dų Bloor - Runnymede rajone.

Tel. 766-0259.

balini—

Koncertas, kokio Torontas dar 
negirdėjo, įvyks sekmadienį, ko
vo 21 d., 4 v., Prisikėlimo salėje. 
Mūsų pirmaeiliai solistai duos vi
siškai naują repertuarą; Toronte 
dar negirdėta dailiojo žodžio me
nininkė Iz. Žmuidzinienė skaitys - 
deki. Vaižgantą ir kt. rašytojus

Sol. D. Stankaitytė Toronte jau 
yra dainavusi, bet ji niekad ne
nusibosta. Apie jos koncertą Bos
tone “The Boston Globe” rašo: 
“Lietuvė solistė turi nuostabiai 
sodrų ir stiprų balsą.” Panašiai 
rašė ir Toronto “Globe and 
Mail”, kai ji dainavo čia 1961 m.

Sol. V. Verikaitis žinomas vi
soj Š. Amerikoj; buvo kviečiamas 
net į Lietuvą. Paskutinis jo kon- 
certas-rečitalis buvo Klevelande 
vasario 28 d. “Dirva” rašo: “Beet- 
hoveno religinio-dvasinio turinio 
dainos, solisto interpretuotos gi
liu įsijautimu,-pagavo publiką ir 
pakėlė ją iš kasdienybes. į gilios 
fantazijos muzikos pasauli, iš ku
rio dvelkė Beethoveno genijus. 
Prie dainų žavesio prisidėjo sod
rus solisto balsas, vešliai skambė
jęs žemesniame registre ir leng
vai plaukęs augštose gaidose.”

Dalis programos bus pritaiky
ta gavėnios rimčiai. Akomponuos 
muz. St. Gailevičius.

Deklamatorė Iz. žmuidzinienė 
su pasisekimu yra davusi dailiojo 
žodžio rečitalių JAV. Torontiečiai 
ją išgirs pirmą kartą Vaižganto 
“Dėdėse ir dėdienėse” ir kituose 
kūriniuose.

Tai popietė, kurios neturėtų 
praleisti nei vienas torontiškis'. 
Visa programa užtruks 2 vai. Pa
našūs koncertai tepasirodo Toron
te tik-kas keletas metų. Atsilan
kykime! Rengia moksleiviai atei
tininkai. Pelnas skiriamas jauni
mo veiklai. K.

Prisikėlimo parap. Kat. Vyrų 
Dr-jos susirinkimas įvyks kovo 
21 d. tuoj po 10 vai. pamaldų, 
apie 11 vai. muzikos studijoje. 
Teis. G. Balčiūnas skaitys paskai
tą “Kas žinotina apie teisę.” Bus 
atsakoma Į paklausimus. Kviečia
mi nariai ir prijaučiantieji.

Valdyba
KLK Moterų Dr-jos Prisikėli

mo skyriaus siuvimo kursų užbai
gimas ir narių susirinkimas — 
kovo 23 d., antradienį, 7.30 v.v., 
LV Namuose, 57 Sylvan Ave. Ir. 
Kairienė painformuos apie naujas 
madas. Visos bus pavaišintos. 
Kviečiamos narės, kursantės ir 
prijaučiančios.

Socialinės Pagalbos Informa
cinis Biuras veiks ši ketvirtadie
ni, kovo 18 d., 7.30 v. v. — 9.30 
v. v. Liet. Vaiku Namuose. Tel. 
LE 4-5773.

Šiauliečių sambūrio susirinki
mas — kovo 21 d., 2 v. p. p., Liet. 
Namų patalpose II a. Susirinki
me sutiko kalbėti aktualiomis te
momis p. p. J. Rukša ir M. Koje
lis. Visi nariai ir prijaučiantieji 
kviečiami dalyvauti...... Valdyba

Ateitininkų tėvai, visas ateiti- 
ninkiškas jaunimas ir senimas 
kviečiami dalyvauti šeimos šven
tėje ši sekmadieni, kovo 21 d., 
9.30 v. Pamaldos Šv. Jono Kr. 
bažnyčioje; po to bendri pusryčiai 
Šv. Jono parapijos salėje Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti.

Ateitininkų tėvų komitetas
Kultūriniai filmai. Balandžio 4 

d., 4 v. p. p., sekmadienį, šv. Jo
no par. salėje “Daina” rengia fil
mų popietę. Bus rodoma: Veneci
ja, Jeruzalė, Australijos laukinių 
gyvenimas, paskutinieji Š. Ameri
kos buivolai. Po to — kavutė su 
pyragaičiais. Kviečiame atsilan
kyti su šeimorfiis. Įėjimas — lais
va auka. ‘Dainos” valdyba

— Kovo 7 d. pakrikštyta Moni
kos ir Marijos vardais Alfonso ir 
Vandos Pundžių dukrelė.

— Šv. Elzbietos Dr-ja paauko
jo $100 užuolaidoms svetainės 
scenai.

— Kovo 14 įvyko Šv. Onos Dr - 
jos susirinkimas.

— Kovo 14 d. svetainės salėje 
įvyko pobūvis Jūratei Sakalaitei. 
Jaunų mergaičių ir ponių buvo 
virš 200. Jaunajai Jūratei įteikta 
daug gražių dovanų.

— Montrealio ateitininkų sen
draugių diskusinis susirinkimas 
įvyko klebonijoje; aptartos nau
jos liturginės reformos. Pabaigo
je jaukiai pasivaišinta kavute.

— Parapijos rekolekcijos pra
sidės balandžio 4 d. ir truks visą 
savaitę. Pamokslai vakare 8 v., o 
po jų Mišios. Rekolekcijas ves T. 
Rafaelis šakalys.

— Šį penktadienį šv. Juozapo 
šventė. Šv. Juozapas yra visos 
Bažnyčios globėjas, taip pat ir 
Kanados.

— Margučių vakarienė-koncer- 
tas rengiamas' balandžio 24 d., 
7.30 v.v. Išpildo Montrealio para
pijų chorai. Bilietai galima gauti 
iš anksto pas choristus. Bilietų 
skaičius ribotas.

— Parapijai aukojo: po $50: W. 
Kalinauskas, J. Kalinauskas, M. 
Kulikauskienė, A. Tautkus, M. 
Arlauskaitė, J. Svotelis, J. Kel- 
minskas; po $40: J. Statkus, M. 
Petrauskis, Pr. Janauskis, J. Sus- 
cevičius; $25: S. Kalinauskas; po 
$24: L. čekauskas, E. Dainius; 
po $20: J. Verbickis, I. Gorys, J. 
Macevičius, V. Murauskas; po 
$15; J. Benius, M. Jankauskienė,
J. Gųzevičienė, A. Kaydras, A. 
Vainilas; po $10: A. Plaušinis, E. 
Chichinskas, J. Mališauskas.

J. G.
Religinis koncertas įvyks šį šeš

tadienį, kovo 20 d., 7 v. v. AV pa
rapijos bažnyčioje. Programą at
liks svečiai iš Toronto: sol. Lius- 
tikaitė, smuik. S. Kairys ir kun. 
B. Jurkšas. Programa bus labai 
įvairi ir įdomi. Religiniai koncer
tai yra retas dalykas, todėl visi 
pasinaudokite šia proga. Bilie
tus patariama įsigyti iš anksto, 
bet bus galima gauti ir prie įėji
mo į bažnyčią. Dabar bilietus ga
lima gauti pas J. Dalmantą ir po
nias — Ottienę, Montvilienę, Va- 
zalinškienę, Zabieliauskienę; 
Adomonienę, Ūsienę ir pas kitus 
seselių rėmėjus. Koncerto pelnas 
skiriamas seselių naudai.

Šaunios išleistuvės V. Ottienei. 
Katalikių Moterų Dr-jos iniciaty
va įvyko pr. šeštad. AV par. salė
je. V. Otienė visada buvo darbšti 
Dr-jos narė ėjusi skyr. pirm, pa
reigas ir buvusi daug kartų val
dyboje įvairiose pareigose . Jau
kių vaišių metu kalbėjo skyr. d v. 
vaclas Tėv. J. Vaišnys, S. J.', val
dybos pirm. E. Kerbelienė ir kt. 
Draugijos ir susirinkusių vardu 
išvykstančiai įteikta dovanų. Su
K. ir V. Ottų išvykimu Montrealis 
nustojo vienos tikrai nuoširdžios 
lietuviškos šeimos. Linkime jiems 
įsijungti taip pat nuoširdžiai į lie
tuvių gyvenimą kaimyniniam To
ronte. Išleistuvių metu katalikės 
moterys vardinių proga pasveiki
no savo dv. vadą Tėv. J. Vaišnį.

Kuris laikas patogiausias vasa
ros stovyklai? Tokį klausimą pa
teikė skautų vadovybė tėvams ir 
prašo per savo vienetų vadovus 
atsakyti. Yra du pasiūlymai — 
liepos 17 iki rugpjūčio 1 d. arba 
liepos 31 — rugpjūčio 15 d. Skau
tų vadovybė, gavusi tėvų pageida
vimus, nustatys datą ir ją pa
skelbs kovo 25 d. Ankstyvesnis 
pranešimas, kad stovykla įvyks 
liepos 17—rugpjūčio 1 d., atšauk
tas, nes ta data daug kam buvo 
nepriimtina. Stovykla rengiama 
prie Lac Claire Bendruomenės 
stovyklavietėje.

LEO GOODMAN
B.A., C.A.

CHARTERED 
ACCOUNTANT 

Toronto
BA 2-1742 HU 9-2454

STARLITE 
DRIVING SCHOOL '

330 QUEEN ST. W. • EM 6-2957 
Imform. Rudy Wolfinger 

Atidaryta nuo 9 v.r. iki 9 v.v.
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 4 v. p.p. 
Europietiška, lietuvių labiausiai 

mėgiama vairavimo mokykla.
Prityrę instruktoriai pilnai paruo
šia vairuotojus ir padeda gauti lei
dimus. Kalba įvairiomis kalbomis.

__ iitmua^ik1.

PAMĖG1NKTTF ir JŪS. kain dauguma patenkintų siuntėjų 
užsakyti lengviausiu būdu siuntinius į Lietuvą ir kt.

' PER “TAURO” ATSTOVĄ ___________________
St. Prakapą
tel. RO 7-9088,
18 BROOKSIDE AVE
Toronto 9, Ont.

Paskambinus atvažiuoju Į namus su pavyzdžiais; galite pasi
rinkti kas patinka. Akordeonai, maisto siuntiniai iš Anglijos 
iki 22 sv., medžiagos, drabužiai ir kt. Visi siuntiniai apdraus
ti. Liet, plokštelės ir kt.
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suventrų ir įvairią reikmenų krantuvėn

Pabaltiečių Moterų Tarybos 
popietė kovo'14 d. Tor. surengta 
latvių šv. Jono par. salėje. Daly
vavo gen. kons. dr. J. žmuidzinas 
su ponia, Latvijos garbės kons. 
Bryson su ponia ir visa eilė kitų 
svečių, kurie rengėjų buvo prista
tyti. Pirm. p. Krasts tarė įžangos 
žodį, o daktarė V. černavskis kal
bėjo apie individą dabarties pa
saulyje. Muzikinėj programoj so
lo dainavo 13 m. A. Chvedukas, 
akomponuojamas kun. B. Jurkšo. 
Latvių programos dalį atliko pia
nistė I. Didrichson. Estų vyrų 
kvartetas padainavo dvi daineles' 
Vaišių metu dalyviai turėjo pro
gos pabendrauti. O. G.

— Artėja par. bazaras. Visus 
prašome grąžinti bazaro knygu
tes; galima siųsti ir paštu. Skau
tės sutiko paruošti įvairius bazaro 
skyrius. Vieną skyrių papuošti ir 
tvarkyti sutiko skautai, šauliai 
tvarkys šaudymo skyrių, šv. Onos 
Dr-ja — kortų žaidimo skyrių. Vi
siems talkinikams esame nuošir
džiai dėkingi. Bazarui fantų auko
jo: O. Vaškienė, P. Vizbaras, W. 
Bunis, S. Saunoris, S. Kvietkauš- 
kas, P. Kubilienė. Dar laukiame 
ir daugiau fantų.

— Šv. Onos Dr-ja paminėjo sa
vo veiklos penkmetį.

— Bažnyčios fondui aukojo $80
— par. choras (inventoriui); po $ 
20 — K. Aržuolaitis, W. Bunis, J. 
Mačiulis, K. S. Sagaičiai, J. Kli
mavičius; $19 — P. Vizbaras; $15
— B. Bagdžiūnas; po $10 — L. 
Bulota, A. Zubricki, P. Mickus, 
B. Filipavičienė, T. Lauraitis, J. 
Blauzdžiūnas, A. Čepulis, J. Kaza- 
nevičius, M. Juodviršis, J Anužis; 
po $5 — P. Gurklys ir O. J. Gla- 
veskai; $3 — V. Efertienė (gar
siakalbiui).
$200: B. ir J. Lukoševičiai (suolui 
bažnyčioje); $44: A. A. Mankai; 
po $25: J. Jurėnas, S. Kęsgailą ir 
K. Martinėnas; $20: E. Szewczuk; 
po $15: K. J. Gelčiai, B. Geležiū
nas ir V. Žitkus; $14: J. Kačins
kas; po $10: A. Pakulis, P. Ražas, 
J. Maskaliūnas, B. Rimkevičius, 
J. Biliūnas, A. Gurklys, A. Ka
činskas, V. Baršauskas, A. Lauri
naitis; po $5: V. Gustainis ir A. 
Daniliauskas.

“Lito” balansas per vasario 
mėn. pasiekė $1,309,679. Per pir
mus šių metų mėnesius “Litas” 
paaugo $95,000, o pernai tik 
$26,000. Per tą pat laiką šiemet 
paskolų išduota $93,000, pernai
— $55,000. Taigi, šiemet “Litas” 
auga sparčiau. Tokiu tempu aug
damas “Litas” užplanuotus 1965 
m. pusantro mil. dol. pasiektų 
per 6 mėnesius.

“Lito” valdyba pareigomis pa
siskirstė: J. Bernotas — pirm., 
P. Petronis — I vicepirm., V. Zu- 
bas — II vicepirm., P. Adamonis
— veiklos plėtimui, Pr. Rudins- 
kas — sekr. ir vedėjas. Kredito 
komisija: S. Kęsgailą — pirm., 
Iz. Mališka ir J. Blaudžiūnas — 
nariai. Revizijos komisija: Juo
zas Lukoševičius — pirm., P. Po
vilaitis ir J. Adomaitis — nariai.

Stovyklavietės valdyba nutarė 
pradėti lėšų telkimo vajų. Vi
siems Montrealio lietuviams bus 
išsiuntinėti laiškai, kuriuose bus 
stovyklos planas, trumpas projek
tuojamų pastatų aprašymas ir 
siūlomi būdai stovyklos statybai 
paremti. Pagrindinis vajaus tiks
las — rasti rėmėjų, kurie pasiža
dėtų mokėti per 5 metus po tam 
tikrą sumą. Surinkus pakanka
mai pasižadėjimų, stovyklos val
dyba tikisi gauti paskolą ir pa
statyti visą stovyklą iš karto. Tai 
ne tik atpigintų statybą, bet ir 
įgalintų mūsų jaunimą ir mus 
pačius stovykla pilnai naudotis iš 
pirmų metų. Statyba dalimis ir 
kesmetinis landžiojimas su vajais 
būtų kankynė ir lėšų teikėjams, 
ir jų davėjams. Gi stovykla būtų 
pastatyta tik per 5 ar daugiau 
metų.

Stovyklos pianus paruošė ar- 
chit. V. Zubas, talkinant inžinie 
riams J. Kibirkščiui ir V. šipeliui. 
Numatyta pastatyti pagrindinį 
stovyklos pastatą (salė, virtuvė, 
kambariai), atskirus pastatus ma
žiesiems stovyklautojams berniu
kams ir mergaitėms, koplytėlę, 
dvi prausyklas ir kt. Visa tai su 
būtiniausiais vidaus įrengimais 
kainuos $8.500. Visi pastatai va
sariniai, tačiau gražūs ir patogūs.

Vajumi siekiama rasti rėmėjų, 
kurie sutiktų per 5 metus duoti 
lėšų: garbės fundatoriai — bent 
vienam iš tų pastatų, 2. fundato
riai — $100 ar daugiau, 3. gar
bės rėmėjai — $50 ar daugiau, 
4. rėmėjai — $25 ar daugiau, 5. 
vienkartiniai rėmėjai — mažiau 
$25. Būtų labai geistina, kati 
prieš rinkėjams atvykstant, kiek- 

i vienas jau turėtų stovyklos va
jau reikalu savo nusistatymą.

Pr. R.
Dail. A. Tamošaičio darbų pa

roda Otavos universiteto patalpo
se 165 Waller St. baigsis šį šešta
dienį. Paroda yra susilaukusi di
delio pasisekimo. Parodoje yra iš
statyti alyvos, akvarelės ir lito- 
grafiniai dailininko darbai — 33 
kūriniai.

Dr. J. ir M. šemogai pr. šeštad. 
išskrido atostogų į Nassau. Baha
mas.

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir naštų

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai Ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tefef. WA 2-7 981. 
Namų telefonas AM 1-0537.

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 HJITAC" 
SAVO KREDITO UNIJOJE LI f A3

Adresas: 1465 De Seve St., Montreal 20, Que., tel. 766*5827 
Skyrius: 3907 Rosemount Blvd., Montreal 36, Que., tel. 722 - 2472
Už einamąsias sąskaitas “Utas” moka 4% palakantį, o už indeliu sąskai
tas 43% dividendą. Palūkanos ir dividendai skaičiuojami mėnesiais. Ne
mokamas gyvybės draudimas iki $ 2,000 santaupų sumos. Balansas an- 
drausta $2,000,000.
Vž asmenines paskolas „Litas" ima 7.6%, o už nekilnojamo turto pasko- 
las — 63%. Pigus paskolų draudimas skolininko mirties arba visiško 
invalidumo atvejais.
KASOS VALANDOS: 146 S D* $«v« S*., sekmodieniois nuo 10.30 iki 12.30 v., darbo d«- 
nomH — nuo 10 iki 3 v„ Hskiriont pirmodieniut ir šeštadienius; vokoraH — trečiadie
nio is k penktadieniais nuo 7 iki 9 vol.
3907 Rosemount Btvd.: diena — penktadieniais nuo 1 iki 6 vol. k vokaroh — pirma
dieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vol.




