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Sporto keliai
Eilę metų laisvojo pasaulio lietuvių vadovybė — PLB valdy

ba buvo Kanados lietuvių rankose. Po pastarojo PLB seimo val
dyba liko perkelta į Klevelandą. šiemet Kanados lietuviams bu
vo patikėta kita valdžia, būtent, S. Amerikos lietuvių sportinių rei
kalų tvarkymas. Iki šiol sportiniams reikalams vadovavo JAV lie
tuviai. Matyt, atėjo laikas pakeitimui. Galimas dalykas, kad tų 
pačių asmenų buvimas valdžioje per ilgesnį laiką išsemia juos 
pačius, o be to, sportuojantis jaunimas pasiilgsta naujų veidų. 
Tai natūralus procesas, pastebimas visose gyvose organizacijose. 
Niekas nesikeičia tiktai ten, kur nieko neveikiama ir stovima ka
pinių prieangyje. Sportuojantis jaunimas dar toli nuo tokios nuo
taikos. Jis tebėra pilnas judrumo bei gyvastingumo, Sporto aikš
tėse ir salėse jo netrūksta. Trūksta tiktai vadovų. Girdėti, kad vy
resnieji sporto veikėjai traukiasi į ramesnę užuovėją. Kol kas nė
ra lengva juos pakeisti, tačiau yra pagrindo tikėti, kad jų vietas 
su laiku užims jau už Lietuvos ribų gimę tautiečiai. Juk pati spor
tinių organizacijų sistema turėtų natūraliai vesti prie sportinių 
vadovų paruošimo. Jeigu joje yra spragų, laikas būtų jas užtaisy
ti ir sportinį sąjūdi kreipti jaunuju vadovu paruošimo linkme.

★ * *
Lietuviškoji visuomenė, aplamai imant, sportiniu tautiečių 

judėjimu domisi. Daugelis šeimų leidžia savo vaikams dalyvauti 
įvairiuose lietuvių sporto klubuose ir negaili išlaidų, susijusių 
su viena ar kita sporto šaka. Kai reikia, ta visuomenė sumeta ir 
aukų, nors jų ir nepakanka sportinei veiklai. Iš sporto vadovų 
girdėti, kad lietuvių visuomenė permažai remia savuosius sporti
ninkus; nepastato jiems salių, neparūpina atitinkamų priemonių. 
Kaikurie sporto vadovai siūlo Bendruomenei tuo reikalu susirū
pinti, rasti daugiau, ir tai pastovių lėšų. Visa tai gražu, bet kad ta 
Bendruomenė turi tiek reikalų, vertų'dėmesio bei paramos, kad 
neįstengia tvirčiau užsimoti. Lėšų laukia ir visa eilė kitų sričių, 
nemažiau svarbių. Todėl vargu ar galima tikėtis stambesnės pa
ramos iš tos pusės. O juk Kanadoj sportiniai klubai negyvena iš 
valdžios paramos — turi patys surasti rėmėjus arba sutelkti lė
šas. Žinoma, pajėgesnieji klubai, turį masinį pasisekimą, dėl lė
šų stokos nedejuoja. Bet pvz. kai reikia organizuoti mėgėjų spor
tininkų išvykas į kitus kraštus, kanadiečiams taip pat kyla lėšų 
problema. Ir čia turi ateiti privati iniciatyva, sudaryti sąlygas, 
nors laimėjimų atveju didžiuojasi visas kraštas. Panašiai yra ir 
mūsuose. Pvz.'kai Australijon vyko lietuviai krepšininkai, auko
jo dolerius toli gražu nevisi,.bet laimėjimais džiaugėsi visa išeivija.

★ ★ ★
Nežiūrint medžiaginių nedateklių, sportinė lietuvių veikla iki 

šiol buvo gyva. Joje reiškėsi ir dabar tebesireiškia dvi linkmės 
— pedagoginė ir laimėjimų. Pirmajai rūpi per sportinę veiklą 
auklėti jaunimą fiziškai, morališkai ir tautiškai, o antrajai — vien 
sportiniai laimėjimai. Pastaroji .iin^nė savo veiklos rezultatus 
matuoja laimėtų taurių skaičių? -s' j-----
mėjimais. Daugelio akyse laij| 
vertę, nors pedagoginiu atžvįlglL _ ...
iais. LietuvišktftHšeivijos sąlygosi, kai vyksta tylr kbv'a už lietu
vio išlikimą, daug svarbiau "per ,sportą auklėti jaunimą tautine ir 
moraline prasme, ugdyti jame ne tik fizinį, bet ir moralinį atspa
rumą. Suprantama, sportas savę prigimtimi yra varžybinis; kitaip 
jis nebūtų įdomus. Rekordų jisai siekė ir sieks, bet tai neturėtų 
nustelbti pagrindinio tikslo — ugdyti, drausminti, stiprinti lietu
vių jaunimą. Vienas didžiųjų priekaištų sportui yra jo didėjantis 
nepaisymas pedagoginio tikslo, pasinešimas vien rekordų me
džioklėn. Be to, į sportininkų eiles lengvai įsismelkia moralinis 
palaidumas. Tai liudija pvz. kad ir neseniai išleista knyga austra
lų olimpinės plaukikės D. Fraser, čia ji atskleidžia tarptautinio 
sporto viešumoje nematomą.veidą, sakydama: “Olimpijadų mora
lė yra daug palaidesnė nei prašalaičiai mano.” Nėra pagrindo ne
tikėti sportininke, pasiekusia 36 pasaulinius rekordus ir laimėju
sia 4 aukso medalius, nors už tą knygą ji buvo sportinės unijos 
suspenduota. Ryšium su tuo kyla klausimas, ar lietuvių sportuo
jančio jaunimo moralė yra pakankamai augšta? Neviešų priekaiš
tų yra. Jų patikrinti niekas nesiima, tačiau vadovams tai akstinas 
akyliau budėti, nes jie yra ne vien instruktoriai, bet ir mokytojai 
bei auklėtojai tikrąja prasme. Pr. G.

ių skaičius reiškia klubo

Lietuvos vėliava
medicinos klausimą, yra $26.- 
758. Daugiausia gydytojai uždir
ba Albertos provincijoje — $30. 
773 ir mažiausia — Prince Ed
ward Island — 18.926.

Koki nuošimtį reikia 
perkant ką nors skolon 
mokėjimui? Niekas, to 
daug kas nekreipia dėmesio, o 
pardavėjai to niekad tiksliai ne
pasako. Parlamente buvo svars
tytas pasiūlymas, kad mokamas 
nuošimtis būtų aiškiai pasaky
tas, tačiau tam griežtai pasiprie
šino krautuvių savininkai — Re
tail Merchants Association. Gal
būt pirkėjai, žinodami tikslų 
nuošimti, mažiau pirktų.

Parlamento pirmininkas — 
Speaker of the House Allan 
McNaughton iš pareigų pasitrau
kia. Tai sunkiausios pareigos 
parlamente, nes reikia tvarkyti 
visus pralamento narius disku
sijų metu ir pačiam likti neša
liškam. Ypatingai sunku kontro
liuoti parlamentą šiuo metu, kai 
nė viena partija neturi daugu
mos ir nariai dažniausia tuščiai 
ginčijasi.

Kanados studentai parodė sa
vo susidomėjimą rasine proble
ma demonstracijomis prie JAV 
konsulatų. Ypač tas pasireiškė 
Toronte, kur studentai demonst-

Lietuvos vėliava plevėsuoja 
ant vieno augščiausių Kanados 
kalnų — Mount Robson Rocky 
Montains apylinkėje. Kalnas yra 
12.972 pėdų augščio. Pirmoji 
žiemos ekspedicija viršūnę pa
siekė dabar. Niekam neatėjo 
i galvą pasiimti Kanados vėlia
vą. Norvegas dr. Leif Patterson 
iškėlė norvegu vėliavą, lietuvis 
Aleksas Bertulis kalno viršūnė- 
nėje iškėlė Lietuvos vėliavą.

Abi Kanados kalbos — pran
cūzų ir anglų turėtų būti priva
lomos visiem augštesniem val
džios pareigūnam. Tokį pasiūly
mą karališkai komisijai pateikė 
Kanados inžinierių ir medicinos 
gydytojų sąjungos. Gydytojai 
taip pat mano, kad jiem reikėtų 
mokėti abi kalbas. Kitas pasiū
lymas buvo politikams Įvesti eti
kos taisykles, nes šiuo metu per
daug politikų užsiima kyšiais ir 
kitokiom neleistinom kombina
cijom.

Kanados biržose, ypač Toron
te, 1964 m. pagarsėjusių kasyk
lų Timminse — Windfall Oils 
and Mines šėrai staiga buvo pa
kilę pasklidus gandams, kad at
rasta alyvos, žmonės skubėjo i 
Timmins ir stengėsi Įsigyti tu 
tuščių žemės plotų. Į biržų būs
tines (stock exch.) nebuvo ga
lima Įsigrūsti. Pasirodė, kad vis
kas buvo sufabrikuota. Geologai ravo keletą dienų. Vieni studen- 
jau buvo pranešę, kad ten nesą 
jokių žemės turtų. Keletas asme
nų tapo milijonieriais, o tūkstan
čiai prarado dideles sumas pini
gų, tikėdamiesi greitai praturtė
ti. Byla tebesitęsia.

Kanados gydytojų uždarbio 
vidurkis, kaip buvo pranešta 
parlamente, svarstant socialinės

mokėti 
ar išsi
nėšino,

tus už tai giria, kiti peikia. Ge
rai, kad jaunimas yra jautrus 
socialinėm problemom, tačiau 
daug kas kritikuoja Kanados 
studentus, kad jie pamiršta ra
sinę diskriminaciją pačioje Ka
nadoje. Ji nėra aštraus pobū
džio, bet ji egzistuoja.

Jau prasidėjo oficialus pavasaris, bet neoficiali Kanados žiema dar nesitraukia

Pakeitimai Kanados imigracijoj
Naujasis Kanados imigracijos 

min. J. R. Nicholson kovo 19 d. 
kalbėjo Vankuverio tautinėms 
grupėms viešo banketo metu ir ta 
proga išdėstė savo planus. Esą 
dabartinė imigracijos politika ir 
pats imigracijos Įstatymas, priim
tas 1952 m.„ bus pertvarkyti. Dar 
peranksti skelbti, kokie pertvar
kymai bus padaryti, bet jau nu
matomos kaikurios gairės.

1. Bus stengiamasi sustiprinti 
kontrolę, kad i Kanadą nepatektų 
kriminalistai ir kiti nepageidauja
mi asmenys.

2. Sveikatos reikalavimai bus 
suderinti su medicinos padaryta 
pažanga, ypač tam tikrais psichi
nių ligų ir epilepsijos atvejais.

3. Imigracijos ministerijai pa
vesti spręsti dalykai bus tiksliau 
aptarti, apriboti, kad nebūtų pikt- 
naudojimų.

4. Išbengti sauvališkiems mi
nisterijos veiksmams bus sudary
tos veiksmingos ir nepriklauso
mos galimybės apeliacijoms, res
pektuojant Kanados, kaip suvere
ninės valstybės, teisę apsisaugoti 
nuo nepageidaujamų asmenų.

5. Politika kitų kraštų pabėgė
lių atžvilgiu bus sumoderninta ir 
Įjungta Įstatyman, kad tuo būdu 
Kanada, bendradarbiaudama su 
kitais kraštais, prisidėtų prie tos 
tarptautinės problemos sprendi
mo. Ypač tinkamas planas 1965 
m., kurie paskelbti tarptautinio 
bendradarbiavimo metais.

6. Bus paruoštas teisinis pa
grindas dinamiškai imigracijos 
politikai, paisančiai krašto gali
mybių.

Pertvarkymas ministerijoj
Pasak ministerio, bus priimami 

pirmoj eilėj tie imigrantai, kurie 
turi-išsilavinimą, profesinį pasi
ruošimą ir yrapajėgūs prisitaiky
ti prie Kanados krašto sąlygų bei 
darbo reikalavimų.

Numatyta pertvarkyti imigraci
jos ministerijos struktūra, kad 
tuo būdu ji atitiktų naujus reika
lavimus. Jau dabar vyksta nauji 
patvarkymai. kffiglami kvalifi
kuoti ašmenys,'jvediiha didesnė 
decentralizacija. Visa tai atsilieps 
Į ateivių pasirinkimą emigracijos 
kraštuose.

J. R. Nicholson yra kartu ir pi
lietybės ministeris. Ši ministeri
jos šaka taip pat būsianti pertvar
kyta, kad būtų nustatyti glaudes
ni ryšiai su žmonėmis, apimtas 
tautinių švenčių minėjimas, as
mens teisės, dalyvavimas krašto 
gyvenime ir kt. dalykai.

“Maišomasis katilas”
Praeityje Kanada kartais buvo 

vadinama “dideliu tirpinančiu ka
tilu”, kuriame susitikdavo Įvai
rios tautinės grupės ir susilieda
vo. “Aš manau ir tikiu, kad per 
pastarąjį dešimtmeti mūsų pažiū
ra gerokai pasikeitė, ir šiandieną 
jau sunku suliedinti Įvairias skir
tybes į visumą, vadinamą Kanada. 
Aš norėčiau manyti, kad “tirpi
nančio katilo” idėja išnyko ir jos 
vietoje iškilo naujas vaizdas. Kaip 
jau esu nekartą sakęs anksčiau, 
naujasis vaizdas galėtų būti ge
riau išreikštas ne tirpinančiu, o 
’’maišomu katilu”, kuriame vyks
ta jungimasis, bet ne lydymas, su
naikinąs individualumą.

Kanadoje šiandieną mes mano
me, kad ateivis nenutraukia kul
tūrinių, kalbinių, socialinių ryšių 
su savo gimtuoju kraštu, ir mūsų 
dauguma, didelė dauguma, tiki
me, kad tie ryšiai yra palaikytini, 
nes jie prisideda prie mūsų kraš
to augimo. Kanada nėra ir nie
kuomet negali būti pilnai vientisa 
ir vienoda nuo jūros iki jūros, nes 
klimato, geografijos, sociologijos 
atžvilgiu įvairiose srityse išauga 
Įvairūs ir žmonės...” -į

Kas jungia?
“Mes galime tikėtis ne vieno

vės, bet vienybės, ne panašumo, 
bet sudėtingumo, ne tirpinančio, 
bet savanoriško ryšio tarp skirtin
gų žmonių, kuriuos jungia bend
ras valstybinis tikslas, tarpusavė 
pagarba ir tvirtas tikėjimas i 
idealus, -kuriems Kanada atstok 
vauja. Jei. mes tai tikime ir no
rime turėti tvirtą valstybini tiks
lą, negalime pripažinti pirmos ir 
antros klasės piliečių. Dabartinis 
mūsų pilietybes Įstatymas, deja, 
skirsto piliečius į dvi klases. Tai 
turi būti pakeista, ir aš galiu jus 
užtikrinti,, kad viena pagrindinių 
mūsų programos dalių būsimoje 
parlamento sesijoje bus kaip tik 
pašalinti susidariusią būklę”.

Min. J. R. Nicholson lietuviams 
yra nesvetimas asmuo. 1964 m. 
Vasario 16 proga jis buvo atskri
dęs į Torontą, kur pasakė pagrin
dinę kalbą. Tada jo kalba buvo 
nufilmuota ir dalis parodyta tele
vizijoje. Linkėtina, kad ministe- 
rio skelbiamos idėjos rastų prita
rimą parlamente ir pasiektų gy
venimą. ■

Kaip Rusija vejasi Ameriką?
Savo laiku N. Chruščiovas skel

bė, kad Sov. Sąjunga ūkine pa
žanga pasivys JAV 1970 m. “U. 
S. N. & W. Report” dabar prane
ša surinktus anos “pažangos” 
duomenis. Jie imti iš pačių sovie
tinių šaltinių. Sov. Sąjunga pra
lenkė JAV tik gyventojų skaičiu
mi ir dabar turi 35,5 mil. dau
giau; priaugo 13 mil. gyventojų.

N. Chruščiovas 1961 m. žadėjo, 
kad iki 1970 m. sovietai mėsos 
pagamins tris kartus daugiau; da
bar gi jos pagaminama mažiau 
nei 1961 m. Pieno buvo pažadė
ta pagaminti dukart daugiau, bet 
jokių pagerėjimų neįvyko. Kvie
čius importuoja iš užsienio, kaip 
ir anksčiau.

Visa gamyba (brutto) Sov. Są
jungoj 1961 m. siekė $264 bil., 
o JAV — $540 bil.; skirtumas — 
$276 bil.

Visa gamyba 1964 m. Sov. Są
jungoj siekė $287 bil., JAV — 
$623 bil.; skirtumas — $336 bil.

Automobilių Sovietų Sąjunga 
1964 m. pagamino 185.000 vie
netų, o Amerika — 7,8 milijonus 
vienetų. Ir tai žymiai geresnių.

Sunkvežimių ir autobusų sovie
tai 1964 m. pagamino 418.0(H) 
vienetų, Amerika — 1.500.000. 
Gerų kelių Rusijoj lig šiol nuties
ta 200.000 mylių, tuo tarpu Ame-

rikoj jų yra 2.700.000 mylių.
Gyvenamų patalpų Rusijoj trū

ko visada, nepagerėjo nei pasku
tiniu metu. Ten dar ir dabar pi
lietis turi tenkintis 8 kv. jardų 
buto plotu, kai tuo tarpu Ameri
kos kalėjimuose kaliniui parū
pinamas didesnis plotas.

Plieno gamyba, pagal kurią 
matuojamas valstybių ūkinis pa
jėgumas, irgi rodo tą patį atsiliki
mą. 1961 m. Amerika pagamino 
plieno 20 mil. tonų daugiau kaip 
sovietai. Pereitais metais pagami
no daugiau už sovietus 33 mil. to
nų. Vakarų Europa Rusiją pra
lenkė 29 mil. tonų.

Chemijos pramonės net ir ly
ginti negalima, nes Sov. Sąjunga 
ją tik pradeda vystyti ir pasivyti 
Ameriką kol kas gali tik sapnuos.

Kad Sov. Sąjungos žmogus ga
lėtų kokių nors gaminių, pirktis, 
turi dirbti palyginus su JAV gy
ventoju: už duonos kepalą — 
6 kartus ilgiau nei amerikietis; 
už bulvių svarą — 4 k. ilgiau; už 
jautienos svarą — 5 k. ilgiau; už 
medvilnės marškinius — 10 k. il
giau; už batų porą — 8 k. ilgiau; 
už dėžutę cigarečių — 3 k. ilgiau; 
už vyr. eilutę — 11 k. ilgiau.

Sov. Sąjungos gyventojai jau 
stato ir reikalavimus savo val
džiai ir partijai, nes nori pavalgy-

ti sočiau, apsirengti gražiau, gy
venti erdviau. Dabar, kai kalba
ma apie apsiginklavimą, kylą vi
sa eilė klausimų: iš kur ir kaip? 
Todėl nenuostabu, kad bolševikai 
jau stipriai dairosi į kapitalistų 
valstybes ir norėtų perimti jų 
metodus. Bet tada reikia atsižadė
ti kolchozų sistemos ir eiti prie 
privačios iniciatyvos. J. M. S.

SUIMTAS ŽURNALISTAS
Jugoslavijoje suimtas žurnalis

tas Mihailo Mihajlov. Pereitą va
sarą jis lankėsi Sov. Sąjungoj, 
išbuvo kelis mėnesius ir sugrįžęs 
parašė Įspūdžius, kurie nepatiko 
sovietų ambasadai. Pastarajai 
reikalaujant, Mihajlov buvo suim
tas. Ypač nepatiko rusams, kad 
aprašinėdamas rusų studentijos 
nuotaikas, Mihajlov pabrėžė jų 
antikomunistini nusistatymą, pa
mėgimą dainuoti vergų stovyklo
se sukurtas dainas ir kad studen
tai tik dabar sužinoję, jog kon
centracijos stovyklos yra rusų 
komunistų išradimas, nes vokie
čių naciai jas pradėjo kurti tik 
po 1933 m., o Stalinas jas turėjo 
jau nuo 1920 m. Jugoslavijoj ka
lėjime dar sėdi ir kitas rašytojas 
Milovan Džilas už parašymą kny
gos “Pašnekesiai su Stalinu”.

Savaitės įvykiai
PIRMĄ KARTĄ PASAULIO ISTORIJOJE ŽMOGUS TOLI

MOSE ERDVĖSE IŠLIPO IŠ RAKETINIO ERDVĖLAIVIO IR 
PLŪDURIAVO APIE 10 MIN. VIRS ŽEMĖS 200 MYLIŲ 
AUGSTYJE. Tai pik. Įeit. A. A. Leonovas, sovietų kosmonau
tas, iššautas raketiniu būdu erdvėn drauge su pik. P. I. Bielia- 
jevu tame pačiame erdvėlaivyje kovo 18 d. Po 90 min. skrie
jimo A. Leonovas įlindo į specialią kamerą, prijungtą prie erd
vėlaivio, išlipo viršun, kiek pastovėjo laikydamasis rankenų, 
paskui pasistūmėjo ir atsiskyrė nuo erdvėlaivio, vairuojamo 
pik. Bieliajevo. Jis plūduriavo besvorėje būsenoje, apsaugotas 
nuo mirtinų saulės spindulių specialia apranga, pririštas prie 
erdvėlaivio tam tikru saitu, o įrengta televizijos kamera visa 
tai perdavė žiūrovams žemėje. Praslinkus 10 min. grįžo erd- 
vėlaivin. Po 26,5 vai. skriejimo®------------- r------------- ---------- -
erdvėlaivis nusileido netoli Per- se. Tam ypač priešingas guberna-
mo miesto ne pagal nustatytą 
planą, nes nusileidžiant turėjo 
didelių sunkumų. Erdvėlaivis 
buvo surastas 500 mylių atstu
me nuo pramatytos nusileidi
mo vietos. Šių kosmonautų žy
gis bus reikšmingas žingsnis 
ruošiamoje kelionėje į mėnulį.
JAV iššovė naują erdvėlaivį 

“Ranger” į mėnulį. Jo uždavinys 
— nufotografuoti tam tikrą mė
nulio dalį. Erdvėlaivis turėtų pa
siekti tikslą per 64,5 vai. Ameri
kiečiai taip pat iššovė erdvėlaivį 
su dviem kosmonautais, kurie iš
buvo erdvėje apie 5 vai.

Amerikos lėktuvai didelėmis 
grupėmis bombarduoja š. Vietna
mą ir Laosą, kur tebesitelkia rau
donosios Kinijos remiami Viet- 
kongo komunistiniai daliniai. 
Pastaruoju metu jie sutelkė 7 
batalijonus ties amerikiečiu kari
ne baze Danang. Amerikiečiai iš 
jos vykdo Š. Vietnamo bombarda
vimus, nevengdami kietų smūgių. 
Jie taipgi remia P. Vietnamo 
aviacijos žygius. Kai vyriausybės 
lėktuvas pastebėjo netoli ameri
kiečių bazės P. Vietnamo teritori
jos miestelyje iškeltą komunistų 
vėliavą^ ir dar «buyo apšaudytas, 
P. Vietnamo aviacija subombar
davo visą miestelį, kur žuvo ga
na daug žmonių. Politikai atidžiai 
seka karinius veiksmus, bet ne
randa sprendimo. Sov. Sąjungos 
užs. r. min. Gromyko lankėsi 
Londone ir spaudė Britanijos 
vyriausybę pasmerkti amerikie
čių veiksmus Vietname, bet nieko 
nepešė. Jis ketina lankytis ir Va
šingtone, kuris kol kas yra tvir
tai nusistatęs P. Vietnamo neati
duoti komunistams.

Negrų žygis iš Selma miesto į 
Alabamos valstijos sostinę Mont
gomery padarė didelį įspūdį. Va
dovaujami negrų pastoriaus L. 
King, 8000 negrų ir baltųjų išžy
giavo 50-ties mylių kelionėn. 
Anksčiau tokia demonstracija 
vietinės policijos buvo žiauriai iš
vaikyta, o šį kartą apsaugą teikė 
federacinės valdžios pajėgos, Įsa
kytos prez. L. B. Johnsono. Tuo 
žygiu negrai nori iškovoti lygias 
teises balsuoti visuose rinkimuo-

torius Wallace.
Čilės prez. Frei, gavęs aiškią 

daugumą parlamente, planuoja 
vykdyti kr. demokratų progra
mą, siekiančią reformų ūkinėje 
srityje. Iš JAV vario bendrovių 
bus pareikalauta mokėti dalį pa
jamų Čilei; bus įvestas planavi
mas visose ūkinio gyvenimo sri
tyse, padaryta žemės reforma 5 
m. laikotarpyje įkuriant naujų 
žemės ūkių ligi 100.000 vienetų; 
numatyta plėsti statyba, švieti
mas, medicininis aptarnavimas. 
JAV sutinka teikti paramą- iki 
$125 mil.

Rusai, atsakydami į Kinijos kal
tinimus, apkaltino kiniečius me
lagyste ir suktumu. Rusų agentū
ra “Tass” ir kiniečių “Hsinhua” 
vedą aitrią politiką, prasidėjusią 
nuo kiniečių studentų demonstra
cijos Maskvoje, kur esą 4 kinie
čiai studentai rusų, policijos buvo 
sudaužyti ir dabar pervežti į Ki
niją.

Europos Bendrosios Rinkos 
valstybės Italijos yra kviečiamos 
atsiųsti savo užs. reik, ministe- 
rius į Veneciją, kur gegužės mėn. 
prasidėtų pasitarimai dėl politi
nės šių valstybių unijos kūrimo. 
Kaikztricc valstybęs, kąfj^OkigfL. 
ja, Olandija ir LiujcseKEnii-gas, 
jau pareiškė sutikimą. Prancūzi
ja, manoma, irgi sutiks dalyvauti.

Lenkijos valdovas Gomulka 
pradėjo smarkią ataką prieš savo 
“vidaus priešus” — katalikus: 
įsakė nepriimti katalikų į valsty
bines tarnybas. O komunistinėj 
sistemoj kitokių tarnybų ir nėra. 
Jis katalikus lenkus kaltina bend
radarbiavimu su- Lenkijos prie
šais. Gegužės 30 d. įvyks seimo 
rinkimai; perspėja nesiūlyti kata
liku kandidatais i seimo atstovus.

Indonezija palaipsniui “nusavi
na” visus Amerikos turtus bei 
įstaigas. Paskutiniu laiku ji už
ėmė Amerikos filmų bendrovę su 
visais pastatais. Demonstrantų 
minia, užėmusi patalpas, “parei
kalavo” iš savo valdžios, kad 
Amerikos įstaigos direktorius 
būtų suimtas ir išgabentas.

Pakistano vyriausybė apkalti
no Indijos vyriausybę, kad ši prie 
Kašmiro pradėjo karo veiksmus.

Augštos Kanados pušys, pridengtos sniego, rymo Ąlbertos kalnuose 
Banff apylinkėje. Calgary Herald
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KOVA UZ LYGYBĘ AR PRIVILEGIJAS?
AMERIKOS NEGRAI YRA NUSISTATĘ PRIES SAVE

Tokia antrašte pernai lapkričio 
29 “New York Times Magazine” 

. išspausdino straipsnį, sukėlusį ga
na daug diskusijų. Straipsnio au
torius Eric Hoffer daugelį metų 
yra dirbęs paprastu darbininku 
negrų tarpe ir juos bei jų proble
mas gerai pažįsta.

Kai kurios straipsnio vietos yra 
gana įdomios ir originalios. Auto
rius pabrėžia, kad negrai pirmoje 
vietoje savo kovą dėl rasinės ne
lygybės motyvuoja tuo, kad jie 
pirmoje vietoje yra negrai ir tik 
antroje vietoje individai. Ameri
kos negrams trūksta pagarbos sa
vo rasei, savo vadams ir noro 
žengti priekin kaip bendruome
nės arba atskiriem individam. Pa
tys negrų vadai dažniausia orien
tuojasi ir savo kalbas nukreipia 
ne į negrų mases, bet į baltuosius. 
Visiems žinoma, kad yra turtingų 
negrų, yra daug augštuosius 
mokslus baigusių, bet ar jie yra 
aktyvūs kovoje už negrų teises? 
Jie dažnai net piršto dėl to nepa-

turtingas negras būtų aukojęs 
negrų kovai? Net masinių de
monstracijų priekyje dažnai eina 
baltieji, o juos seka negrai.

Baltasis tarp juodųjų
Autorius E. Hoffer rašo, kad 

dirbdamas kaip uosto darbininkas 
San Francisco mieste, stebėjo 
negrus. Jų tarpe buvo virš 2000 
negrų, uždirbančių tarp $7000 ir 
$10,000 per metus, tačiau nė vie
nas jų neaukodavo negrų labda
ros organizacijom. Autorius to
liau tęsia: Mano balta spalva ne
duoda man jokių privilegijų. 20 
metų dirbau Kalifornijos laukuo
se kartu su negrais, kitus 20 me
tų praleidau San Francisco uoste, 
kur buW lygiąi baltųjų. ?ggjai 

baltieji, negalvojo
me, kad pasaulis mums yra ką 
nors skolingas ir mes nieko nesa
me skolingi kitiems, ar jie būtų 
juodi, ar geltoni. Negrai privalo 
turėti tas pačias teises, kaip ir 
baltieji ir dažnai jas turi. Bet jie 
neturi teisės reikalauti iš mūsų 
specialių privilegijų. Mūsų ran
kos dažnai yra labiau sugrubusios 
nuo darbo, ir mūsų veidai labiau 
išvagoti negu jų.

Ko trūksta negrams?
Visi pritaria negrų kovai dėl 

rasinės lygybės, bet tos kovos šū
kiai dažnai yra šitokie: “Mes esa
me užmiršti. Maitinkite mus, ap-

renkite, auklėkite ir mylėkite 
mus. Jūs privalote tai daiyti ir 
tai tuoj pat, nes uždegsime jūsų 
namus arba sėdėsim prie jūsų na
mų laiptų, kol jums pritruks 
kantrybės.

Amerikos negrų revoliucija 
privalo įgauti kitokį atspalvį. No
rint ką nors pakeisti, pirmiausia 
reikia pasikeisti pačiam. Negrai 
privalo pakeisti savo gyvenimo 
būdą, savo papročius, elgesį, ap
sirengimą ir tada negrų kova 
įgaus kitokį atspalvį.

Daugelis negrų vadų remia sa
vo kovos motyvus solidarizuoda
mi su “broliais Afrikoje ir rudai
siais Azijoje, P. Amerikoje ir ki
tur”. Bet ar jie turi Afrikoje ar 
Azijoje bent vieną asmenybę, ku
rią ji galėtų sau statyti pavyz
džiu? Ar vyksta Amerikos negrai 
į tuos kraštus jiems padėti? Tuo 
tarpu tik baltieji vyksta padėti 
Afrikos tautelėms. Turėtų būti 
priešingai: negrai privalėtų padė
ti jiems tiesti kelius, statyti mo
kyklas ir pan.

Pavyzdinės bendruomenės
Autorius galvoja, kad nebūtų 

jokios rasinės kovos, jei negrai* 
kaip masė, galėtų parodyti norą 
kultūrėti ir įsteigtų pavyzdines 
negrų kolonijas. Tai būtų darbš
čios ir kultūringos masės* pavyz
dys. Jos neturėtų tapti negrų ge
tu, bet būtų jų subrendimo įrody
mas. Panašių kolonijų Amerikoje 
yra; tai žydų, japonų ir kitų tau
tybių.

Pagal minėtą autorių, negrams 
tos iniciatyvos trūksta.’ Jiems at
rodo, kad baltieji jiems yra sko
lingi, privalo mokėti pašalpas, 
statyti mokyklas ir pan. Kol pa
tys* negrai to no?ųpras, kol jie-ne
atras savo tapatybės, kol nesuži
nos, jog tik jie patys gali sau su
sikurti ateiti, tol jiem atrodys, 
kad yra rasinė nelygybė, tol vyks 
rasinė kova, tikrumoje apgaulin
ga kova.

Autoriaus mintys neabejotinai 
turi pagrindo — JAV negrai nėra 
be kaltės; jų kovos išsigimsta į 
kraštutinumus dėl stokos gerų va
dų, o jų reikalavmai kartais būna 
pertempti kovos įkarštyje. Bet 
antra vertus, nėra be kaltės ir 
baltieji, kurių pusėje taip pat la
bai daug prietaringumo, brutalu
mo ir permaža išmintingos politi
nės pedagogikos. V. K.

Padėka
K. L. Katalikių Moterų Dr-jos Toronto Šv. Jono Kr. parapijos skyrius 
savo atsikūrimo ir persiorganizavimo sukakčių proga susilaukė pla
taus dėmesio. Nuoširdžiai dėkojame kun. kleb. P. Ažubaliui, dr. A. 
Užupienei — Dr-jos atsteigėjams, mus nuolat rėmusiems morališkai 
ir materiališkai. Dėkojame mus sveikinusiems sukakčių proga: gen. 
kons. dr. J. Žmuidzinui, kun. kleb. P. Ažubaliui, c. valdybos dv. va
dui T. Kornelijui Bučmiui, OFM, c. valdybos pirm. A. Sungailienei 
ir “Moters” žurnalui, “Tž” red. kun. Pr. Gaidai, N. Pr. M. sės. Mi- 
chaelei, Prisikėlimo par. skyr. pirm. A. Kuolienei, evangelikių mo
terų ratelio pirm. E. Jankutei, St. Prapuolenytei - Bunker, “Dainos” 
grupės atstovei M. Yokubynienei, Šv. Jono Kr. par. komiteto atstovui 
E. Miliauskui. Dėkojame sveikinusiems raštu: dr. A. Užupienei iš 
Meksikos, red. Iz. Matusevičiūtei, Hamiltono skyr. pirm. E. Norkie
nei, Montrealio skyr. pirm. E. Kerbelienei, Delhi skyr. pirm. M. Po- 
vilaitienei. Dėkojame: visom poniom, atnešusiom net 50 tortų bei 
pyragų; vyrams už talką: p.p. Krakauskui, Kuniučiui, Deimantavi
čiui, Steponaičiui, Norkui, Kaknevičiui, Butvidui, Simkevičiui, Ka- 
napkai, Jakimavičiui, Girėnui, Vitkui.
Pagaliau dėkojame visiem, mus pagerbusiem ir šventėje dalyvavu- 
siem.

KLK Motera Dr-jos šv. Jono Kr. par. skyrius
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FURNITURE LTD.
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Žaizda Amerikos viduje
ALABAMOJE, SELMOS MIESTE, ĮVYKUSIOS NEGRŲ IR TIKINČIŲJŲ EITYNĖS DĖL NEGRŲ 

NEREGISTRAVIMO RINKIKŲ SĄRAŠUOSE, ŽIAURUS POLICUOS ELGESYS 
x SUKĖLĖ NERIMĄ VISAME KRAŠTE

Didžioji spauda, radijas ir te
levizija ilgą tarpsnį buvo Šeimos 
ženkle. Įvykiai sekė įvykius. Neg
rų pasipriešinimas pasiekė net 
Baltuosius Rūmus. Baltasis uni- 
tariečių dvasiškis James J. Reeb, 
baltųjų sužalotas, mirė Šeimoje. 
Jo mirtis įjautrino įvairių tikėji
mų dvasininkus, kurių atstovų 
net prezidentas negalėjo nura
minti.

Negrai daugelyje didmiesčių 
rengė eitynes. Ypač subruzdo 
negrai studentai, naudodami seną 
taktiką: betkurio įvykio ženkle 
kelti nerimą visame krašte.

Šeimoje visą savaitę užsitęsė 
įtampa. Prezidentas pateko taip 
kūjo ir priekalo. Jis nori, kad bū
tų pašalinti trukdymai rinkikams 
įrašyti ir atstatyti tvarkai, smer
kia policijos jėgos panaudoji
mą, tačiau įsakė 700 karių laiky
ti parengtyje.

Kovo 13 d. staiga sukviestiems 
spaudos atstovams prez. John
son pareiškė: “Kovo 7 d. negrai, 
susirinkę protestuoti prieš esmi
nių politinių teisių pažeidimą, 
buvo Alabamos policijos užpulti 
ir mušami.” 70 FBI — krašto 
saugumiečių buvę pasiųsta apsau
goti gyventoj ams nuo neteisėtų 
žygių, šis pareiškimas vargu nu
ramins negrus. Juk FBI puikiai 
prieš tai žinojo, JAV prezidento 
žodžiais tarus, apie “tebesančią 
neteisingumo srovę amerikietiš
koje demokratijoje”. Kodėl pre
zidentas, federacinė valdžia, ne
išskiriant nė saugumo, nedarė 
žygių neteisingumui ir neteisėtu
mui * pašalinti? Kuriais sumeti
mais prezidentas prabyla apie 
amerikietiškąją tragediją tik 
tuomet, kai neteisėti veiksmai 
buvo apšlakstyti nekaltu krauju?

Selma tėra tik viena amerikie
tiškosios tragedijos gaida, kuri 
ypač paliečia nūdienį prezidentą. 
“The Wall Street Journal” kores
pondentas Vašingtone rašė III.12 
laidoje: “Alabamos mieste įvy
kęs kraujo praliejimas verčia ko
votojus dėl teisių susidurti su 
prezidentu. Jie reikalauja ne tik 
teisių balsuoti, bet ir apsaugos 
nuo policijos antpuolių. Jie nu
sivylę dėl vieno ir kito. Negrų 
įniršimas didėja. L. B. Johnso- 
nas verčiamas daryti žygius, ku
rie kelia nerimą tarp baltųjų. Jo 
pasiūlymai ryšium su balsavimo 
teise akina nepasitenkinimą bal
tųjų tarpe, su kuriais jis glau
džiai bendravo kongrese. Jie — 
dixiekratai gali būti priversti ne 
tik garsiai šaukti, bet ir imtis 
priemonių sustabdyti prezidento

siūlomiems įstatymams.”
Teisių suvienodinimas
Nuo 1787 m., kai konstitucija 

buvo paskelbta, teisių lygybė li
ko neįgyvendinta. 1964 m. buvo 
paskelbtas pilietinių teisių įsta
tymas, kuris po 177 m. įpareigo
jo suvienodinti piliečių teises. 
Įstatymas padėjo laimėti rinki
mus, tačiau užkrovė nepaprastą 
naštą išrinktajam prezidentui. 
Gražiai skamba pažadas piliečių 
teisėms suvienodinti, tačiau sun
kiai įgyvendinamas. Demokratai 
verčiami virškinti puikios pjūties 
labai karčius vaisius.

Sparčiai auganti negrų mažu
ma iki šio meto neturi vieno va
do, tačiau baltųjų pažadų erzina
ma, daugelio vadovų rikiuojama 
ėmės betkurių priemonių savo 
teisėms ginti. Pilietinių teisių su
vienodinimo įstatymas tampa 
ginklu negrų rankose. Ypač de
mokratai pažadais ilgai kurstė 
negrus, kurie nūnai reikalauja 
jų vyriausybę įgyvendinti žadėtą 
teisių lygybę. Mississippi negrų 
organizacijos NAACP sekreto
riaus Charles Evers žodžiais: “Jei 
vyriausybė neįgyvendins teisių 
.lygybės, įstatymas nebus vertas 
net popieriaus, kuriame jis pa
skelbtas.”

Vyriausybė padarė kaikuriuos 
žygius. Ji suorganizavo net 21 
įstaigą įstatymui įvykdyti. Įstaty
me numatytos priemonės su
drausminti mokyklų, ligoninių, 
viešbučių, pramonės, statybos 
įmonių vadovybėms, ūkininkams 
ir kitiems asmenims, kurie išski
ria negrus. Įmonių vadovybės 
vengė negrus priimti darban, ta
čiau nuo įstatymo paskelbimo 
pirmasis kruvinas susidūrimas 
įvyko ne dėl įmonių vadovybių, 
bet dėl vyriausybės kaltės. Rin
kikus registruoja ne įmonių va
dovybės, bet krašto valdžia. Išsi
sukinėjimai negrų neatžymėti 
balsuotojų sąrašuose turėjo būti 
žinomi ne’ tik vyriausiam valsty
bės gynėjui, bet ir prezidentui. 
Kodėl savo metu nebuvo padary
ti žygiai įstatymo laužytojams 
sudrausminti?

Įstatymo apėjimas
Dvidešimt viena federacinė 

įstaiga valdo virš 18 bil. dol. biu
džetą. Jos gali daryti spaudimą į 
įstaigas ir Įmigęs, kad jos įsta
tymui pakltBtų? *Miriėtas biudže
tas nėra pakankamas naujiems 
uždaviniams įgyvendinti. Baltų
jų pasipriešinimas neatlyžta. L. 
B*. McCord Manningo miesto, S. 
C., pradinės mokyklos vedėjas pa
reiškė: “Vyriausybės siūlomieji

vaistai yra labai kartūs. Aš nie
kad jų savo valia nenurysiu. Ge
riau mokyklą uždarysiu, bet ne- 
paklusiu federacinei valdžiai.” 
South Carolines medicinos mo
kyklos Charlestone prez. William 
McCord, jokių ryšių neturįs su 
anksčiau minėtuoju, užtikrino, 
kad jis jau spalvų neskiriąs. Jo 
rašte, pasiųstame į Vašingtoną, 
nurodyta, kad jis pakluso tik dėl 
federacinės paramos mokyklai.

Pietų valstijose baltųjų nusi
teikimas lieka negrams nepalan
kus. Kaikurių mokyklų vadovai 
Georgijoje pasižada negrus į mo
kyklas įleisti, tačiau tik laikui 
laimėti. Federacinės vyriausybės 
stebėtojai žino tenykštes nuotai
kas. Jiems lieka du keliai: fede
racinę paramą nutraukti ar įtiki
nėti. Veiksmingiausias tėra pir
masis kelias.

Sveikatos ir švietimo departa
mentas skundžiasi, kad jis nega
lįs atlikti pareigų, nes neturi pa
kankamai tarnautojų. Pietų vals
tijose mokyklų vadovybės pasiža
dą, bet pažadus negrus įsileisti į 
mokyklas čia pat užmiršta. Fede
racinė valdžia bando įsipareigoji
mus priminti paramos nutrauki
mu.

Pietinių valstijų ligoninėse pa
dėtis negeresnė. Ligoninių vado
vybės panaudoja suktus būdus 
negrams neįsileisti. Rimtais atve
jais negrai įsileidžiami tik į kai- 
kuriuos skyrius. Ir šiaurinėse 
valstijose negrai išskiriami. Pie
tinėje srityje pripažįstamas neg
rų buvimas, bet ne jų teisės, o 
šiaurinėje pripažįstamos jų teisės, 
bet pamirštami negrai.

Ir geriausias įstatymas negali 
pakeisti žmonių galvosenos ir jau
senos — proto ir širdies. Rasinė 
mažuma reikalauja teisių, tačiau 
pamiršta pareigas. Dauguma te
kalba apie teises, net negalvoda
ma apie pažado tesėjimą. Istorinė 
nuodėmė prašosi išpirkimo, ta
čiau praeities kaltininkų ainiai 
šiam balsui tebėra kurti. Vergų 
ainiams telieka nuožmi kova, ku
ri protarpiais virsta kerštaujan
čiu siautėjimu. Negrų kultūrinė 
pažanga dar labiau, ypač mies
tuose, padidins rasinę įtampą.

JAV rasinė kova ypač pažei
džia jų orumą užsienyje. Užsie
niečių mokymas demokratinio su
gyvenimo jau sugriautas pačių 
mokytojų — amerikiečių ranko
mis, kai savo krašte jie nepajė
gia išspręsti piliečių teisių lygy
bės klausimo. Vidaus negalavi
mas skaudžiai pažeidžia ir JAV 
užsienio politikos polėkius.

Kur moterys pypkes ruko
(Tęsinys iš pr. numerio) 

ANGLŲ-PRANCŪZŲ KOVOS
Per eilę metų Šv. Lucijos sala 

ėjo iš rankų į rankas net 14 kartų 
pasikeičiant * prancūzų ir anglų 
valdymo laikotarpiams. Daug 
kraujo buvo išlieta, kol galutinai 
Napoleono laikais britai paėmė 
viršų ir nuo 1814 m. yra jų nuo
savybė. Tų kruvinų karų metu sa
la negalėjo išnaudoti savo derlin
gos žemės, puikaus klimato ir 
vietos, kur galima viską auginti 
pradedant bananais ir kitais ato
grąžų kraštų vaisiais. Vėliau bri
tai čia įkūrė stiprią įgulą ir Cast
ries uoste pastatė anglių sandė
lius, kuriomis aprūpindavo tų 
laikų laivus. Dvidešimtas amžius 
sumažino šios bazės reikšmę, o 
nuo 1920 m. ir anglių sandėliai 
nustojo reikšmės, kai laivai pra
dėjo naudoti alyvą. Sala pradėjo 
ramų gyvenimą, eksportuodama 
vaisius ir cukrų. Modernusis su
sisiekimas atnešė bangą turistų ir 
visai salai naują ateitį.
UOSTAS, DARBININKĖS, 
TURGUS

Mums bevaikščiojant po mies
tą, vienas turistinis laivas buvo 
atplaukęs ir stovėjo uoste. Kitas 
prekinis laivas stovėjo prie kran
tinės ir buvo pakraunamas bana
nais, skirtais eksportui į Europą. 
Įdomus laivo pakrovimo procesas: 
bananus sunkvežimiais vežė prie 
uosto krantinės, o iš čia moterys 
dėjosi ant galvų ir siauru liepte
liu nešė į laivą. Moterų dirbo di
delis būrys — vienos ėjo į laivą 
su nešuliais, o kitos grįžo paimti 
bananų kekių.

Iš uosto nuėjome apžiūrėti di
džiulės turgaus halės, kur parda
vinėjami visokiausi vaisiai ir dar
žovės. Čia buvo didelis j udėji- 
mas: Turgaus halė visai prie uos
to, ten pat ir policijos stotis, ug
niagesių pastatas su naujomis 
spindinčiomis mašinomis. Nuo 
uosto krantinės matosi ir Marti
nique sala, valdoma prancūzu., 
vos už 40 mylių. Apžiūriu miesto 
parką su paminklu žuvusiems ka
riams, ten pat stovi miesto cent
rinė biblioteka, kitoje parko pu
sėje teismo ir valdžios rūmai, 
prie ju prisiglaudusi didelė ak
meninė bažnyčia. Gubernatoriaus

ST. DALIUS

rūmai — jau augščiau, miesto 
pakilime.
VALDŽIA, MOTERYS, PYPKĖS

Šiuo metu Šv. Lucijos sala gu
bernatoriaus neturi, nes nuo 
1960 m. priėmus naują konstitu
ciją, britų karalienė skiria admi- ' 
nistratorių, kuriam padeda min. 
pirmininkas su keturiais kitais 
ministeriais. Parlamentas turi 10 
rinktų narių ir du paskirtus, ku
rie tvarko salos visą administra
cinį ir teisinį gyvenimą, šiuo me
tu salos administratorius yra kpt. 
Gerald Bryan, o min. pirm. Mr. 
George Charles.

Bevaikščiodami sutinkame gat
vėse daugelį vietinių moterų spal
vingais drabužiais apsirengusių ir 
vis ant galvų ką nors nešančias. 
Kitos susėdusios krautuvėlių pa
kraščiais pypkes rūko. Užeinu į 
paštą nusipirkti pašto ženklų, ku
rie, kaip ir Kanadoje, daugiausia 
tik su karalienės atvaizdu. Praei
name ir didesnes krautuves. Į jas 
negalima su krepšiais ar pintinė
mis įeiti — reikia viską palikti 
prie kasos, kur išduoda krepšiui 
bilietuką. Vėliau, išeinant iš 
krautuvės, prie kasos padavęs bi
lietuką atgauni savąjį krepšį ir 
apsimokėjęs už pirkinius gali iš
eiti.
SIEROS ŠALTINIAI

Svarbesnėse ir gražesnėse vie
tose vis darome nuotraukas ir 
filmuojame, o laikas taip greit 
eina, nes po pietų lėktuvas turi 
nuskraidinti jau į kitą salą. Tad 
skubame mieste viską pamatyti 
ir spėti atgal į viešbutį, kur tak
si tučtuojau atvažiuoja vežti mū
sų į aerodromą, šoferis nepa
prastai kalbus ir beveždamas vis 
dar aiškina ir didžiuojasi savo sa
los grožiu bei daroma pažanga. 
Apgailestauja, kad tik vieną die
ną tebuvome saloje ir nepamatė
me svarbiausios salos atrakcijos 
— sieros šaltinių — Sulphur 
Springs, šie šaltiniai yra netoli 
Soufriere miestuko. Jie visa lai
ką verda ir kunkuliuoja. Vaikš- 
čioiantieji aplinkui turi būti la
bai atsargūs, kad neatsistotu ant 
minkšto ir karšto paviršiaus.! 
Prieš porą šimtmečių prancūzai1

buvo įrengę pastatus gydomoms 
sieros vonioms, bet vėliau tos gy
dyklos išnyko, nors pastatu lieka
nos ir dabar tebėra. Iš tų šaltinių 
tiek daug sieros išsiskirdavo, kad 
buvo padarytos sieros kasyklos, 
duodavusios iki 160 tonų per me
tus. Dabartiniu metu galvojama 
kaip šių šaltinių jėgą panaudoti 
elektros jėgainei.
KITON SALON

Aerodrome teko ilgai laukti, 
nes lėktuvas vėlavo keletą valan
dų, tad buvo gera proga pasigro
žėti Vigie Beach. Tai gražiausias 
Castries palūdimys, nusitęsiąs 
tris mylias; gražus baltas smėlis, 
švarus kaip kristalas jūros van
duo, o visa pakrantė coconut pal
mėmis apaugusi. Saulei negailes
tingai kaitinant taip ir ėmė no
ras šokti | žalsvą jūros vandenį 
atsigaivinti, bet kadangi tas lėk
tuvo laukimas nebuvo numatytas, 
tai ir maudymuisi nebuvo pasi
ruošta. ,

Jau pavakary pakylame į orą, 
palikdami nuostabiai gražią šv. 
Lucijos salą ir kreipdami žvilgs
nius į kylančius Martinique salos 
kontūrus, kur jau pasitiks visai 
kita atmosfera. Tai jau prancūzų 
valdoma sala.

RICHARD H. A. SCOTT
43 Eglinton Ave. East, Toronto 
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Mielą bičiulį
JUOZĄ KOZERĮ Toronte,

jo brangiam tėveliui Lietuvoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime — 

' Albinas Lajukas 
Jonas Maniuška
Adelė Vaitkevičienė
Pranas Kupčiūnas
Pranas ir Juozas žiurinskai

Antanui Stabingiui mirus Lietuvoje, 
jo broliui VLADUI STABINGIUI IR JO ŠEIMAI, 

gyvenantiems Hamiltone, Ont., 
liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią užuojautą —

R V. Bartininkai
L. A. Žilinskai
P. F. Krivinskai

Mylimai mamytei, vos grįžusiai iš Sibiro tremties 
ir mirusiai Lietuvoje,
JONĄ MATULAITĮ,

jo šeimą ir gimines nuoširdžiai užjaučiame —
E. J. Pažėrai
M. E. Stočkai

Los Angeles

Tėvelio netekusią p-lę MARYTĘ KĖŽINAITYTĘ 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —
T. G. Cipariai

Vladui Viskantui Detroite mirus, 
Jo žmonai KAZIMIERAI ir sūnui ANATOLIJUI 

bei visiems giminėms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą —

K. M. Maciulevičiai

J. J. Ignataviciai 
Eug. Jankauskienė

Naujosios valstybės^ V. ZALATORIUS

NEŪŽAUGŲ
T*’ . t

1965 m. pradžioje priešų gen
ties narys Burundijos sostinėje 
Budžiumburoje nužudė tos vals
tybės premjerą P. Džendandum- 
vę, kurio kraštas, esąs į rytus 
nuo Kongo, gavo nepriklausomy
bę 1962 m. Premjeras ėjo iš ligo
ninės, aplankęs savo žmoną po 
gimdymo, žmogžudys į jį iš užpa
kalio suvarė dvi kulipkas ir pabė
go. Tik po kelių dienų policijai 
pasisekė suimti vatuci genties G. 
Nujenzį, kuris prisipažino pada
ręs žmogžudystę.

Džendamdumvei tik kelias sa
vaites prieš mirtį karalius Muam
buca IV buvo pavedęs sudaryti 
naują vyriausybę. Kaikurie ste
bėtojai mano, kad tai buvo nuo
saikaus valdovo pastangos sustab
dyti kiniečių komunistų veiklos 
plėtojimąsi Budžiumburoj. Ten 
ir Brazavilėje, buvusiame pran
cūzų Konge, Pekingas turi gau
sias atstovybes, iš kurių, žinovų 
nuomone, organizuojamas komu
nistinis pogrindis Afrikoje.

Tose dviejose sostinėse yra su
sispietę ir pabėgėliai iš buvusio 
belgų Kongo, kurie organizuoja 
sukilimą prieš teisėtą to krašto 
vyriausybę. Be to, Burundijoje 
dar veikia Ruandos pabėgėlių va
tucių sąjūdis, vadinamas “Tara
konu”. Manoma, kad pastarasis 
sąjūdis gali būti įveltas į ministe- 
rio pirmininko nužudymą.

Žudikas — politinis 
pabėgėlis
Nujenzis, kuris šovė į premje

rą, buvo amerikiečių atstovybės 
buhalteris, neseniai * pabėgęs iš 
kaimyninės Ruandos. Pradžioje 
buvo pasklidęs sostinėje gandas, 
kad Džendandumvę nužudė “ame
rikiečių agentai”. Tokius gandus 
tikriausiai rėmė arba skleidė ir 
kiniečių ambasada, bijodama, 
kad kaltė nekristų ant Pekingo, 
nes po vyriausybes pasikeitimo 
sostinėje visi garsiai kalbėjo, kad 
komunistų veikla būsianti apkar- 
pyta- ...

Kaip ten bebūtų, provizorinis 
premjeras P. Masumbukas pareiš
kė, kad “vieni žmonės mano, kad 
Džendandumvė buvo nužudytas 
amerikiečių, kiti sako, kad jis bu
vo nužudytas kiniečių, o aš gi sa
kau, kad visi tie žmonės klysta.” 

žmogžudystės motyvai nevisai 
aiškūs, bet rimčiausi spėliotojai 
mano, kad tai bus naujas bahutų

LŽINŲ KOVOS
■ i-a.

ir vatucių genčių susirėmimas 
Mažo ūgio bahutus ilgą laiką val
dė septynių pėdų milžinai vatu 
ciai. Nepriklausomybę gavus ir 
pravedus rinkimus, ūgis nebenu- 
lėmė ir skaičiumi gausesni bahu- 
tai paveržė daug valdinių vietų iš 
vatucių Burundijoje ir Ruando
je. šios abi valstybės buvo bend
rai Belgijos, kaip Jungtinių Tau
tų patikėtinės, administruojamos 
prieš nepriklausomybę

žudė tūkstančius
Konkurencija dėl įtakos naujai 

susikūrusiose primityviose šalyse 
greitai išvirto į kruvinas skerdy
nes. Maždaug prieš metus Ruan
doje buvo išžudyta nuo 8.000 iki 
15.000 vatucių. Daugumas liku
sių pabėgo į kaimynines valsty
bes. Vienas tokių pabėgėlių buvo 
ir Nujenzis, kuris, vietinių Įstaigų 
rekomenduojamas, gavo darbą 
pas amerikiečius.

Prieš pat nepriklausomybę 
gaunant, Burundija jau tūrėjo 
savo karalių ir ministerių kabi
netą, kuris sprendė vidaus reika
lus. Karaliumi ir tada buvo tas 
pats Muambuca IV, o premjeru 
— jo sūnus princas Ruagasorė, 
abu vatuciai. Ruagasorę 1961 m. 
panašiai nušovė, kaip ir Džendan- 
dumvę, vos keletą savaičių po to, 
kai jo partija laimėjo rinkimus.

Iš 2,5 jnil. Burundijos gyvento
jų vatucių yra tik 12%, tačiau 
jie tebesudaro valdantįjį sluogs- 
nį.

Dabartinis karalius yra palan
kus vakarams. Jis lankėsi JAV ir 
derėjosi su prez. Johnsonu dėl 
pagalbos Burundijos mokyklų 
tinklui praplėsti.

600 žmonių, 
vienas automobilis
Burundija yra tarp vargingų 

Afrikos valstybių bene vargin
giausia. Jos per pusę už Lietuvą 
mažesnis plotas susideda iš kal
nų plokštumų vos keletą laipsnių 
į pietus nuo pusiaujo, šiaip taip 
ten auga medvilnė, saldžiosios 
bulvės, manijokas ir kava. Pasta
roji sudaro svarbiausią derlių, 
žemės turtų krašte labai maža, 
o ir tie patys neišnaudojami.

Burundijoje 600 žmonių tenka 
vienas automobilis, įskaitant ir 
sunkvežimius, vienas telefonas 
—. 2.000 gyventoju.

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 •



KEIČIASI TEISMINĖ PRAKTIKA?
Maskvos augščiausias teismas šalamovas nedrįso aiškiai NKVD

padarė precedentą, kuriuo grąžin
ta sena teisinė formulė, jog pro-

Skyrių veda IRENA LUKOŠEVIČIENE

KAIP MOTERIS MYLI?
GUSTAVE THIBON

Viena XX-tojo amžiaus encik- — nelyginti mylimojo su nie- 
lopedija, aptardama žodį “mote- kuo. čia ir galima įžiūrėti skir- 
ris”, pabrėžia, kad vyraujantis tingus abiejų meilės niuansus, 
moters charakterio bruožas yra 
egoizmas. Kiekvienas tačiau ži
no, kaip moterys yra įpratusios 
dejuoti dėl vyro egoizmo. Tikro
vėje tiek vyras, tiek moteris tu
ri savotiško egoizmo ir meilės.

SKIRTUMAI
Yra žinoma, kad moters meilė 

dažnai siejame su dalykais, nesa
kyčiau, daugiau konkrečiais, bet 
daugiau tiesioginiais, medžiagi
niais^ negu vyro meilė. Moters 
idealas yra daug labiau “įkūny
tas”, negu vyro. Moteriš yra su
kurta pasiaukoti dalykams, ku
rie ją siekia ir kuriuos ji pažįs
ta. Vyras priešingai, linkęs uni
versaliems dalykams; jo užduo
tis yra siekti, nesigailint pa$tan-

ŠIRDIS IR PROTAS
Yra įprasta sakyti, kad moters 

meilė yra “aklesnė”, negu vy
ro. Bet štai kas yra mažiau iki 
šiol pastebėta. Tas moters mei
lės ‘^aklumas”, tas mažesnis jos 
išskaičiavimas pasirinkti “už 
ką” myliu, kaip tik įgalina ją aiš
kiau pramatyti mylimą asmenį, 
mažiau pasiduoti apgaulei. Ir 
čia, kiek meilė yra nepriklauso
ma nuo proto, tiek protas savo 
keliu gali veikti nepriklausomai 
nuo meilės. Vyro meilė rišasi su 
vertinimais, palyginimais, iliu
zijomis; ji nuolat grasoma atša
limo pavojaus, jeigu pas myli
mą moterį būtų atrasta įsivaiz- 

_  ___________ _ duojamų vertybių stoka. Mote- 
gų/net dažnai išsieikvojant,ris gali leisti sau “liuksusą” vi- 
tikslų, žinoma, taip pat gyveni- siškai aiškiai matyti mylimą 
miškų, bet daug labiau atitolu- žmogų: jos meilė dėl to nenu- 
sių laike ir erdvėje. kenčia. Jai nėra reikalo “nema-

Viešoji nuomonė laiko silpnu tyti” savo vyro_ netobulumo. Mo
ir bailiu vyrą, kuris, pasitaikius 
progai, paaukoja savo pareigas 
moters meilei ( argi reikia pri
minti Anglijos karaliaus pavyz
dį?). Moteris gi, pastatyta prieš 
tą pati pasirinkimą, būtų išjuok
ta, jei ji atsisakytų mylimo vyro 
dėl politikos ar filosofijos.

Skirtinga yra vyro ir moters 
heroizmo sąvoka.- Taipgi ir mo
ters egoizmas (kalbu apie norma
lų, gerą egoizmą) susilaiko nuo 
tolimų ir' universalių dalykų, 
kad geriau pasišvęstų artimie
siems reikalams; vyro* egoizmas 
pasireiškia nepaisymu iki tam 
tikro laipsnio artimiausių daly
kų akivaizdoj augštesnių* ir to
limesnių siekimų.

‘ SUSIKIRTIMAI
Šitie priešingumai nejučiomis 

veda prie tam tikrų susikirti
mų. Pavyzdžiui: Vyras jaučiasi 
truputį nusivylęs, kai vidury pa
sikalbėjimo, kuriame jis su už
sidegimu aiškina savo pačias 
brangiausias idėjas, žmona jį 
pertraukia: “beje, brangusis, ko 
norėtum pietums?”

Iš kitos pusės, moterys dažnai 
stebisi vyrų švelnumo ir dėme-, 
šio stoka kasdieninio gyvenimo 
smulkmenose.

KO REIKIA?
Kad nereikėtų dėl panašių da

lykų kentėti, tiek vyras, tiek*mo- 
teriš turi suprasti savo antrąją 
pusę ir žinoti, kad jis ar jinai 
gali būti labiau mylimas nei nu
jaučia, nors jo ir jos meilė yra 
skirtinga. Vyro ir moters meilė 
viena kitą papildo. Moteris, my
limo idealo artumoj, persiima jo 
idėjomis, tuo pačiu vyro meilė 
tampa švelnesnė moteriško švel
numo artumoj. Gyvenimas dvie
se suteikia abiem vedusiem di
džiausią pagalbą, kokią gali gau
ti ribota ir vienpusiška būtybė, 
būtent, išgelbėjimą iš vienumos.

“MYLIU DĖLTO ...”
Dar kitas esminis skirtumas 

iškyla vedusiųjų meilėje: mo
ters jausmai daug mažiau rišasi 
su protavimu, negu vyro. Mote
ryje egzistuoja tam tikra širdies 
nepriklausomybė. Vyras myli 
moterį už jos savybes (jis turi ar 
tikisi? turįs pagrindo mylėti; jis 
pateisina* savo meilę prieš savo 
sąžinę). Moteris, priešingai, my
li vyrą dėl jo paties. Jos meilei 
užtenka to, kad ji myli. Meilės 
priežastys susilieja su pačia mei
le. Vyras gali pasakyti: “Aš ta
ve myliu, nes tu esi graži, švel
ni, gera” ir t.t. Moteris papras
tai sakys: .“Aš tave myliu dėlto, 
kad myliu”. Vyrui mylėti, reiš
kia pasirinkti, moteriai mylėti

komas nekaltu, kol jo kaltė nėra 

rėti postalininiame laikotarpyje.1 
Prie Stalino prokuratūros (o fak
tiškai enkavedistų) sudarytas kal
tinamasis aktas jau buvo laikomas 
kaltės įrodymu, o teismui teliko 
bausmę pritaikyti.

Minėtą precedentą įgalino pri
pažinti vyriausybės oficiozo “Iz- 
vestija” žurnalistė Olga čakovska- 
ja, kuri padarė priekaištą čelia- 
binsko prokurorui Gregorijui Fi- 
limonovui.

Jau 1956 m. kovo 8 d. Maskvos 
universiteto teisių fakultetas su
teikė teisių daktaratą docentui M. 
P. šalamovui už disertaciją “So
vietinė netiesioginio įrodymo teo
rija ir jos taikymas baudžiamose 
bylose”, šolomovas įrodė ir teisių 
fakultetas jam pritarė, jog kalti
namojo prisipažinimas nėra tik
ras kaltės įrodymas. Kaip žinoma, 
enkavedistai tortūromis privers
davo “prisipažinti“ padarius to
kius nusikaltimus, kurie jiems bu-

kaltinti, o aiškino, kad prisipaži
nimu kaltinamasis gali norėti sa
vo draugus gelbėti nuo teismo ir 
bausmės ir imti ant savęs visą nu-

įrodyta. Ta formulė ėmė populia- sikaltimą. Kaltinamasis gali būti 
nnciraiVn O’rrktrk IT CTlTiic fii/% nA_

MARTINI & ROSSI
Gaunamas 
svaiginamųjų gėralų 
parduotuvėse

nesveiko proto ir girtis tuo, ko nė
ra padaręs. Apie tą revoliucinę di
sertaciją ir gautą daktaratą pla
čiai rašo prof. Klaus Mehnert 
knygoje “Der Sovjet - Mensch” 3 
Aufl., Stuttgart, 1958 m., 365— 
384 psl. Mehnert yra girdėjęs tos 
disertacijos gynimą, dalyvavęs 
daktarato suteikimo Šalamovui iš
kilmėse. Bet kol mokytų teisinin
kų išvada pasidarė teismo išvada, 
praėjo 9 metai. Gal tas teismo 
sprendimas nebus vyriausybės 
potvarkiu panaikintas, nes grįži
mas į stalinizmą būtų labai nepo
puliarus pačioj kompartijoj: juk 
daug nekaltų komunistų tortūro- 
mis buvo priversti “prisipažinti” 
padarius didelius nusikaltimus, o 
Stalino įpėdinių buvo po mirties 
išteisinti rehabilituoti. Tad yra 
pagrindo manyti, jog minėtasis 
Sovietų augščiausio teismo suda
rytas precedentas pradeda naują, 
geresnę erą sovietų teisminėje

RAUDONAS arba

BALTAS SALDUS

VERMOUTH
EKSTRA AŠTRUS, arba

Skanus "on the Rocks" (su ledais) arba tinka maišyti

Į BUTELIUS SUPILTAS ITALIJOJE

Čikagos vaizdai ir vargai

moterų ra-

m. safeties proga.

ters meilė pasiekia tokią dvasi
nę būseną, kuri yra anapus nu
sivylimo. štai kodėl sutinkama 
tiek daug moterų, degančių mei
le vyrui, kuriom tuo pačiu laiku 
labai aiškūs visi šio vyro užkam
piai. Štai kodėl vyras gali rody
tis toks, koks jis yra, nusileisti 
iki pačių žemiausių ribų, tuo ne
pastatau meilės p*avojun (šituo 
atveju taiklus pavyzdys — nusi
kaltėlių žmonos). Daugelis vyrų, 
spręsdami apie moteris savo 
mastu, norėdami laimėti moterį, 
jaučiasi priversti nuslėpti prieš 
ją savo silpnybes ir užimti tokią 
padėtį, kad galėtų “pūsti mig
las”. Tuo jie, deja* nesustiprina 
moters meilės, bet pastato save 
juokingoj padėty. Toulet pasa
kė: “Moteris gerai žino, kad vy
rai netokie kvaili, kaip apie juos 
galvojama; jie — dar kvailes
ni.”
\ NEPERMATOMUMAS
Jei fizinė meilė suartina vy

rą ir moterį, draugystė yra vie
nintelė, kuri sujungia juos dva
siškai. šita draugystė tačiau re
tai tepasiekia to dvasinio skaid- 
ruifio, -kuris randamas vyrų 
bendradarbiavime. Abi lytys* 
viena kitą papildydamos, bet bū
damos skirtingos, visuomet pa
lieka truputį neiškumo, neper
matomumo. Dar daugiau: mei
lė, kuri jas riša, gyvena šituo 
abipusiu paslaptingumu. Ji iš 
dalies pagrįsta tuo negalėjimu 
pilnai vienas kitą suprasti. 
Draugas patraukia tuo, ką apie 
jį žinome, gi moteris patraukia 
tuo, ko apie ją nežinome. “Mei
lė draugui didėja, juo labiau 
mes įsiskverbiame į jo sielą, gi 
meilė moteriai mažėja, juo la
biau jos paslaptis atskleidžia
me” — sako Proust.

IR MEILEI REIKIA 
TIKĖJIMO

Reikia sutikti su tokia dalykų 
būkle. Aš manau, kad daugelis 
vedusiųjų yra nusivylę, kadan
gi jų meilė apsunkinta proti
niais* reikalavimais. Jie norėtų 
turėti savo žinioje ne tik širdį, 
bet ir mintis. Pasiekę šitokios 
būklės, kurioje pilnai suprastu
me moterį, mes negalėtume jos 
daugiau mylėti, nes ji nebūtų 
jau moteris, ta būtybė, kuri mus 
papildo. Galima būtų pritaikyti 
Geraldy eiles, taikytas artimiau- 
siams savo draugui: “Jeigu tu- 
būtum moteris, ar mes vienas 
kitą mylėtume?” Vedybose aš 
nenoriu to sugretinimo perdaug 
pabrėžti, bet jis yra. Vedybinia
me gyvenime, kaip ir religinia
me, reikia išmokti gerbti ir tai, 
ko pilnai nesuprantame. Ir mei
lė žmogui reikalauja tikėjimo.

Iš prancūzų kalbos vertė 
E. Krikščiūnienė

Istorinis dokumentas
Toronto arkivyskupijoje, kur 

gyvena daugiausia Kanados lietu
vių katalikų, susitelkusių į dvi 
parapijas, paskelbtas dekretas, 
curiuo leidžiama laikyti Mišias 
ietuvių kalba, štai jo tekstas: 
“Remdamiesi šventosios Apeigų 
Kongregacijos instrukcija, lie
čiančia vykdymą šventosios litur
gijos konstitucijos 1964 metų 
rugsėjo 26 d., skelbiame dekretą, 
pagal kuri tose Toronto arkivys
kupuos vietose, kur atliekamos 
šventosios apeigos lietuviškai 
kalbantiems žmonėms, vartotinas 
tos kalbos tekstas, kuris yra pa
tvirtintas liturginei konstitucijai 
vykdyti tarvbos 1964 m. kovo 23 
d., būtent, šv. Rašto skaitymas ir 
maldų vertimas, randamas leidi
nyje “Būk mums malonus”, pa
ruoštame kun. Felikso Bartkaus.

Lietuvių kalba (the vernacular) 
vartotina tose MiSų dalyse, ku
riose nustatyta Kanados vyskupų.

Duota Toronte, 1965 m. kovo 
8 d.” Pasirašė mons. B. Fulton, 
kancleris.

POVILO TAUTVAIŠOS LAIMĖJIMAS
Povilas Tautvaišas laimėjo Čikagos 

“open” šachmatų pirmenybes, kuriose 
dalyvavo 194 žaidėjai (rekordinis skai
čius panašaus pobūdžio varžybose). 
Pirmenybės vyko aštuonįais ratais ir 
truko 4 dienas (du savaitgalius); jos 
baigėsi kovo 14 d.

Paskutiniame rate įveikęs savo var
žovą Weldon, meisteris Tautvaišas su
kalė 7 taškus (iš 8. galimų) ir išėjo pir
menybių laimėtoju. Tiek pat taškų su
rinko ir kiti du pajėgus šachmatinin- 
kai: Al Sandrui ir Formaneck, tačiau 
pagal specialią lentelę jų pergalių ko- . 
kybė buvo kiek menkesnė, negu Taut- 
vaišo. Pažymėtina, jog Tautvaišas pa
darė tik dvi lygiąsias prieš gana silp
nus žaidėjus, kurių reikiamai neįver- > . 
tino. Tas jam padarė ir finansinį nuos
toli, nes dabar visi trys pirmieji dali- . 
nosi trijų vietų prizus lygia dalimi — 
po $145. ! , ‘

Tolimesnėse vietose liko gana daug 
žymių žaidėjų, jų tarpe ir didmeisteris 
Robert Byrne, kuris surinko 6.5 taško. 
Iš lietuvių tarpo neblogai pasirodė ir 
Palčiauskas su Narkevičium — po 5.5 
t. Toliau ėjo kiti lietuviai: K. Jankaus
kas 5, Rutkauskas 4, Ramas 4, Bikul- 
čius 3.5, Karpuška 3.

Meisteris P. Tautvaišas, kuris yra 
dabartinis Illinois valstijos šachmatų 
čempijonas, Čikagos pirmenybes iki 
šiol buvo laimėjęs 5 kartus: 1951 m., 
1955, 1959 ir 1960 m. Kaip šachmati-

EDVARDASSULATHS
14 m. redagavo kun. J. Vaišnys, SJ, o 
prieš metus ši darbą perėmė kun. K.

AMERIKIEČIŲ SPAUDOJE buvo 
daug rašyta ir dar teberašoma apie 
Fred A. Christianseno nužudymą, ku
rį atliko 3 paaugliai: George Del Vec
chio, Joseph Varchetto ir Eugene 
Waswil. Paskutinis iš jų — Eugene 
Waswil yra lietuvių kilmės iš savo tė
vo pusės. Jo tėvas Stanley gimęs jau 
Amerikoje, tačiau šio tėvas — Vaišvi
la į šį kraštą atvažiavo iš Lietuvos.

Eugene Waswil tėvai prieš kurį lai
ką išsiskyrė, tad likęs motinos (ji 
italų kilmės) globoje, jis pradėjo ei
ti slidžiais keliais, kol susidraugavęs 
su dviem kitais jaunuoliais, apiplėši
mo tikslu nužudė 66 m. amžiaus žmo
gų. ši žmogžudystė įvyko sausio 30 d., 
kaitos dienos vakare iš į krautuvę ei
nančio senyvo vyro jie atėmė $11, 
prieš tai šį mirtinai sužeidę. Kaip pasa
koja Waswil, jis buvo likęs automobi
lyje, o jo draugai užpuolę Christian- 
seną.

Waswil yra pats vyriausias iš šios 
trejukės: jam praėjusių metų pabai
goj suėjo 17 m. amžiaus, tad jis jau 
išėjo iš jaunuolių kategorijos ir, jeigu 
bus rastas kaltu, gali būti nuteistas 
mirties bausme ar kalėjimu. Kiti du 
tebėra 16 m. amžiaus.

vo reikalingi žmogui apkaltinti.! praktikoje. J. Gs.

>Xį

Pirmasis Kanados lietuvių moterų katalikių skyrius Toronte pager
bė senosios ateivijos veikėjas savo 15 metų sukakties proga. Iš kai
rės: skyr. pirm. O. Jonaitienė prisega rožę Br. čirūnienei; šalia jos 
— S. Stonkienė S. Dabkus

Gyvenimas filmuose

BAILUS DRĄSUOLIS
. KORNELIJUS BUCMYS, OEM 

Sound of Music” sėkmingiau įma
noma pasigrožėti tik kino teatre, 
kurs aprūpintas specialiais tech
niniais įrengiąaeas. “Lord Jim” 
be esminių skirtumų bus galima 
pamatyti ir pigesniame kino te
atre.

“Zorba the Greek”. Visiškai 
skirtingu stiliumi graikų režiso
rius Michael Cacoyannis nagrinė
ja žmogaus dvasios gelmes filme 
“Zorba the Greek”, kuriam pats 
paruošė tekstą pagal 1957 m. mi
rusio Nikos Kazantzakis to paties 
vardo romaną.

Zorba, gudrus ir senstantis 
graikas kaimietis, su tiesiog pa
gonišku gaivalingumu džiaugiasi 
gyvenimu, viską iš jo priimda
mas nuoširdžiu optimizmu. Įvy
kiams svyruojant tarp komedijos 
ir tragizmo, įvairiose situacijose 
dar labiau išryškėja Zorba cha
rakteris. Skirtingų nuotaikų šalu
tiniai epizodai taip gausiai pri
kaišioti, kad nevisada bespėjama 
juos pilniau išrutulioti net ir 
pustrečios valandos filme.-

Anthony Quinn keleto paskuti
nių metų tarpe pateikė eilę ener
gingų interpretacijų: arabų šei- 
kas — “Lawrence of Arabia”, ne
nuorama tiesos be j ieškąs plėši
kas — “Barabbas”, į viršūnes 
trokštąs prasimušti miestelėnas 
--“The Visit”. Šiame filme jis turi 
progos parodyti savo dramatinius 
sugebėjimus ir tuo tikrai sėk
mingai pasinaudoja, šalutiniuo
se vaidmenyse, taip kitų, stipriau 
pasirodo Rusijoje gimusi pran
cūzų artistė Lila Kedrova ir grai
kė Irene Papas, šiai pastarajai 
tenka pasakyti tik vieną sakinį, 
bet visa savo vaidyba ji išreiškia 
daugiau nei pakankamai.

Filmavimo darbai atlikti auten
tiškų Kretos gamtovaizdžių fone. 
Nuostabiai įspūdinga nespalvota- 
Walter Lasšally fotografija. Su
silaukęs tarptautinio įvertinimo 
dėl “A Taste of Honey”, “Tom 
Jones” ir ypač “Elektra”,'Lassal- 
ly dar yra atlikęs Graikijoje visą 
eilę filmavimo darbų. Nenuosta
bu tad, jog ir paprastutėse ir var
gingose vietovėse sugeba pagauti 
lyrinių momentų.

Filmas dėl savo meninių nuo
pelnų pelnytai kandidatuoja į Os
car premijas net 7 svarbesnėse 
kategorijose, tačiau vargiai tepa
jėgs sudominti platesnes mases. 
Iš moralinės pusės vertinant, dėl 
eilės realistinių šiurkštumu fil
mas rezervuotinas tik pilnai su- 
brendusiems žiūrovams.

“Lord Jim”. Nuo šio šimtme
čio pradžios išpopuliarėjęs ir j 24 
kalbas išverstas Joseph Coiirad 
romanas “Lord Jim” giliai ir 
subtiliai nagrinėja pagrindinio 
veikėjo psichologinius nusiteiki
mus ir jo dvasines kančias. Kar
tą padaręs nusikaltimą, Jim ne
randa ramybės ir jieško progų 
kaltei atitaisyti.

Jim — pažangus anglų preky
binio laivyno karininkas, nuo pat 
pasiruošimo dienų romantiškai 
žvelgiąs Į pasaulį ir save Įsivaiz
duojąs kaip nepalaužiamos drąsos 
didvyri. Jo svajonės nykiai iš
blėsta tikrovės akivaizdoje, ir 
Jim nė nepastebi kaip skendimo 
pavojuje palieka savo vadovauja
mą laivą su visais keleiviais. 
Nors laivas ir nenuskęsta, jauna
sis karininkas, jausdamas savo 
bailumo ir išdavimo gėdą, išvyks
ta į Tolimuosius Rytus ir bando 
bent save Įtikinti drąsių žygių pa
jėgumu. Ne tiek pelno, kiek sa
vo sąžinės nuraminimo tikslu pri
ima pavojingą uždavinį nugaben
ti ginklus Malajuose persekioja
miems Patusan vietovės gyvento
jams ir jiems padėti nuversti te
rorizuojanti diktatorių.

Režisorius Richard Brooks, 
pats paruošęs filmo tekstą pagal 
minėtą romaną ir visais atžvil
giais prižiūrėjęs filmo pastatymą, 
nevisai pajėgia suderinti psicho
loginę dramą su perkrautu išori
niu veiksmingumu, taip būdingu 
epiniams filmams. Pradžioje dau
giau dėmesio kreipiama Jim cha
rakterio pavaizdavimui, bet bend
ra eiga vystosi įkyriu lėtumu. 
Dar gerokai prieš vidurį Jim įsi
jungia į eilę veiksmingų* epizodų, 
ir visa eiga žymiai pagyvėja, bet 
bendrame triukšme nebeišryški- 
namos jo vidinės kančios ir ko
vos.

šitokiose sąlygose Peter 
O’Toole pasirodo daug silpniau, 
negu ankstesniuose filmuose. Re
žisorius, neišnaudomas šio pui
kaus aktoriaus draminių sugebė
jimų, ypač filmo pabaigoje, pa
daro* jį paviršutinišku nuotykių 
jieškotoju Errol Flynn stiliuje.

šalutinėse rolėse trumpiau, 
bet sėkmingiau pasirodo Eli Wal
lach, James Mason, Curt Jurgens, 
Akim Tamiroff ir ypač Paul Lu
kas. Erdviame ekrane aiškiose 
spalvose pateikiama eilė autentiš
kų Kambodijos gamtovaizdžių.

Filmas tinkamas suaugusiems 
ir vvresniam jaunimui. Pereita
me “TŽ” nr. minėtu filmu “The

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vieninteli valdžiM registruota nattralans gydymo HętavHk* ««**• 
įvairūs spinduliai, elektriniai Ir fiziniai ranku maniai; spindulinis ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
460 Roncesvolles Avė., Toronto Tel. LE 3*8008

B. Naujalis, PsJ>JLM.NJPL

Galima drąsiai tvirtinti, jog šis žur
nalas yra geriausiai atrodantis perio
dinis leidinys visoje mūsų išeivijos 
spaudoje. Ypatingai jo iliustracinė pu
sė gali lygintis su geriausiais ameri
kiečių žurnalais, kurių ištekliai gero
kai praneša lietuvius. Taip pat ir šio 
žurnalo turinys stengiasi dominti įvai
raus amžiaus bei išsilavinimo tautie
čius.

SKAUTININKŲ RAMOVĖ prieš 
maždaug pusantrų metų buvo paskel
busi konkursą scenos veikalui para
šyti. šiam konkursui terminas jau bai
gėsi. Atsiųsti 8 veikalai, kuriuos skai
to vertintojų komisija: Z. Kevalaity- 
tė-Visockienė, C. Grincevičius, K. Ože
lis ir B. Babrauskas.

Premijų Įteikimas yra numatytas ši 
rudenį, spalio 2 d. B. Pakšto salėje.

“LAIŠKAI LIETUVIAMS” žurnalas 
savo 15 m. gyvavimo sukaktį paminės 
Jaunimo Centro patalpose rengiama 
programa balandžio 10 d. čia taip pat 
bus išdalintos rašinio konkurso pre
mijos. Meninę programa išpildys bale
to šokėjai Violeta Karosaitė ir Jaunu
tis Puodžiūnas.

Šis žurnalas pradėjo eiti 1950 m. 
vasario mėn. Prieš tai irgi ėjo pana
šaus pobūdžio leidinys — “Misijonie- 
riaus Laiškai”. “Laiškus Lietuviams”

LIETUVOS VYČIŲ organizacija pa
gerbė šv. Kazimierą, kuris yra Vyčiu 
globėjas. Kovo mėn. 7 d. ryta apie po
ra šimtu vyčių suėjo į bendras pamal
das Šv. Mykolo bažnyčion, Čikagos 
šiaurinėje dalyje, čia su savo vėliavo- ninkas jis yra plačiai žinomas visoje 
mis dalyvavo ir karo veteranų — Da- Amerikoj. JAV šachmatų feder. orga- 
riaus-Girėno ir Don Varno posto atsto-' nns “Chess Life” 1965 m. sausio nr. 
vat Įdėjo Povilo Tautvaišos (vardas ir pa-

Po pamaldų parapijos salėje buvo varde rašoma lietuviškai) nuotrauką iš 
užkandžiai. Programai vadovavo dr. “North Centrai Open” pirmenybių 
Kostas Savickas, kuris, kaip sportiniu- (ten Tautvaišas užėmė V vieta), 
kas, yra lankęsis neprikl. Lietuvoje.! Netrukus Tautvaišas duos simultaną 
Kalbėjo senas vjrčių. veikėjas L. Simu- Čikagos industrinės šachmatų lygos 
tis, kun. A. Valančius, amerikietis Ir- žaidėjams. Jis čia varžysis prieš 50 
win Hayden ir kt. Vyčių jaunimas pa- šachmatininkų vienu kartu. Tikimės, 
dainavo lietuviškų dainų ir pašoko kad pasekmės bus palankios mūsiš- 
tautinių šokių. kiui! Ed. Šulaitis

i

Smulkesnių informacijų paskambinkite j savo Hydro.

your hydro

ad. No. CS-6534FL

"THE CASCADE 40" elektrinis vandens šildytuvas yra 40 galio
nų talpos.

Jis yra geriausias, kadangi turi du šildymo elementus.

1000 vatų apatinis elementas apšildo tiek vandens, kiek norma
liai jūsų šeimai reikia.

Ir jei kada jums skubiai prireikia daugiau šilto vandens, viršuti
nis didelis elementas, turįs tris kartus daugiau šildymo jėgos nei 
apatinis, automatiškai pradeda veikti.

"THE CASCADE 40" yra beliepsnis. Jam nėra reikalingas kami
nas, taip, kad jis gali būti pastatytas bet kur namuose. Jis yra 
saugus, švarus ir tylus. Atsižvelgiant j tai, kad Hydro kainos yra 
žemiausios visame pasaulyje, "CASCADE 40" yra tikrai pigus 
pirkinys.

SUTAUPYSITE, 
JEI ŠILDYSITE 
VANDENĮ ELEKTRA

“Cascade 40” elektrinis vandens šildytuvas 
yra vienas geriausių pirkinių!
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® PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
ARKLIAI MĖSAI IR EKSPORTUI

Ekonomistas V. Kadžanas “Tiesos” 
puslapiuose kelia arklių likvidavimo 
klausimą ir su juo susijusius netiks
lumus. 1954 m. Lietuvoje buvo 344.- 
000 arklių, o 1964 m. — jau tik 189.- 
000. Kolchozų bei kolchozininkų ark
lius perka visi mėsos kombinatai bei 
“Veislininko” kontora, kuri juos eks
portuoja į kitus kraštus. Mėsos kom-
binatai už kilogramą gyvo svorio mo
ka 48-23 kapeikas, o “Veislininko” 
kontora — 90-60 kap. Parduodant 
arklį “Veislininkui” gaunama 170-180 
rublių daugiau, negu jį pristatant 
mėsos kombinatui. Tačiau 1964 m. 
“Veislininkas” nupirko nepilnus pen
kis tūkstančius, o mėsos kombinatai 
— apie 15.000. Dėl to yra kalta 
“Veislininko” kontora, nes ji arklius 
eksportui perka tik Klaipėdoje, ku
rią ne visiems rajonams lengva pa
siekti.

LIETUVIAI IRKUTSKO SRITYJE
J. Požėra “Tiesoje” paskelbė re

portažą iš tolimojo Sibiro — “Balto
sios saulės diena', kuriame jis apra
šo žemaičių Zigmo ir Stasės Lobšai- 
čių gyvenimą Igirmos taigose, šių 
lietuvių kelionė į Sibirą buvusi “sa
vanoriška”. Z. Lobšaitis pokariniais 
metais komunistams padėjęs gaudy
ti lietuvius partizanus ir už tai bu
vęs padarytas milicijos leitenantu, 
bet ji greit pražudžiusi degtinė. Pra
radęs ir laipsnį, ir darbą, lamės mė
gino jieškoti Karelijoje, Kazachsta
ne, o vėliau persikėlė į Irkutsko sri
ties miškų ūkį, kur renkami pušų sa
kai žiemos temperatūra čia sukasi 
apie .—40 C. Jeigu šaltis perkopia 
—45, į darbą neinama, ir miškų ūkis 
už tą dieną moka pusę atlyginimo. 
Žiemą specialiais kauptukais tenka 
įrėžti medžių kamienuose griovelius, 
kuriais pavasarį teka sakai. Apie šį 
procesą J. Požėra rašo: “Sunkus dar
bas. Neįpratusiam ir visai nepakelia
mas. Visą laiką žmogus brenda per 
gilų sniegą ir beveik visą laiką dir
ba iškėlęs rankas. Kotą reikia spaus- 
ti tvirtai, ir todėl rankos greitai ima 
šalti, stingsta. O per žiemą reikia 
jiedviem apeiti šitaip nužievinant 
penkiolika tūkstančių medžių, šitiek 
jie patys ėmėsi, nes nuo to priklau
so jų uždarbis...” O ir pavasarį, pa
sirodo, nedaug geriau: “Kas ketvir
tą dieną tenka aplankyti kiekvieną 
medį ir įrėžti nužievintame kamiene 
porą ūsų...” Vienintelė paguoda, 
kad jiems nesumažinamas duonos da
vinys, jeigu kartais tų visų medžių 
ir nepavyksta aplankyti, kaip kad bu
vo daroma su politiniais kaliniais, 
bet Sibiras lieka Sibiru. Augindami 
sūnų Zigmą ir dukrelę Ritą, Lobšai-

čiai svajoja aide tą dieną, kada, su
sitaupę pinigo, galės grįžti į Lietu
vą. Apie piniginius reikalus J. Požė
ra rašo: “Nežinau, kaip sekasi Zig
mui. Jis pats apie tai nešneka, o 
klausti tokių dalykų nedera...” Ta
me pačiame miškų ūkyje dirba kitas 
lietuvis — uteniškis Algis Skviklis, 
kuris giriasi tėvams pastatęs namus 
Lietuvoje už 3.500 rublių ir kita tiek 
turįs banke, bet į Lietuvą ir jis dar 
negrįžta, braidžiodamas —45 laips-
nių šaltyje po gilųjį Sibiro sniegą...

POSMAI STALINO GARBEI
Poetas Algimantas Baltakis “Tie

sos” kultūriniame puslapyje pralaužė 
pirmuosius ledus, paskelbdamas Sta
lino mirtį apdainuojančius posmus, 
kurie gerokai skiriasi nuo nesuskaito
mų sveikinimo telegramų “draugui, 
tėvui ir mokytojui” Kremliuje. Jis 
rašo:

“Kai jis mirė,
Aš karčiai lyg vaikas verkiau.
Jis pasauly už viską

didesnis man buvo.
Kad žinotumėt,
Kaip aš tąsyk verkiau!
Nesvarbu, kad tėvas kalėjime puvo.
Nesvarbu, kad badavo mūsų šeima, 
Kad priimti darban

nieks manęs nenorėjo. 
Tąsyk bagėsi mano Tėvynėj žiema, 
O man ašaros karčios

byrėjo, byrėjo...”
Keliomis eilutėmis jis paliečia mi

nios psichologiją ir reakciją Vilniuje:
“Neseniai jam ilgiausią 

išsiunčiau laišką ...
Prie stoties —

- Tūkstantinė, tyli minia...
Be kepurių visi...
Lyg našlaičiai...
Kaukė Vilniaus sirenos — 
Liūdnai, pratisai,
Garvežiai be perstogės

švilpavo nykiai.
Atitokt negalėjau:
Mirė tasai,
Kur tik vienas mus vedė
I didįjį žygį!..”
Eilėraštį poetas baigia kartėlio 

pilnais žodžiais: “Brėško mano Tėvy
nei šviesesnė diena, o man — ašaros 
karčios byrėjo, byrėjo...” Tai yra 
savotiškas kaltinimas ne tik Stalinui, 
bet ir zuikio kailiu prisidengusiems 
kompartijoms vadovams. Sovietinėje 
literatūroje asmenybės kulto kančių 
dalelę atskleidė Solženycinas, apra
šydamas gyvenimą koncentracinėse 
stovyklose. Lietuvos rašytojai tokių 
temų vengia, nors nevienam jų teko 
keletą metų praleisti tokiose stovyk
lose. ¥• Kst.
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anksto šį klausimą 
nuo to, kas rinks 
tolimesnis LN Ha-

Hamiltono ateitininkų sendraugių surengto vaikų kaukių baliaus 
premijų laimėtojai. Nuotr. M. Borusienės

g HAMILTON
JAUNIMO GLOBĖJO šv. Kazimie

ro šventė praėjo jaunatviškoje nuotai
koje. Šventė prasidėjo 11 vai. iškilmin
gomis pamaldomis bažnyčioje. Mišias 
atnašavo ir pamokslą pasakė mons. dr.
J. Tadarauskas. Pamaldose jaunimo 
organizacijos dalyvavo su vėliavomis. 
4 v. p.p. mergaičių gimnazijos salėje 
įvyko šventės akademija, kurią orga
nizavo vietos ateitininkų sendraugių 
skyrius. Ją atidarė skyriaus vicepirm.
K. Mileris, savo gražiu žodžiu pakvies
damas paskaitai Ignaitį. Kalbėtojas 
savo paskaitoje iškėlė gražių ir šiai 
dienai aktualių minčių. Jis baigdamas 
palinkėjo, kad šv. Kazimieras būtų 
ne vien Lietuvos, bet ir viso pasaulio 
jaunimo globėjas. Meninę programą 
išpildė vien jaunimas. Ją stebėjo pil
na salė žiūrovų. Jaunieji deklamato
riai: I. Žilvytytė padeklamavo St. 
Ylos eilėraštį “Tautos globėjui”, o A. 
Gedrimas — St. Ylos “Šv. Kazimie
rui”. Taut, šokių grupės “Gyvataras” 
jaunučiai, vad. mokyt. L. Verbickaitės 
pašoko “Vėdarą” ir “Kepurinę”, o 
jauniai, vad. L. Stanevičiūtės ir A. 
Stanevičiaus, “Rugučius” ir “Malu-

ną”. Pabaigai mūsų jaunimo choras, 
vad. sol. V. Verikaičio, padainavo: 
“Norėčiau aš keliauti”, “Jau vakaras 
buvo”, “Skambėk pavasarėli” ir “Grį
šim, grįšim ten, kur Nemunėlis ir Ne
ris teka”. Dar kartą mūsų jaunimas 
įrodė, kad jie dirba Dievo ir tėvynės 
gerovei. Mes, vyresnieji, turime savo 
gausiu dalyvavimu visada mūsų atža
lyną remti.

MAŽASIS DIDVYRIS, J. Kuzmic- 
kio 4 v. vaidinimas, rengiamas moks
leivių ateitininkų balandžio 4 d. par. 
salėje. Režisuoja A. Juozapavičius.

REKOLEKCIJOS prasidės kovo 28 
d.; ves Tėvas J. Kubilius, SJ, iš Čika
gos. Rekol. pabaiga — bal. 4 d.

TRADICINIS KARTŪNŲ BALIUS, 
ruošiamas ateitininkų sendraugių sky
riaus, įvyks gegužės 1 d. Knights of 
Columbus salėje. J. P.

MIESTO VALDYBAI pareikalavus, 
LN sklype autoaikštės įrengimo pla
nų, v-ba nutarė juos paruošti. Planai 
užbaigti. Juos darė archit. Huget, ir 
jam sumokėta $200.

LN sklypo trečdalis buvo išpiltas 
skalda spalio mėn. Kadangi į jį au-

DELHI, Ont
GEDIMINO - DELHI šaulių 
visuotinis, metinis susirinki- 
kovo 27 d., 7 v. v., Tillson- 
Arlington viešbutyje. Bus

e LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

JAV VEIKIA 52 LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS. Jose moko 180 mokytojų 
ir mokosi per 3.000 mokinių. Yra dar 
vietovių, gausiai apgyventų lietuviais, 
kur dar neveikia lituanistinės mokyk
los. Pvz. Omaha, Nabr. Tėvai nori leis
ti vaikus į m-klą ir vaikai nori moky
tis, bet nėra mokytojo. Yra ir daugiau 
tokių kolonijų. Bet yra ir tokių, nors 
ir mažesnių, kur veikia ir po kelias 
lituanistines mokyklėles. Tokia yra E. 
St. Louis. Tai liet. kleb. mons. Deks- 
niui dėka. Gary, Ind. kun. L Urbonas 
turi savo lituanistinę mokyklėlę. Jis 
pats surenka vaikus, po pamokų pats Į ninkaitis. 
vėl juos išvežioja į namus.

Kun. ANT. NORKUS po ilgos ligos 
mirė kovo 6 <L Velionis buvo gimęs 
1912 m. sausio 13 d. Palaidotas kovo 9 
d. iš Šv. Tomo bažnyčios, Brooklyn, N.

iš namų reikia gelbėti su šiltais dra
bužiais, pirštinėmis, kojinėmis, megs- 
tukais, apatiniais baltiniais ir kt. 
daiktais. Žinote, ir lašiniukų papra
šo, o taip pat ir kt maisto. Nors tų 
dalykų mes patys ne ką turime”.

DLK 
kuopos 
mas — 
burge,
renkama kuopos vadovybė ir apta
riami kiti aktualūs kuopos reikalai. 
Visų šaulių dalyvavimas būtinas.

Kuopos vadovybė
ŠV. KAZIMIERO PARAP. REKO

LEKCIJOS prasidės Kančios sekma
dienį ir baigsis Verbų sekmadienio

padedama gauti geresnį nuolaidos 
nuošimtį veltui. Vos keli liet, ūki
ninkai neprisideda pSfftr bendro dar
bo, vienokių ar kitokių sumetimų 
vedini, bet ir jie daugiau laimėtų ei
dami su dauguma. Reikia tikėtis, 
kad jie tai padarys artimiausioj atei
tyje.

VYSKUPO VIZITACIJA, PARA
PIJOS METINIS parengimas kovo 
2 d. praėjo labai gerai. Bažnyčia ir

“Lituanus” žurnalo vajaus judintojai — A. Astašaitis ir VI. Selenis, 
vajaus komiteto nariai klausosi pirmininko pranešimo. Šio komite
to dėka jvairiose lietuvių apylinkėse Įsisteigė lėšų telkimo komitetai

SUDBURY, Ont.
TUMO - VAIŽGANTO šeštad. mo

kyklai suėjo 15 m. Ji įkurta 1950 m. 
kun. A. Sabo ir mokyt. M. Venske- 
vičienės pastangomis. Per 15 m. iš
varė gilią vagą jaunimo lietuviška
me auklėjime. Tame laikotarpyje mo
kytojavo: kun. A. Sabas, mokyt. M. 
Venskevičienė, mokyt. G. Lumbienė, 
p. A. Baltutienė, mokytoja J. 
Gabrėnienė, J. Vaičelijinas, V. Gri
nius, B. Zlatkuvienė, V. šadreika ir 
kt. 1964/65 m. mokykla padidinta 
įvedant lituanistinį skyrių vyr. am
žiaus jaunimui. Padidintas ir moky
tojų sąstatas: vedėja mokyt. G. Lum
bienė, kun. A. Sabas, mokyt M. 
Venskevičienė, p. A. Baltutienė, kank
lių muzikos grupei — P. Semežys.

Kaikurie mokytojai, kaip kun. A. 
Sabas, M. Venskevičienė, G. Lumbie
nė ir A. Baltutienė beveik visą laiką, 
tik su mažomis pertraukomis, su di
deliu pasiryžimu ir pasiaukojimu tą 
sunkią mokytojavimo naštą nešė be
veik per visą mokyklos gyvavimo 
laikotarpį. Garbė jiems. Būtų gražu, 
kad šiais sukaktuviniais metais į tai 
atkreiptų dėmesį mokinių tėvai, LB 
v-ba, kaip faktinas mokyklos globė
jas bei išlaikytoja ir atitinkamai su
kaktį paminėtų.

ANTRAS SUKAKTUVININKAS — 
bažnytinis lietuvių choras, kuris

taip pat švenčia savo veiklos 15 m. 
sukaktį. Choras įkurtas 1950 m. A. 
Semaškos; vėliau su juo dirbo R. 
Bagdonas, bet ilgiausiai dirba A. Ku
sinskis. Choro veiklos istorijoje bu
vo gražių, taip pat ir juodų, dienų; 
kartais iškildavo ligi gero choro ly
gio, o choristų skaičiui sumažėjus 
visai susmukdavo; visdėlto išsilaikė 
ligi šio laiko, šis laikotarpis galima 
būtų pavadinti našiausiu choro isto
rijoje. Ilgesnį laiką choro vadovybė
je dirba A. Kusinskis, parodydamas 
savo energiją ir pasišventimą bei 
nuoširdumą. Jo vadovybėje choras 
didėjo dalyvių skaičiumi, gausėjo re
pertuaru ir šiandien juo galima di
džiuotis bažnyčioje per pamaldas, 
taip pat salėse.

Tenka priminti ir jaunimo chorą, 
kurį buvo suorganizavusi L. Remei
kienė. Jis labai gražiai pasirodė, bet 
po trumpo laiko, daugumai choristų 
perėjus į bažnytinį chorą bei susi
jungus, buvo likviduotas.

Tumo-Vaižganto šeštad. mokyklai 
ir lietuvių chorui, švenčiantiems 15 
m. garbingos veiklos sukaktį lietu
vių padėka, pasididžiavimas ir lin
kėjimai tolimesnei veiklai.

Tikėkimės, kad LB valdyba, tėvai, 
choro seniūnija sudarys sąlygas toms 
retoms sukaktuvėms iškilmingai pa
minėti. J. Kr-as

pamaldomis; ves T. J. Vaišnys, ilga- vėliau salė buvo pilnos žmonių. Da- 
metis “Laiškų Lietuviams” redakto-1 " ‘ ...
rius, dabar gyvenas Montrealy. Pra
nešimai aktualiais katalikams klau
simais ir liturginės pratybos sklan
džiau panaudoti lietuvių kalbai Mi
šiose šiokiadieniais prasidės 7 v.v. 
parap. salėje. Po to bažnyčioje bus 
pamokslai ir trumpos pamaldos.

WEST LORNE - RODNEY LIET. 
KATALIKAMS TRUMPAS GAVĖ
NIOS SUSIKAUPIMAS Verbų sek
madienį, balandžio 11 d., 5 v. p.p. 
Wet Lome bažnyčioje. Išpažinčių bus 
klausoma nuo 4.30 vai. Atvyks iš 
Delhi T. J. Vaišnys ir’ kun. dr. J. 
Gutauskas. Bus sakomas pamokslas, 
laikomos Mišios, dalinama Komuni
ja. Visi apylinkės lietuviai katalikai 
prašomi pasinaudoti tomis rekolek
cijomis.

IR SAU NAUDA IR PARAPIJAI 
PAGALBA pasiekiama tuo būdu, kad 
reikalingos ūkiams trąšos užsakomos 
šv. Kazimiero parap. vardu. Pr. m. net 
54 ūkininkai užsisakė tuo būdu trąšas 
ir gavo 10% nuolaidą nuo normalios 
kainos. Jei pridėti pradinę 5% nuo
laidą, tai trąšos tuo būdu užsakomos 
yra net 15% pigesnės. Kooperaty
vai atskiriems ūkininkams teduoda 
4-6% nuolaidą. Užsakymus vykdo 
parapijos komiteto nariai P. Augai
tis ir Br. Dirsė. Praeitais metais, pa
rapijai skiriant 3% iš 10% gautos 
nuolaidos, jai teko virš $1.500. šiais 
metajs padidintas tabako sodinimo 
plotas, dar daugiau liet, ūkininkų 
kolektyviai užsisako trąšų, todėl ir 
pagalba parapijai bus dar didesnė. 
Pažymėtina, kad lietuviams evange
likams atiduodama visa gautoji nuo
laida, neatskaitant iš jų 3% procen
tų šv. Kazimiero bažnyčiai, kad jie 
galėtų paremti savo parapijas. Jiems

lyvavo 12 lietuvių ir anglų kunigų. 
Sutvirtinta 33 vaikai ir jaunuoliai. 
Choras giedojo įspūdingai, darniai ir 
skambiai. Daug didesnėse anglų pa
rapijose lankantis vyskupui neteko 
tokio giedojimo girdėti. Parapijos- 
vakarienėje, jai švenčiant 5 m. gy
vavimo sukaktį, dalyvavo vyskupas 
G. E. Carter, Londono vyskupijos 
ordinaras, 12 kunigų ir arti 400 pa
rapijiečių ir svečių. Pažymėtinas 
liet, evangelikų gausus dalyvavimas. 
Bilietus parengimui platino parapi
jos komiteto nariai: A. Mažeika, V. 
Treigis, 
Onaitis, 
nis, P. 
Norkus, 
tinavičius. Šeimininkėmis buvo po
nios — Augustinavičienė, Jurėnie- 
nė, Šiurnienė, Žiogienė ir Lapėnienė. 
Loteriją organizavo ir pravedė: B. 
Lukošienė, E. Bačiūnienė, J. Lau- 
reckas ir V. Galeckas. Tautinių šo
kių grupę parengė ponios Z. Augai- 
tienė ir E. Augustinavičienė. Jau
nieji šokėjai-jos pasirodė tikrai gra
žiai. Neilgoj meninėj daly, kuri se
kė tuoj po vakarienės, puikiai, įspū
dingai kelius dalykus pagiedojo sol. 
V. Verikaitis, palydimas muz. D. 
Skrinskaitės. Pobūviui vadovavo p. 
St. Augustinavičius. Pelno pobūvis 
davė virš $400.

Baigiamoj kalboj vyskupas pasi
džiaugė gražiai veikiančia lietuvių 
parapija. Jis vadino lietuvius kultū
ringiausia šioj apylinkėj grupe tarp 
kitų tautinių grupių.

LEISTA LONDONO VYSKUPIJO- 
JE VARTOTI LIETUVIŲ KALBA 
MIŠIOSE ir sakramentų teikime lie
tuvių parapijose. Greitai tai bus 
pradėta vykdyti praktikoje. Kor.

P. Augaitis, Br. Dirsė, J. 
.J Dambrauskas, G. Rugie- 
Ožolas, J. Janušauskas, M. 
M. Grincevičius, A. Augus-

LONDON, Ont

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, mortgižię 
paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamos gyvybės ir paskolų 
draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vol.r. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais S vai. p.p. — 8 vai. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA 8-0511

tomobiliai jau netelpa, v-ba nutarė 
išžvyruoti antrą trečdalį ir tam rei
kalui paskyrė $200. LN sklypo išnuo
mojimo pasiūlymo žodžiu LN v-ba va
sario 19 d. posėdyje nesvarstė, nes 
jis nebuvo pateiktas raštu. Didesnių 
diskusijų sukėlė pasiūlymas keisti 
l5^ įstatų # 54, kuris sako, kad LN 
v-bos pirmininką renka visi LN na
riai metiniame visuotiniame susirin
kime. V-ba 6 balsais prieš 1, 3 susi
laikius, nutarė siūlyti LN nariams 
šį paragrafą pakeisti ta prasme, kad 
visi nariai išrenka LN v-bą, o ji p-ką 
renkasi iš savo narių tarpo. LN na
riai prašomi iš 
išdiskutuoti, nes 
p-ką, priklausys 
miltone likimas.

Pirmininko pareigos LN tvarkyme 
yra labai svarbios jau dabar. Jos 
bus dar svarbesnės ateityje, kai LN 
turtas dar padidės. Iš 11 valdybos 
narių palenkti kurion nors pusėn 6 
yra daug lengviau negu 600 LN na
rių. Mano siūlymas: ką berinktumė
te pirmininku, rinkit patys ir nepaliki
te to klausimo 11 asmenų, šį ir kitus 
klausimus kviečiu iš anksto apsvarsty
ti ir ateinančiame susirinkime pasiū
lyti geriausią sprendimą.

SL Bakšys
“VAIDILOS” teatras atvyksta iš Kle- 

velando su M. Venclauskio veikalu 
“Užburtoji dūdelė”, šis didingas pa
statymas žiūrovus nukels į pasakų ša
lį su karaliais, karalaičiais, ragano
mis ir velniais, zuikučiais ir vabalė
liais, plėšikais ir našlaitėmis. Ten gro
ja orkestrai, šoka balerinos ir velniai; 
ten Pasakų senelis eina per pasaulį 
gera darydamas. Veikalo režisorius — 
aktorius P. Maželis. Aštuonis mėn. 
jis paaukojo savo laisvalaikį, kad nuo
stabusis veikalas būtų pateiktas žiūro
vui. “Užburtoji dūdelė” Klevelande 
buvo vaidinta 3 kartus; taipgi Detroi
te, Čikagoje ir štai balandžio 10 d. at
vyksta į Hamiltoną. Vaidinimas įvyks 
Central gimnazijos salėje, 194 Went
worth St. N. Bilietų kainos: I vieta — 
$2.50, II — $2.00, III — $1.50, o vai
kams ir moksleiviams — pusė kainos. 
Bilietai gaunami pas platintojus, o 
sekmadieniais po pamaldų parapijos 
salėje; be to, bus parduodami prie 
įėjimo. Ateitininkai sendraugiai kvie
čia didelius ir mažus, iš arti ir toli, 
visus tautiečius šiame vaidinime gau
siai dalyvauti. Parengimo pelnas ski
riamas Jaunimo Centro statybai.

“AUKURAS”, vad. aktorės E. Dau- 
guvietytės-Kudabienės, yra pakviestas 
išvykoms su veikalu “Pavojingas po
sūkis”; bal. 24 d. — į St. Catharines, 
gegužės 8 d. — į Ročesterį-

ŠALPOS FONDO pirm. J. Pleinys 
nuo balandžio 5 d. pasitraukia iš ŠF 
komiteto. Jis ŠF vadovavo 4 metus.

VYSKUPAS lankysis mūsų parapi
joj gegužės 23 d. ir suteiks ta proga 
vaikučiams sutvirtinimo sakramentą.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ su
sirinkimas — kovo 28 d., sekmadienį, 
3 v. p.p. par. salėje. Nariams dalyva
vimas būtinas; kviečiami ir nenariai.

VELYKŲ BOBUTĖ, rengiama Ha
miltono ateitininkų, įvyks gegužės 2 
d., sekmadienį, par. salėje.

A.A. K. PRIELGAUSKO paminklui, 
statyti aukojo: M. Pr. šiuliai ir Bę. 
Grajauskas po $5.

LN ŠĖRININKŲ______________ __________ _ ______
mo proga P. Kanopa atsiuntė “TŽ” re-! nomis dirba, bet ką jis daro — paša-

vad. pareigas. Jis visada domėjosi taisSVARBI PASKAITA. — žinomasis
ped. A. Rinkūnas Šiluvos Marijos par. klausimais ir puikiai pažįsta abiejų 
salėj, 1414 Dundas St. E., balandžio
-opi sX;reąs hpieured od fonj “mąos 'f
mią paskaitą: “Tėvų rūpesčiai ir pa- ■ darnas į įvairias Kanados ir net JAV 
reigos lietuvybės išlaikyme”. Pamaldų | vietas skaityti tais klausimais paskai- 
pradžia 11 vai. Paskaitininko pakvie- tas tiek plačiajai visuomenei, tiek ir 
timu pasirūpino Kat. Moterų Dr-jos patiems mokytojams. Tėvai, augindami 
skyrius.

A. Rinkūnas šiuo metu yra vienas 
stipriausių autoritetų švietimo ir auk
lėjimo srityje. Jis jau Lietuvoje buvo 
žinomas pedagogas; toje srityje tebe
dirba ir šiandieną Kanadoje, eidamas 
vienos Toronto pr. m-klos vedėjo pa-

pasaulių naudojamas sistemas, jų pliu
sus ir minusus bei problemas. Todėl 
nenuostabu, kad jis yra nuolat kvie-

Italija
VATIKANO RADIJO STOTYJE lie

tuvių kalba programą į pavergtą Lie
tuvą perima lietuviai tėvai jėzuitai; 
vadovauti paskirtas kun. J. Vaišnys, S. 
J.. Iki šiol lietuvišką radijo programą 
paruošdavo kun. dr. Vyt. Kazlauskas, 

' mons. Kl. Razminas ir kun. Vyt. Deli-

KUN. B. SUGINTAS jau pakilo iš 
ligos patalo ir atsilankė į šaulių šven
tę Jaunimo Centre, Čikagoj. Jisai da
lyvavo ir steigiamajame Latvių - Lie
tuvių vienybės susirinkime. Dabar ku
nigas B. Sugintas prašo jam siųsti au
kas Vasario 16 gimnazijai ir salezie
čiams remti, šiuo adresu: 5620 So. Cla
remont Ave., Chicago, I1L, 60636. Jis 
kol kas negalės dar aplankyti gerada
rių.

RAŠYT. ANT. RIMVYDIS Niujor
ke, artimųjų būrelyje, tyliai atšventė 
savo 60 m. amžiaus sukaktį.

ALEKSAS GRINIUS, gyvenęs Fren- 
zo mieste, Kalifornijoj, sausio 14 d. 
staiga mirė, sulaukęs 53 m. amžiaus. 
A. Grinius yra buvęs Lietuvos karo 
aviacijos leitenantu; tremtyje gyveno 
nuo 1948 iki 1957 m. Kolumbijoje, vė
liau JAV, Bostone, Mass., ir Kalifor
nijoj.

BR. RAILA rašo “Dirvoje” apie kny
gų “žmonės ir žvėrys” ir “Dievas sute
mose” autorių kun. St. Ylą, kurį pri
simena iš Berlyne kartu gyventų lai
kų: “...jo pamokslai per sekmadie
nių pamaldas, kam jis turbūt atidžiau

BROLIS JERONIMAS PETRAUS
KIS, lietuvis pranciškonas, ilgai darba
vęsis Šventojoj Žemėj, atvyko poilsiui 
{ Italiją. Jo adresas iki kovo 31 d. bus: 
Via Matteo Boiardo, 16, Roma, Italy.

ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJOJE ko
vo 4 d. buvo iškilmingai atšvęsta Lie
tuvos Globėjo šv. Kazimiero šventė. 
Kolegijos koplyčioje, dalyvaujant visai 
Romos lietuvių bendruomenei, Mišias 
atnašavo ir turiningą pamoksią pasakė 
naujasis vyskupas dr. Pr. Brazys, MIC.

ŠV. KAZIMIERO LIET. M-LA ADE
LAIDĖJE naujuosius mokslo metus 
pradėjo vasario 20 <L Pirmose pamoko
se su vaikų darželiu ir jaunimo litua
nistiniais kursais dalyvavo 70 mokyto
jų ir kursantų. Mokytojų ir lektorių 
yra 17. Vaikų darželyje moko Laima 
Kuncaitė (jau penkti metai), Laima 
Daugalytė (antri metai) ir nauja mo
kytoja — Elena Jačiunskaitė. Mokyk
los mokytojai: S. Pusdešrienė, O. Stan
kevičienė, E. Varnienė, M. Daugalienė, 
K. Pažėra, R. Daugalis, E. Varnienė, 
Pr. Pusdešris, kun. A. Kazlauskas, MI 
C. Jaunimo lituanistinių kursų lekto
riai A. Gavelis, J. Mockūnas, L. Pakal
nis, A. Paulius, Pr. Pusdešris, J. Vasi
liauskas.

NEWCASTELIO APYLINKĖS LIE-
pasiruošdavo, buvo stilingi, sodraus; TUVIŲ NEPERIODINĮ BIULETENį
turinio, darniai sujungę amžinuosius 
dieviškus pradus su žemiškaisiais ir 
“laikinaisiais” — mūsų tautinės lais
vės ir kultūros pradais, ką visa jis, it 
rūpestingas daržininkas, dar aplaisty- 
davo mūsų poezijos ištraukomis ir pra
rastosios tėvynės vaizdų piešiniais. 
Niekad ligi tol ir berods vėliau bran
desnių ir elegantiškesnių kunigo pa
mokslų aš dar nebuvau girdėjęs. Anie 
metai man paliko neišdildomą atsimi
nimą, kiek tikybos ir bažnyčios taniai 
gali teigiamai įsiverpti į savo tautos 
visokeriopo likimo audinį, jeigu jie 
daugiau sugeba ir jeigu jie taip nori”..- 

DAUGUVAS V AN AGI, viena pačių 
stipriausių JAV-bių latvių organiza
cijų, pasisakė šimtu procentų už re
zoliucijų Pabaltijo reikalu kėlimą 
JAV kongrese. Paskutiniu metu lat
viai yra parodę didelio sumanumo ir 
veiklos visame rezoliucijų pravedimo 
darbe.

“DIRVA” atspaude gautą Ameri
koj laišką iš Lietuvos, kuriame sako
ma: “Jūsų laiškas atėjo mūsų didelio 
nusiminimo ir nuliūdimo metu, nes 
mūsų sūnelis išėjo į armiją. Jis dar 

, | jaunas, vos 18 metų. Jūs gal nesu- 
’ j prantate, koks tėvams gailestis ir šir

dies skausmas. Jis į Sibirą papuolj. 
metinio susirinki- Buvo šoferis, tai ir dabar su maši-

leidžia Australijos LB Newcastelio 
apyL v-ba. Biuletenio “Mūsų parapi
jos” skyrių redaguoja bažnytinis ko
mitetas. Jaunimo lapą Vyt. Mačernis. 
Biuletenio administratorius — S. Zie- 
nius.

J. p.

dakcijai ilgoką raštą, kuriame išdėsto ;■ 
savo kritiškas pastabas, liečiančias 
ligšiolines pastangas įsigyti Liet. Na
mus. Jis rašo: “Jau spėjo nubėgti pra
eitin 9 metai, kai Hamiltono lietuviai 
užsimojo pasistatyti sau gražius tauti
nius namus... Kokios gi priežastys 
pastojo kelią tam gražiam ir kilniam 
tikslui įsikūnyti? Aišku gi savaime, 
jog dideliem užsimojimam įgyvendinti 
visuomet yra reikalingas pinigas, čia 
gi ne tėvynė Lietuva, čia jokia val
džia neparems kad ir kilniausių mūsų 
užsimojimų. Bet be pinigo taip pat 
yra labai reikalingas tam tikras nusi
manymas. .., o svarbiausia — tai re
ali galvosena ir žmonių pasitikėjimas. 
Jei šiuo atveju stigo pinigo, tai dar 
daugiau stigo HLN iniciatoriams tiks
laus apskaičiavimo ir realaus planavi- 
mo.

Sau lt S. Marie, Ont.
RUOŠIAMĖS REKOLEKCIJOMS.— 

Balandžio 4-5 d. mūsų kolonijoj Tėvas 
Kulbis, SJ, padedant Sudbury—Sault 
Ste Marie klebonui A. Sabui, ves re
kolekcijas.

“LITUANUS” VAJUS. — Mūsų apy
linkės valdyba renka prenumeratas ir 
aukas paremti anglų kalba leidžiamam 
žurnalui “Lituanus”. Tautiečiai yra 
nuoširdžiai prašomi šį vajų paremti.

PASIRUOŠIMAI MOTINOS DIE
NAI. — Apylinkės valdyba,, padedant 
p. J. Staškūnienei, ruošia Motinos Die
nos minėjimą. Jaunimas jau suorga
nizuotas. Su juo dirbti sutiko p. J. 
Staškūnienė. Salė ir muzika jau yra 
gauta. V. S.

Britanija
ONA NEIBERKIENĖ mirė sulauku

si 70 m. amžiaus. Velionė iš A- Pane
munės atvyko į Angliją dar prieš I D- 
karą. .1917 m^ remiantis anglų - rusų 
susitarimu, kartu su kitais lietuviais 
buvo mobilizuotas ir jos vyras. Išvežė 
į Rusiją, ir jis dingo be žinios. Darbu 
ir pinigais dažnai paremdavo Londono 
lietuvių bažnyčią. Mylėjo lietuvišką 
spaudą ir ją gausiai prenumeravo.

STASYS RUPKUS, 60 metų, mirė 
Bradforde. Palaidotas West Bowling 
kapinėse.

“DARBININKO BALSO”, leidžiamo 
D. Britanijoj, š. m. 1 nr. didesnė pusė 
straipsnių skirta a. a. prof. S. Kairiui 
paminėti. >

COVENTRIO LIETUVIAI suruošė 
Zavaliams išleistuvines vaišes. Jie iš
vyko į Australiją.

Vokietija
DR. P. RĖKLAITIS, gyv. Vak. Vo

kietijoj, sunkiai susirgo ir yra pagul
dytas Marburgo sanatorijon.

Paruošė Pr. Al.kyti negalime. Ten labai šalta, tai

Pabaltiečių Moterų Tarybos popietėje Toronto imigracijos parei
gūnai su pabaltietėin — p-le V. Judzentavičiūtė (trečia iš kairės) ir 
p-lė I. Akmens, latvė (iš krašto) M. Pranevičius

Niagaros pusiasalis
RAMOVĖNŲ DEŠIMTMETIS — 

Balandžio 24 d. Atvelykio šeštadie
nį, Niagaros pusiasalio ramovėnai , 
minės savo veiklos pirmąjį dešimtine-! 
tį, į kurį yra kviečiami svečiai iš | 
Kanados ir JAV. Minėjimo programa 
susidės iš oficialiosios dalies, meninės Į 
ir pobūvio su vaišėmis bei šokiais. Ma- i 
loniai kreipiamės į visus apylinkėje ir 
toliau nuo St. Catharines gyv. tautie-

vaikus, susiduria su sunkiai spren
džiamomis problemomis, ši paskaita, 
galimas dalykas, atsakys į didelę da
lį tėvams kylančių klausimų. Todėl ji 
yra verta dėmesio ne tik Londono, čius kviesdami minėtam minėjimui 
bet taip pat ir kitų apylinkių lietuvių, ruoštis iš anksto.

D. E. Ramovėnų valdyba

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, 7 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 vilnoniu 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 $65.06.

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, Porth Arthur, Ont.



“Latvija — Amerika” laikraščio 
redaktorius Aleksandras Kund
rats, sulaukęs 50 m. amžiaus ir 25 
m. žurnalistinės veikios

LIETUVIŲ BIČIULIO 
SUKAKTIS

“Latvija - Amerika” laikraštis, 
leidžiamas dukart 4 savaitę To
ronte, yra redaguojamas nuošir
daus lietuvių bičiulio teisininko 
Aleksandro Kundrats. Toronto 
latvių visuomenė ir jo redaguo
jamas laikraštis šiomis dienomis 
paminėjo jo 50 m. amžiaus ir 25 
m. žurnalistinio darbo sukaktį. 
Pažymėtina, kad jo senelis buvo 
lietuvis. Gal ir dėlto sukaktuvi
ninkas turi daug palankumo lie
tuviams ir moka keletą žodžių 
lietuviškai. Jo redaguojamame 
laikraštyje spausdinamas verti
mas dr. J. Girniaus veikalo kai- 
kurių skyrių. Be to, Vasario 16 
proga jis jau nekartą yra rašęs 
straipsnių ir dėjęs lietuviškų nuo
traukų. Jis yra gimęs Rygoje, kur 
pažinojo nevieną lietuvį. Nekartą 
lankėsi Vilniuje ir Kaune. II D. 
karo metu A. Kundrats buvo ka
rinėje latvių tarnyboje, rūpinosi 
kultūriniais ir labdaros reikalais. 
Kai į Kauno ligoninę buvo atga
bentas būrys sužeistų latvių karių 
iš rytų fronto, jis juos globojo* 
Be kitko, jam teko rūpintis ir ka
rių teatru, po kurio priedanga 
veikė valstybinis latvių teatras. 
Kartą lietuviai Kaune surengė 
latviams priėmimą. Jame dalyva
vo ir augštieji vokiečių pareigū
nai. Įsismaginęs A. Kundrats pa
kėlė tostą ir garsiai tarė: “Valio, 
nepriklausoma Lietuva!” šūkį vi
si pakartojo, nors vokiečiams tai 
nebuvo malonu. Išvykdamas į Ry
gą A. Kundrats pažadėjo rūpin
tis sužeistais lietuviais kariais 
Rygos ligoninėje. & ...... . .,

Vėliau, turbūt iš gen. Plecha
vičiaus dalinių, atsirado keletas 
lietuvių, kurie nebuvo sužeisti, 
bet nešveikavo ir patekę Rygon 
susirišo su A. Kundrats.

Linkime mielam lietuvių bi
čiuliui ilgiausių metų ir sėkmin
gos veiklos Pabaltijo kraštų lais
vinimo bare.

Atsiųsta paminėti
AIDAI, nr. 2, 1965 m. Turiny: A. 

Baltinis, Lietuviškosios praeities aktu
alumas; M. Krupavičius, Aleks. Stul
ginskis; Br. Bačkys, Gyvybė kaip che
minis procesas: J. Puzinas, Sūduvių 
problema; A. Pakalniškis, Taip maiti
nosi mūsų tėvai ir kt. šis numeris 
iliustruotas liaudies skulptūromis.

ŠENTOJJI AUKA. Iliustruotas leidi
nys, vaizdais aiškinąs Mišių apeigas. 
Išleido Tėvai jėzuitai. Fotografijos — 
Alg. Kezio, SJ, įžanginis paaiškinimas 
ir maldų vertimai — Br. Markaičio, 
SJ, vinjetės — dail. A. Kurausko. Lei
dinys — albumo formato, 92 psl.; kai
na $8; gaunamas: 2345 West 56th St., 
Chicago, Ill. 60636, USA.

MIRE KAZYS BORUTA
Kovo 9 d. Vilniuje mirė rašyto-1 va”, politinę apysaką “Saulę ant 

jas Kazys Boruta. Oificialiame savo pečių parnešti išėjo”. Ta- 
pranešūne minima “sunki liga”, |čiau ir kompartija neįvertino šio 
kuri komunistinėje terminologi- neramaus žmogaus kūrybinės 
joje dažniausiai reiškia vėžį. Sau- dvasios — antrosios sovietinės
šio 6 d. K. Boruta buvo paminė
jęs 60 m. amžiaus sukaktį. 
' Velionis buvo r’ " 
km., Liudvinavo v 
polės apskrity. Mokėsi “žiburio” 
gimn., Marijampolės mokytojų 
seminarijoj, studijavo literatūrą, ėmė jieškoti tautosakos motyvuo- 
istoriją ir filologiją Kauno bei se. šiai krypčiai priklauso jo 
Vienos un-tuose. Kūrybinį kelią brandžiausi kūriniai — “Baltara- 
pradėjo eilėraščių rinkiniu — gio malūnas’, “Dangus griūva” ir 
“Alio!” Toliau sekė: “Dainos “Jurgio Paketuro klajonės”, 
apie svyruojančius gluosnius”, švęsdamas 60 m. amžiaus sukak- 
Kryžių Lietuva”, ‘Drumstas ari- tį, spaudai prasitarė norįs sukur- 

oi Iri oi** 4-i Tii'i»rrirv Dolza+iirA Iri o 4zxnhiTT

okupacijos laikotarpyje jam teko 
paragauti Sibiro koncentracinių

gimęs Kūlokų stovyklų aitrios duonos, 
risč., Marijam- Grįžęs į Lietuvą, K.
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“Alio!” Toliau sekė: “Dainos 
apie svyruojančius gluosnius”, 
r Z'.-' ' “ “
mų vejas”, “Mediniai stebuklai“ 
ir kt.

Priklausydamas studentų socia
listų aušrininkų draugijai ir 
“Trečiajam Frontui”, dėl savo 
marksistinių pažiūrų buvo beveik 
nuolatiniame konflikte su tuome
tine Lietuvos vyriausybe. Už po
litinę veiklą 4 m. atsėdėjo sunkių
jų darbų kalėjime. Pirmaisiais 
sov. okupacijos metais išleido ei
lėraščių rinkinį “Kryžių Lietu-

. • Boruta,
matyt, jausdamas nusivylimą ko
munizmu, kūrybinio impulso

ti “Jurgio Paketuro klajonių” II 
dalį. Deja, jo planui, atrodo, ke
lią bus pastojusi mirtis.

Gaila, kad šis neabejotinas mū
sų literatūros talentas didžiąją 
savo gyvenimo dalį atidavė nuo
latiniam blaškymuisi, jieškoji- 
mams, nusivylimams, tik saulėly
džio dienose tvirtumą ir ramybę 
surasdamas amžių srovės nugai
rintuose liaudies tautosakos tur
tuose. V. Kst.

TĖVIŠKĖS PAKELIŲ KRYŽIAI
ŽVILGSNIS J P. MISEVIČIAUS DROŽINIUS 

Pr. Alšėnas
Nežiūrint koks oras bus sekma

dieniais ir švetadieniais, Misevi- 
čiai Toronto Prisikėlimo par. pa
talpose visuomet bus ir dargi iš 
ankstyvo ryto. Mat, darbo — la
bai daug. Reikia šimtai lietuviš
kų knygų, o taip pat dešimtys 
meniškų medžio drožinių išdėlio
ti ant ilgų stalų. O po pamaldų, 
kai visi išskuba namo, juos vėl 
reikia sutvarkyti.

Kadangi likimas mus nutolino 
nuo tėviškės pakelių, kurios bu
vo nusagstytos kryžiais, kryže
liais, koplytėlėmis ir pakelių Rū
pintojėliais, tai kas mums beliko, 
svetur gyvenantiems? Tiktai tų 
vaizdų simbolika! Bet reikia, kad 
kieno nors meniška ranka tą sim
boliką mums atkurtų, išdrožtų ir 
pateiktų prieinamo j formoj.

Iš tokių rankų, kaip mūsų to
rontiškio P. Misevičiaus, ir atky
la Lietuvos pakelių kryžiai, mi
niatiūrinės tėviškės* sodybos, or
namentuotos koplytėlės, medinės 
lėkštės su puošniausiais pjausty
tais pagražinimais, Lietuvos vy

tys, Gedimino stulpai, Vyčio kry
žiai ir kiti lietuviškos heraldikos 
ženklai, o taip pat — Laisvės sta
tulos, Aušros Vartų madonos, 
“geležiniai vilkai” ir kt. drožiniai.

P. Misevičius gimė 1920 m. 
liepos 1 d. Pakuodžiupių km., Pa
nevėžio apskr. Jis dar piemenėliu 
būdamas jau mėgo drožinėti įvai
rias medines figūrėles. O kai pa
augo, pasuko savo žvilgsnį į valst. 
amatų m-klą Panevėžyje, kur 
1940 m. baigė stalių skyrių. Po to 
įstojo augštesniojbn prekybos 
m-klon ten pat, Panevėžy. Metus 
pasimokęs išvyko į Vilnių ir įsto
jo augšt. technikos m-kl*on, ryž- 
damasis studijuoti statybą-archi- 
tektūrą. 1944 m. vokiečiai m-klą 
uždarė ir netrukus P. Misevičiui, 
kaip ir daugeliui kitų lietuvių, te
ko palikti ne tik Vilnių, bet ir 
Lietuvą.

Tėvynės ilgesio padiktuotas, 
drožinėjo anglų zonoj (Neustadte- 
Havkruge), kur įsteigė drožinėji
mo dirbtuvėlę. Ten porą metų

' (Nukelta j 7 psl.)

P. Misevičiaus drožiniai, matomi Toronte įvairiom progom

C KULTMEJE VEIKLOJE
LATVIŲ LAIKRAŠTIS “LAIKS” at

spaude platesnę apžvalgą apie partiza
nų veiklą Lietuvoje. Straipsnyje nau
dotasi V. Vardžio, H. Žymanto ir T. 
Remeikio surinktais duomenimis, 
skelbtais “Lituanus”, “Slavic Revue” ir 
kt. anglų kalba leidžiamuose žurnaluo
se.

Straipsnio autorius iškelia lietuvių 
kovos tragiką, paremtą įdomiais, iki 
šiol latviams nežinomais, faktais, kaip 
ryšiai su vakarais ir pn.

vice, 1132 N. Walnut St., Danville, Il
linois, 61833, USA.

SV. ANTANO GIMNAZIJOJE Ken- 
nebunkporte, Maine, ruošiami lietuvių 
rašytojų paminėjimai, kuriuose moki
niai arčiau supažindinami su paskirų 
rašytojų asmeniu ir kūryba. Toks mi
nėjimas kovo 13 d. buvo skirtas Vin
cui Krėvei. Apie jo asmenį bei kūrybą 
kalbėjo gimnazijos rektorius. Iš Vinco 
Krėvės raštų ištraukas skaitė mokinys 
Vyt. Vasiliauskas. Pabaigoje buvo su-

luHą-d

Dail. Antanas Tamošaitis

DAIL A. TAMOŠAIČIO PARODA
Kovo 8-16 d. Otavos universi

tete įvyko meno festivalis, ir jo 
dalimi buvo dail. A. Tamošaičio 
kūrybos paroda, kuri truko dvi 
savaites. Festivalį, kurio progra
moje buvo muzikos koncertai, 
dramos vaidinimas, filmai, bale
tas, specialios diskusijos, globo
jo min. Maurice Lamontagne, ku
ris festivalį atidarė kovo 8 d. va
kare. Tuoj pat įvyko ir dail. Ta
mošaičio parodos atidarymas, 
kuriame dalyvavo daugiau kaip 
200 svečių, studentų, profesorių 
ir keliolika Otavos lietuvių.

Parodą surengė ir tvarkė uni
versiteto meno sambūris “Le Cer- 
cle Morėas — Cėzanne”, kuris po 
atidarymo svečiams surengė pri
ėmimą. Dail. Tamošaičio paveiks
lus sutvarkyti padėjo Otavos un- 
te studijuojantieji lietuviai R. 
Trečiokas, P. Budvietas, E. Rup
šytė ir R. Danytė.

“Le Cercle Morėas — Cėzan
ne” pirm. Pierre Desjardins pa
brėžė parodos įvaimmą tiek ta
pybos rūšies, tiek tematikos at
žvilgiu (14 aliejaus, 11 akvarelės 
ir 10 grafikos kūrinių). Jis pa
stebėjo, kad ši paroda vaizduoja, 
kaip modernioje dailėje palaips
niui pereinama iš reprezentacinio 
paveikslo į pusiau abstraktinį ir 
į beveik visišką abstraktą. “Rū
pintojėlyje”, “Pjovėjuje” aiškiai 
matomi objektai, kituose jų yra 
mažiau, o “Tolumose” jau jokių 
objektų nebėra, bet dailininkas 
ir be j u sugebėjo perduoti tolu
mo įspūdį.

Daugumas paveikslų parodai 
buvo atrinkti meno sambūrio va
dovybės.

Atidarymo metu daugelis daly
vių gyvai domėjosi dail. Tamošai
čio technika ir tematika ir jam 
pateikė eilę klausimų.

Prof. dr. Bernard Julien, pran
cūzų kalbos skyriaus vedėjas, ku
ris pats turi modernaus meno pa
veikslų rinkinį, atrinko unversi- 
tetui grafiką “Kova” ir akvarelę 
“Tolumos”.

ČIURLIONIO ANSAMBLIO sidabri
nės gyvavimo sukakties minėjimas 
įvyks Klevelande gegužės 8 ir 9 d.

TEIS. KAZIMIERAS OLEKA, (be
rods, 85 m. amžiaus), gyvenąs Vokie
tijoj, “Naujienose” spausdina atsimini
mus, užvardintus “Iš atsiminimų apie 
neseniai praėjusių laikų justiciją”.

LITHUANIA UNDER THE SO- 
VIETS, 1940-65 m. Vyt. Vardžio reda
guotą knygą išleidžia Praeger leidykla. 
Knygoje yra keturi straipsniai dr. V. 
Vardžio ir po vieną dr. J. Griniaus, dr. 
Z. Ivinskio, dr. J. Remeikio, prof. S. 
Sužiedėlio, dr. Vittorio Viguieri, adv. 
V. Vaitiekūno ir inž. P. Zundės. Kaina 
$7. Ją išleisti padeda “į Laisvę” fon
das.

RAŠYT. A BARANAUSKO šiemeti
nio romano, gavusio “Draugo” litera
tūrinę premiją, pavadinimas iš buv.

vaidinta minėto autoriaus pasakojimas 
“Silkės“, kurį scenai pritaikė ir režisa
vo Beatričė Kleizaitė-Kerbelienė. Vai
dino ir dekoracijas paruošė patys mo
kiniai.

HI DAINŲ ŠVENTĖS repertuaro 
komisija yra numačiusi mišriam cho
rui šiuos dalykus: A. Kačanausko 
“Malda už tėvynę“; K. V. Banaičio 
“Motuše mano, senoji mano” (1. d.) ir 
“Paskutinis vakarėlis” (1 d.); J. Gaide
lio “Dainininkų maršas’-’; Gaubo “Dul 
dul dūdelė”; J. Gruodžio “Mergužėle 
mano miela” (1. d.); VI. Jakubėno 
“Ko žilas ožys bliovė” (dzūkų svodbinė 
daina); J. Kačinsko “Rauda” (žodžiai 
Aisčio); J. Naujalio “Vasaros naktys”; 
J. Siniaus “Mano kaime”; J. Strolios 
“Tu berneli” (liaudies motyvas); St. 
Šimkaus “Oželis” (liaudies motyvas); 
J. Žilevičiaus “Laisvės!“; Br. Budriūno

Otavos dienraščiai iš anksto 
skelbė apie įvykstantį meno festi
valį ir dail. Tamošaičio meno pa
rodą. Po atidarymo prancūzų kal
ba leidžiamas dienraštis “Le 
Droit” įdėjo dail. Tamošaičio 
nuotrauką, trumpą biografiją ir 
komentaruose pažymėjo: “Tamo
šaitis, lietuvis, dabar gyvenantis 
Kingstone, savo kūryboje labai 
individualiu stiliumi vaizduoja 
lietuvių liaudies meną. Parodoje 
išstatyti aliejaus, akvarelės ir 
grafikos kūriniai yra labai įdo
mus rinkinys.”

Anglų kalba leidžiamas dien
raštis “The Ottawa Journal” pa
minėjo, kad dail. Tamošaičio pa
roda buvo “viena iškiliųjų meno 
festivalio programos dalių” ir 
kad “labai savotiškas Tamošai
čio stilius yra tipiškas jo kūrinių 
bruožas”. Taip pat davė biografe 
niu žinių.

“The Ottawa Citizen” dienraš
čio III. 17 laidoje meno kritikas 
C. W. (Calr Weiselberger) straips
nyje “Dailininkas folkloro įtako
je” tarp kitko rašo: “Jis (Tamo
šaitis) išvystė įdomų, individualų 
stilių, paremtą semi liaudies me
nu. Tai galima matyti aliejuose 
“žvaigždės”, “Grėbėja”, “Mano 
pasaulis”, “šokančios gyvatės” 
ritmingose linijose, savotiškose 
“Aitvaro išdaigose” ir tokiose 
laisvai stilizuotose akvarelėse, 
kaip “Vizija”, “Tolumos” ir ki
tuose beveik abstraktiniuose kū
riniuose. Liaudies ir primityvu
sis menas įkvėpė daug meninin
kų. Ir Tamošaitis, atrodo, jungia 
liaudies menininko paprastą, po
etišką bei savaimingą kūrybą ir 
Įmantrią modernios tapybos bei 
grafikos kompoziciją.”

Lietuviams yra malonu, kad vi
suose universiteto leidinių skel
bimuose, visuose Otavos dienraš
čiuose buvo aiškiai pasakyta, kad 
tai yra lietuvio dailininko paroda
ir paminėta, kad jo kūryboje at
sispindi lietuvių liaudies meno 
bruožai. Juozas Danys

dviejų raidžių, pakeistas į vieną, bet 
ilgoką, žodį: “Karklupėnuose“. Knyga 
jau atspausta.

AUSTRALIJOJE išėjo trijų tomų 
biografinis, literatūrinis ir bibliografi
nis žodynas “Pasaulio literatūra“.. Lei
dinyje skirta vietos ir lietuvių litera
tūrai. Be bendro pobūdžio apžvalgos,- 
straipsniais apibūdinta K. Donelaičio, 
S. Nėries, Maironio, V. Mykolaičio - 
Putino, B: Sruogos, A. Vienuolio ir 
Vaižganto gyvenimas bei kūryba.

PUPŲ DĖDĖ IR JO RAZALIUTĖ 
pagarsėję neprikl. Lietuvoj savo daino
mis ir sąmojumi per radiją, “N” žinio
mis, gyvena skurdų gyvenimą Vilniuje, 
o satyros žurnalo “Spaktyvos” red. ir 
leidėjas P. Būdvytis - Svyrūnėlis dir
ba staliaus darbą Kaune. Pr. Al.

RAŠYTOJAI VYT. ALANTAS IR 
ALĖ RŪTA atsiuntė savo kūrinius jau
nimo literatūros premijos komisijai. 
Leidėjus ir autorius, kurie yra parašę 
ir išleidę 1964 m. grožinės literatūros 
veikalus ir kurie turi parašytus rank
raščius, prašomi nevėluoti, atsiųsti iki 
š. m. balandžio 1 d. adresu: J. Ignato- 
nis, 6642 So. Francisco Ave., Chicago, 
Ill., 60629, USA.

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ INS
TITUTAS baigia ruošti bendraraštį — 
taisykles, kurios’ bus išsiuntinėtos vi
soms LB apylinkių valdyboms, užsire
gistravusiems kursantams ir paskelb
tos spaudoje. Norintieji kursus lankyti 
prašomi užsiregistruoti LB centro val
dybos sekr. adresu: Kostas Januška, 
2646 West 71st St., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

KNYGŲ DERLIUS 1964 IR 1963 M. 
142 liet, spausdinius suregistravo 
“Knygų Lentyna“ 1964 m., be to dar 
41 lituan. veikalą kitomis kalbomis. 
1963 m. buvo surašyta 185 ir 64.

Literatūros ir kalbotyros veikalų iš- 
į leista: poezijos 1964—7, 1963—11, dra- 
Į mos 3—1, romanų bei novelių 9—10, 
; literatūros istorijos 1—2, kalbotyros 0 
I —1, vaikų knygų 2—3; iš viso 1964 m. 
—22, 1963 23. Suregistruotų spausdi- 
nių prie “tikrų” knygų tenka priskai- 
tyti visas, kurios turi daugiau kaip 32 

■ psl., tokių 1964 m. buvo 66, o 1963 m. 
’—70. “Knygų Lentynos” 1964 m. Nr. 
: 3 jau išleistas, o paskutinis nr. 4 
spausdinamas VI. Vijeikio spaustuvė
je. Š. m. nr. 1 pasirodys balandžio m.

Prenumerata 1964 m. JAV-se ir Ka
nadoje — $2.50, kitur tiktai $1.50. Ad
resas: Lithuanian Bibliographical Ser-

“Kantata tėviškės namams”.
Šventėje yra numatoma vaikų cho

ro, su liaudies instrumentų palyda, da
lyvavimas. Repertuaro projektas bus 
paskelbtas vėliau.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
P A B A LTIJO DAILĖTYRININKŲ 

seminaras įvyko Taline. Lietuvos dai
lei atstovavo prof. P. Galaunė, meno 
mokslų kandidatai — K. Bogdanas, S. 
Budrys, A. Savickas, dailės istorikai 
— V. Drėma, J. Umbrasas, S. Pinkus, 
P. Svičiulienė, dailės kritikai — dail. 
R. Krukaitė, V. Uloza, Dalininkų S-gos 
v-bos ats. sekr. P. Gudynas ir kt. Se
minaro pagrindinė tema — tradicijos 
ir dabartinės dailės vystymasis Pabal
tijo respublikose. Keletą pranešimų 
skaitė Lietuvos atstovai: istorijos 
mokslų kandidatas K. čerbulėnas — 
“Lietuvių liaudis ir šiuolaikinis me
nas“, inž.-archit. J. Minkevičius — 
apie pastatų vidaus lietuvišką įrengi
mą, dail. R. Krukaitė — apie monu
mentaliosios tapybos problemas, S. 
Budrys —' “Apie tradicijų vaidmenį 
Tarybų Lietuvos dailės vystimėsi”, V. 
Kulešova — “Lietuvių teatrinio deko
racijų meno progresyviosios tradici
jos ir jo aktualiausios problemos”, G. 
Vaitkūnas analizavo kaikuriuos lietu
vių meninės kultūros reiškinius este- 
tiniu-filosofiniu aspektu. Seminare bu
vo iškelta mintis perkainoti neprikl. 
laikotarpio dailės vertinimo koncepci
jas, atsisakant lig šiol dažnai prakti
kuoto vulgarizmo, nes dabartinis me
nas yra šio laikotarpio tąsa. Semina
ro dalyviai taipogi pageidavo, kad as
menybės kulto dienų mene būtų pa
smerkti tik atskiri kūriniai, o ne vi
sa to laikotarpio dailė.

IŠRAIŠKOS ŠOKIO STUDIJA atkur
ta Kauno profsąjungų kultūros rū
muose 1959 m. Jai vadovauja K. Dau- 
jotaitė-Paliulienė. Iš nuotraukų ir ap
rašymų susidaro įspūdis, kad yra tę
siamas A. Nasvytytės pradėtas darbas, 
kurio neužmiršta ir jos buv. mokinės 
išeivijoje.

VięJCO KRĖVĖS raštų Il-ju tomu 
išleistas realistinių apsakymų rinki
nys “Likimo žaislas”. Atskira raštų 
serija leidžiami ir J. Paukštelio kūri
niai. I-ju tomu atspaustas Jo romanas 
iš mokytojų gyvenimo “Pirmieji me
tai”.

V. Kst.-

Žydai teberašo apie lietuvius
GYDYTOJO M. DVORJETSKIO

(Tęsinys iš pr. numerio)
Aprimusiame geto laikotarpyje ėmė organi

zuotis žydų rezistencija. 1942 m. sausio 1 d. 
buvo paskelbtas halucik grupės atsišaukimas 
žydų ir hebrajų kalbomis: “Nebeikime į sunai
kinimą kaip avių banda! Tiesa, mes esame 
silpni ir neturime pagalbos iš kitur, tačiau vie
nintelis atsakymas, kurį galime duoti priešui 
— tai rezistencija. Broliai, geriau mirti lais
vam kovojant nei gyventi iš budelio malonės. 
Priešinkimės iki paskutinio atodūsio!” Vyk
dydami šį atsišaukimą, Vilniaus žydai 1942 m. 
sausio 23 d. slaptame susirinkime Rudnickio 
gatvėje, kur dalyvavo įvairių grupių atstovai, 
sutarė bendrą partizanų organizaciją — FPO 
(Fareinikte Partisanen Organizacije). Jos ryši
ninkės buvo išsiuntinėtos į Baltstogės, Varšu
vos, Kauno, Šiaulių ir kitus getus. Kaikurios 
jų pakliuvo į Gestapo rankas, kaip pvz. seserys 
Silber. Ryšininkių tarpe buvo ir lenkių katali
kių, kaip Irena Adamovič ir Jadzia Dudiec. 
Jos skleidė organizuotos rezistencijos idėją, 
kuri rado gyvą atgarsį. Vilniaus gete buvo 
slatptai telkiami ginklai, sprogmenys, įrengtas 
radijo priimtuvas Karmelitų gt. nr. 3. Kasdien 
buvo spausdinami laikraščiai ir įvairūs lape
liai lietuvių, vokiečių ir lenkų kalbomis. Len
kų kalba leidžiamas laikraštis vadinosi “Sztan- 
dard Wolnosci” — Laisvės vėliava. Rezisten
cijos štabą sudarė: Leon (Izaokas Wittenberg), 
Abraham (Juozapas Glasman), Uri (Aba Kov
ner), Mosche (Abraša švoinik), Haim (Nissan 
Reznik). Ginklai lengviausiai buvo gaunami 
pas lenkų darbininkus arba girtus vokiečius. 
Vieno revolverio kaina pašoko iš 10.000 rub
lių į 15.000 — 25.000. Telkdami ginklus, žy
dai ginčijosi dėl taktikos: kovoti geto viduje

KNYGA APIE VILNIAUS GETĄ
ar eiti į miškus? Visi betgi buvo vieningi sa
botažo taktikoje — kenkė visur, kur tik galė
jo: nuiminėjo geležinkelių bėgius, gadino lėk
tuvus aerodrome, spausdino suklastotas mais
to korteles, padeginėjo įmones. Taip buvo pa
degta “Kailio” įmonė ir gaisre žuvo dešimtys 
tūkstančiu kailiu.

Rezistencijos priešakyje stovėjo komunistai 
ir socialistai. Vyriausias vadas Wittenberg 
buvo komunistas.

Kaltinimai lietuviams
M. Dvorjetski kaltinimus lietuviams ir len

kams sutelkė savo knygos 191—194 psl. Ten 
jis tvirtina, kad vienų ir kitų didelė dauguma 
nuo pat vokiečių okupacijos pradžios bendra
darbiavo su vokiečiais žydų naikinime. Veik
liausi talkininkai buvę lietuviai “aktyvistai”, 
anot autoriaus, “nacionalistai reakcionieriai”. 
Jie esą visame Vilniaus mieste paskleidę 
spausdintus atsišaukimus, kviečiančius krikš
čionis naikinti žydus. Provincijoje, dar prieš 
getų pradžią, vykęs žydų naikinimas lietuvių 
iniciatyva, be jokios vokiečių prievartos. Taip 
esą buvę ir Kaune, kur vokiečiai tik pritarę 
tokiam žygiui. Nacionalistų sluogsniuose gi
musi organizacija “Ipatingas” (Sonderkom
mando), kuriai vadovavęs Narvys. Paneriuose 
veikę tos pačios linkmės lietuviai, kuriems va
dovavę keli SS vokiečiai. Kai vokiečių bendri
ninkai lietuviai pamatė, kad tuo keliu eidami 
nelaimės Lietuvai nepriklausomybės, esą per
simetė į pogrindį. Jie tai darę dar ir dėlto, 
kad nenorėjo eiti į karinius dalinius, skirtus 
kovai rusų fronte.

Kita lietuvių ir lenkų dalis, kuri tiesiogiai 
nedalyvavo žydų naikinime, pasak M. Dvor- 
jetskio, veikė “ideologinėje” srityje. Žurnalis

tai rašė prieš žydus Kauno ir Vilniaus dien
raščiuose. Rašytojas ir redaktorius “Matske- 
vitch” parašė antisemitinę brošiūrą “Politru- 
kas šmuila Šyindelevič”, kurioje žydus išvadi
no “įsibrovėliais, plėšikais, komunistais ir 
bailiais”. Brošiūros buvę atspausta 10.000 egz. 
Ji buvusi platinama visoje Lietuvoje. Vilniaus 
universiteto biliotekoje lietuviai skaitytojai 
nuolat prašydavę antisemitinių knygų, kad ga
lėtų geriau susipažinti su žydų* klausimu ir pa
teikti vokiečių propagandai medžiagos.

Didelė lietuvių ir lenkų dalis buvo visiškai 
abejinga antisemitinei akcijai, tačiau, pasak 
autoriaus, buvo palanki žydų išnykimui, nes 
gyveno jų butuose, naudojosi jų turtais ir ne
pageidavo šeimininkų sugrįžimo.

žydų gelbėtojai
M. Dvorjetski, šalia kaltinimų, sumini ir 

gelbėtojus, kurie buvę labai negausūs. Anti- 
žydiški “aktyvistai” nesudarę gyventojų dau
gumos, tačiau didžioji gyventojų dalis buvusi 
abejinga ir baili. Tos rūšies žmonės bijoję pa
dėti ne tik žydams, bet ir saviems žmonėm — 
lietuviam ar lenkam, kurie slapstėsi nuo vo
kiečių. Tik tokių gyventojų dėka vokiečiai ga
lėję ramiai valdyti okupuotus kraštus.

Tie lietuviai ir lenkai Vilniuje, kurie už
jautė žydus, drąsino kantriai laukti pavasario. 
Jie kartais slaptai duodavo bulvių ar duonos 
žydų darbininkams, dirbantiems už geto ribų, 
bet reta buvo tokių, kurie sutikdavo priimti 
apsaugon žydų vaikus, o juo labiau slėpti bei 
nurodyti kelią* į mišką pabėgusiam iš geto.

Aktyviai padėti žydams drįso tik maža dalis 
lietuvių ir lenkų, rašo M. Dvorjetski. Iš kelių 
šimtu tūkstančių lenkų ir lietuvių Vilniuje to
kiu buvo tik kelios dešimtys, o visoje Lietu
voje — tik keli šimtai. Tas pats buvo Lenki
joj, kur tik 2% žydų liko gyvų, kai tuo tarpu 
Prancūzijoj — 66%.

Sumini autorius ir žydų gelbėtojų vardus, 
kuriuos sužinojęs iš Onos Šimaitės, sutiktos 

Paryžiuje. Pasak jos, Vilniuje buvo suorgani
zuota grupė šviesuolių — lietuvių ir lenkų, ku
rie pastoviai aukoję * žydų pagalbai — *20% 
nuo savo pajamų. Iniciatyvos ėmėsi Jurgitai- 
tis, kurio žmona buvo žydė Tila Tiktine. Toje 
grupėje buvo: prof. Myk. Biržiška, skyręs kas 
mėnesį 2000—6000 rublių žydų vaikų globai; 
prof. Ževironas (Žvironas, Red.), gydytojas, 
socialdemokratas, parūpinęs nuodų savo kole
gai dr. Mowsowitz; profesoriai Sezemanas, 
Karsavinas, Vikt. Biržiška, kurie slėpę žydus. 
Tarnautojas Rutkauskas išgelbėjo žydaitę iš 
Rygos geto ir kaip vyko Vokietijon, įregistra
vo ją kaip savo dukrą. Vėliau ji buvo priim
ta svarbioms pareigoms Rosenbergo mimsteri- 
jon, kuri tvarkė Pabaltijo kraštus. Okupacijos 
metu ji atvyko į Vilnių karinėje vokiečių uni
formoje ir dirbo sovietų kontražvalgyboš tar
nyboje. Be to, Rutkauskas slėpė žydus pas sa
ve po Vilniaus geto likvidacijos. Taipgi slėpė 
pas save 12 žydų dr. Tchakauskas (Stakauskas, 
kun., Red.), valstybės archyvo direktorius, pa
dedamas mokytojo žemaičio ir lenkės vienuo
lės Mikulska. Autorius mini taip pat keletą 
lenkų gelbėtojų ir priduria, kad gelbėtojų tar
pe buvo ir katalikų kunigų, kurie padėjo slėp
ti žydų vaikus, bet su slapta krikšto mintimi. 
Kiek plačiau M. Dvorjetski užsimena apie 
Oną Šimaitę, kilusią iš darbininkų šeimos ir 
priklausiusią socialistų revoliucininkų sąjū
džiui. Prieš karą ji buvo Kauno un-to biblio
tekininkė, o karo metu dirbo Vilniaus un-te, 
kur tvarkė kartoteką. Kai Vilniaus žydai buvo 
suvaryti į getą, ji ateidavo pas žydų veikėjus 
ir išgelbėjo žydų instituto archyvą. Be to. ji 
globojo ir išgelbėjo keletą žydų vaikų. Gesta
po ji buvo suimta ir išsiųsta i koncentracijos 
stovyklą Prancūzijoj, kur ji buvo išleista atė
jus amerikiečiams. (Turimomis žiniomis ji da
bar gyvenanti Izraelyje. Red.).

Ryšium su gelbėtojais M. Dvorjetski mini, 
kad žydai organizavę pagalbą rusams belais
viams ir rusų karių šeimoms, kurios pasiliko 

neišvežtos sovietams pasitraukiant iš Vilniaus. 
Jos buvo laikomos Subačiaus gt. 37 nr. Ten 
žydai siųsdavę drabužių, o belaisviams duonos.

Baigdamas skyrelį, autorius pažymi, kad 
žiauriausi buvę SS kariai latviai, estai, ir uk
rainiečiai, dažnai pralenkią tuo atžvilgiu net 
vokiečių Gestapo.

“Kelionė į Kauną”
1943 m. balandžio mėn. Vilniaus gete bu

vo paskleista žinia, kad ruošiamas transpor
tas į Kauno getą, kur gyvenimo sąlygos bu
vusios geresnės. Susirašė apie 5000 savano
rių. Transportą turėjo lydėti komendantas J. 
Genns su keletu savo policininkų, gydytojų ir 
slaugių. Jų tarpe turėjo būti ir Vilniaus geto 
tiekimo viršininkas Trapido, kilęs iš Kauno. 
Jam gydyt. Dvorjetski įteikė laišką nuvežti 
adv. Garfinkel Kaune. Kai tik transporto ko
lona išjudėjo stoties link, kilo įtarimas, kad 
tai klasta. Netrukus Vilniaus getą pasiekė ži
nios, kad transportas, skirtas į Kauną, išju
dėjo, bet ne Kauno link. Vėliau paaiškėjo, 
kad to transporto dalyviai buvo nugabenti į 
Panerius ir sunaikinti. Transporte dalyvavęs 
geto komendantas J. Genns su savo policinin
kais buvo atskirti, dvylikai valandų izoliuoti 
ir grąžinti į Vilniaus getą.

Kelionės į “Kauną” išvakarėse, pasak Dvor- 
jetskio,.Ona Šimaitė atsilankė pas geto ko
mendanto Genns žmoną, kuri buvo lietuvaitė, 
ne žydė. Tą vakarą Genns buvo gerai nusitei
kęs, bet kai jo duktė paprašė įrašyti jos drau
gą i kauniškio transporto sąrašą, Genns atsa
kė negalįs to padarjrti. Kaune norįs pamatyti 
savo draugus bei sutvarkyti kaikuriuos reika
lus. Paprašė žmoną paruošti maisto, kurį pasi
ėmęs išvyko. O. Šimaitės pasakojimu, Genns 
žmona labai nerimavo, o kai vėliau jis grižo 
iš'“Kauno”, buvo labai susierzinęs, bet mažai 
ką tepasakojo. Ar jis apie transporto klastą 
iš anksto žinojo, lieka neaišku.

(Bus daugiau)
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Mann & Martel
- REALTORS

2320 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255
EGLINTON — OAKWOOD

Naujas modernus 3-pleksas. Viso 
17 kambarių, vandens-alyvos Šildy
mas. platus įvažiavimas, vieta S 
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.

BLOOR — JANE
$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

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

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

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

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhimB.

Cigarečių kartonas _2oo%S- už $3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

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

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

yra greičiausiai augąs visoje Kanadoje
KOOPERATYVO ČEKIAI

galioja visoje Kanadoje ir užsienyje.
MOKA: 4%—5%

Už indėlius apskaičiuojama kas 3 mėn., už šėrus—apskaičiuojama kas metai 
Asmenines paskolas iki $5.000 iš 7% — nuošimti mokėti reikia 

SKOLINA:
tik nuo likusio balanso , '

Nekilnojamo turto paskolas — morgičius iš 6% %
DRAUDŽIA:

Kiekvieno taupytojo gyvybę iki $2.000 ir asmenines paskolas nemokamai. 
GARANTUOJA:

visus taupytojų indėlius 100%.
DUODA:

Įvairius finansinius patarnavimus. Galima apmokėti įvairias sąskaitas: 
namų mokesčius, šildymo dujų, telefono ir kt.

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10 —1.30 ir 4.30 — 7. Ketv. 10 —1.30 ir 4.30 — 7
Antr. 10 —1.30 Penkt. 10—1.30 ir 4.30 — 8
Treč. uždarytas šešt. 9 —12 Sekm. 9.30 — 1

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

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__ ______ 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, farmų, 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 moderniškai 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 6Į£% 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 name bei biznio štame skelbime, prašomi Mskambtati 
ir Jum* bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaina. 
Čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą. -
J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

. _________
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Lietuvių studentų žinios

JAUNIMO KONGRESAS
Nors ir prasidėjo egzaminų įkarš

tis, pagrindiniai jaunimo kongreso na
riai veikia ir toliau.

Stud. A. Bušinskaitė, kongreso lei
dinio redaktorė, laukia kūrybos ir apy
linkių veiklos aprašymų. Jos adresas: 
508 Glenlake Avė., Toronto (anksty- 
vesniame skelbime adreso numeris 
buvo netikslus).

Stud. M. Astrauskas, meno parodos

pasižadėjusius dalyvauti jaunimo me
no parodoje ir laukia daugiau. Jo ad
resas: 47 Glenlake, Toronto, Ont.

Stud. G. Rinkūnaitė, spaudos ir in
formacijos komisijos pirmininkė, tiki
si didesnio susidomėjimo paskelbtuo
ju plakato (poster) konkursu. Jos ad
resas: 146 Close Ave., Toronto.

E. Daniliūnas primena, kad jau lai
kas pradėti registruotis į jaunimo ta
lentų pasirodymo popietę. Jo adresas: 
15 Elmwood Ave. E., London, Ont.

Visiems Toronto lietuviams studen
tams priešvelykinį susikaupimą orga
nizuoja studentai ateitininkai. Jis

Ateitininkų šventė
Ateitininkų veikla Toronte labai 

plačiai išsišakojusi, taip kad kartais 
nariai vienas kito nepažįsta. Didesnio 
susipažinimo ir susigyvenimo mintimi 
suruošta įspūdinga ateitininkų šeimos 
šventė. At-kai nuo pačio jauniausio 
iki žilagalvio sendraugio kovo 21 d., 
930 vai. susirinko Mišioms šv. Jono 
Kr. bažnyčioje. Taip nuostabiai su- 
suskambėjo lietuviškos giesmės ir nau
joji Mišių liturgija lietuviškai. Jautė
si pakili šventa nuotaika ir išgyveni
mas, kad visi esame viena didelė šei
ma. Kun. Pr. Gaida laikė Mišias ir pa
moksle iškėlė žodžio reikšmę bendra-

R. CHOLK AN
& CO. LIMITED REALTORS

įvyks kovo 28 d., 630 v.v. lietuvių se
selių namuose 57 Sylvan Ave. Konfe
renciją ir religines diskusijas praves 
kun. dr. F. Jucevičius. Visi kviečiami 
dalyvauti.

LSS rinkiminė komisija praneša, jog 
kandidatų siūlymas į Liet. Stud. Sąjun
gos centrinius organus prasidėjo kovo 
15 d. Asmenys, norį kandidatuoti į 
Liet. Studentų S-gos centrinius orga- vime; neatsargus žodis gali būti blo- 
nus (centro valdybą, kontrolės komisi-

tyti rinkiminei komisijai nevėliau ba
landžio 1 d. (pašto antspaudas). Kan
didatų siūlymas yra vykdomas pagal 
LSS rinkiminių taisyklių II. 1, 2, 3 
pastraipas.

Rinkimai. 1964-65 m. Liet. Stud. Są
jungos centro valdyba, remdamasi LSS 
rinkiminių taisyklių VI. 2 pastraipa, 
skiria šiuos asmenis į 1965 m. Liet. 
Studentų Sąjungos centrinių orga
nų rinkiminę komisiją: 1. Algis Jokū
baitis, 17166 Freeland, Detroit 35, Mi
chigan. 2. Šarūnas Lišauskas, 3. Dai
va Bajorūnaitė, 4. Jūratė Jokšaitė, 5. 
Gina Staniulytė.

Lietuvių skautų veikla
Lietuviai skautai vyčiai kovo mėn. 

švenčia savo gyvavimo 40 m. sukaktį. 
Ta proga Toronto Rambyno tunto 
skautų vyčių draugovė kovo 28 d., 
sekmadienį, 7 v. v., Prisikėlimo muz. 
studijoje ruošia specialią sueigą - mi
nėjimą, į kurį yra kviečiami Toronto, 
Hamiltono, Londono, Niagaros pusia
salio skautai vyčiai ir vyr. skautės, 
akademikai skautai ir skautės, skauti
ninkai ir skautininkės ir pavieniai sve
čiai, kuriems išsiuntinėti specialūs pa
kvietimai. Minėjimo programoje suti
ko dalyvauti smuik.“St. Kairys ir muz. 
D. Skrinskaitė.

Tą pačią dieną, kovo 28 d., 6 v. v., 
skautų būkle įvyks uždara skautų vy
čių sueiga, į kurią kviečiami Toronto 
skautai vyčiai - aktyvūs ir senieji, da
bar nepriklausą būreliams. Uždaroji 
sueiga bus trumpa ir pradedama punk
tualiai. Rambyno t. skautai-vyčiai

Toronto skautininkų-kių ramovių su
eiga įvyko kovo 14 d. skautų būkle. Pa
kviesti šiose sueigose dalyvavo ir 
abiejų tuntų draugininkai-ės ir jų pa
vaduotojai. Pašnekesį “Vadovas ir jau
nuolis” skaitė v. s. St. Kairys. Po jo 
vyko labai gyvos diskusijos iškeltais 
skautybės ugdymo klausimais. Sueiga 
užtruko apie 3 vai. Diskusijas pravedė

s. A. Baziliauskas. Sekančią bendrą 
abiejų ramovių sueigą sutarta šaukti 
skautininkių iniciatyva, parenkant ir 
paruošiant diskusinį pašnekesį. S.

Rajono vadas, susitaręs su ra j. va- 
deive, šaukia balandžio 4 d., 11 v.r. 
skautų būkle, 997 College St., Niaga
ros pusiasalio, Hamiltono ir Toronto 
skaučių-tų tuntų tuntininkų bei jų pa
vaduotojų posėdį, kuriame bus aptar
ti š.m. stovyklos vadovybės ir admi
nistracijos reikalai. Taip pat prašomi 
atvykti tų vietovių tėvų-rėmėjų kom. 
pirmininkai ar jų įgaliotiniai.

Stovyklos ištuštėjusiam fondui pa
pildyti Toronto tėvų-rėmėjų k-tas įne
šė $300, Prisikėlimo parapija — $150, 
Superior Electric Supply Co. of To
ronto Ltd. per J. Barakauską $100. 
Aukotojams nuoširdžiai dėkojame ir 
laukiame daugiau geradarių.

Paukštyčių dr-vės d-kė v.sl. M. Sta- 
nionienė su dr-ve gražiai dirba; yra 
laimėjusi fantų vajaus ir bilietų pla
tinimo konkursus.

Sveikinam moksl. ateitininkus su 
geru ir gražiai pavykusiu koncertu. 
Sėkmės!

Kiekvieno skauto-tės pareiga išpla
tinti kuo daugiau bilietų, nes gautas 
pelnas eis mūsų stovyklavietės pato
bulinimui.

gesnis, negu nebylystė.
Salėje laukė jaun. at-kų tėvų komi

teto paruošta iškilminga agapė, kurią 
bendra malda pradėjo klebonas kun. 
P. Ažubalis. Agapei vadovavo nenu
ilstantis at-kiško jaunimo ugdytojas, 
visos jaunimo kuopos globėjas V. Ko- 
lyčius. žodį tarė sendraugių pirm. A. 
Gurevičius, iškeldamas ateitininkijos 
pajėgumą ugdyti vadus. Sesuo M. Pau
lė, LV Namų vedėja trumpai pabrė
žė kiekvienos geros šeimos bruožus: 
meilę, auką ir vienybę. Pats jaunimas 
išpildė trumpą meninę programą. Vyr. 
moksleivių I. Kasperavičiūtės ir L. Re- 
vaitės sudainuotas duetas “Laimingas 
jūreivis” svajingai nuteikė agapės da
lyvius, o visos grupės jaunučių prieš 
smūtkelį atlikta. Vytės Nemunėlio 
“Malda” perkėlė į kitą Atlanto pu
sę, kur stud. V. Tamulaitytės paruoš
tos “gyvos” raidės išrašė vardą “Lie
tuva”.

Daug humoro įnešė moksleivių lie
tuviškų “vabalų” trejetukas — A. Bu- 
šinskas, A. Puteris ir J. Vaškevičius, 
šį trejetuką pakeitė jaunučių trejetu
kas — vaikų darželio atstovės Vidutė 
Jasinevičiūtė ir sesutės Aldona ir Jū
ratė Birietaitės; jos padeklamavo “Ma
no batai buvo du”.

Užbaigai pereita į religinę nuotaiką 
Vyt. Mačernio eilėraščiu “Laiškas 
Kristui”, kurį deklamavo jaun. moksl. 
I. Malinauskaitė. Užbaigta montažu 
“Šiluvos Marijai”, kurį atliko jaun. 
moksl. I. Jeneliūnaitė, D. Černiauskai
tė. D. Puodžiukaitė, I. Malinauskaitė 
ir R. Kairytė.

Agapė baigta ateitininkų himnu.
Agapė — krikščioniškoji meilės puo

ta sujungė ir suartino ateitininkus, o 
popietinis koncertas suteikė progą 
ateitininkams pasidžiaugti ir pabuvoti 
su augšto lygio menininkais ir su vi
sa lietuviška bendruomene Toronte.

2232 Bloor St. West

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584
BABY POINT, $6.000 įmokėti, gra

žus 8 kambarių per 2 augš
tus atskiras namas, garažas 
su privačiu įvažiavimu. Vie
na skola 10-čiai metų.

SWANSEA, gražus vienos šeimos 
namas, garažas su privačiu 
įvažiavimu, prašoma kaina $ 
17.900.

QUEBEC — BLOOR, $8.000 įmo
kėti, 9 kambarių atskiras na
mas. Dvigubas garažas. Di-

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
pas.

ISLINGTON — BLOOR $7.000 įmo- 
_ keti, puikus 6 kambarių 
"vienaaugštis (bungalow); už

baigtas rūsys, garažas su 
privačiu įvažiavimu.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI N AM A J PARDAVIMUI.

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE M165
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 
modernus 20 butų pastatas. 
Prestižiniam Bayview rajone. 
Virš $28.000 metinių pajamų.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Ontario pirmenybėse Vyčio berniu
kai iki 14 m. grupėje atkaklioj kovoj 
įveikė Brantford krepšininkus 38:37. 
žaidė: Ignatavičius 8, Duliūnas 4, Vai- 
čeliūnas, Juzėnas 17, Vitkus 6, Kara
lius 3, Vanagas, Kaknevičius. Berniu
kai iki 12 m. grupėje pralaimėjo pir
mas pusbaigmio rungtynes Wellando 
penketukui 34:46. Abi komandos ant
ras rungtynes žais Toronte.

TLB lygos pirmenybėse pusbaigmi- 
niam peržaidime vytietės tradicine vie
no taško persvara pralaimėjo Louis 
Roy komandai.

Sekančios rungtynės: miesto pirme
nybės — berniukai 12 m. kovo 24 d., 
7 v., Jarvis Coli.; kovo 29 d., 6.30 v., 
St. Chris H.; berniukai 14 m. kovo 
25 d., 7 v., Bloor Coll.; balandžio 2 d., 
7 vai., Ryerson mokykloje.

Ontario pirmenybės — berniukai 12 
m. kovo 27 d., 12.30 v. U.S.H. su Wel
lando krepšininkais; berniukai 14 m 
kovo 27 d., St. Chris H. su Brantford.

Mūsų rėmėjams: V. Kuprevičiui, V. 
Kaknevičiui, Prisikėlimo par. banke
liui, išnuomavusiam salę dviem savai
tėm ir A. Skrebūnui, išnuomojusiam 
salę vienai savaitei, nuoširdžiai dėko
jame. A. S.

Pasaulinės stalo teniso pirmenybės, 
kurios įvyks Liublianoje (Jugoslavija) 
dalyvaus 48 vyrų ir 33 moterų koman
dos. Moterys paskirstytos į 8 grupes. 
Kanada, kurios eilėse žais ir Toronto 
Vyčio E. Sabaliauskaitė, yra VHI-toje 
grupėje, kartu su R. Vokietija, Čeko
slovakija ir Indija.

SPORTAS LIETUVOJE
Geriausi S. S-gos irkluotojai su

rinkti į Pamaskvę ateinančio sezono

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— L. J. S. Inkaro tarybos pirminin

ku, balsuojant tarybos nariams, vyt. 
skautininkams ir korp. Gintaras pirmi
ninkui, išrinktas teis. j. v. s. A. Aglins
kas.

— Kovo 14 d; Neringos tunto suei
goje apie jaunimą ir lietuvybę kalbėjo 
Toronto Studentų Sąjungos pirm. A. 
Šileika. Savo išvedžiojimuose kalbėto
jas padrąsino jaunimą nevengti lietu
vių kalbos, nes Toronto un-te ji ver
tinama kaip seniausia kalba. Jaunes
niųjų skautų įžodį davė Z. Gataveckas, 
A. ir J. Sabaliauskai, Alg. ir K. Tamo
šiūnai. Juos pasveikino tunto kapelio
nas T. K Bučmys, OFM. Už parodytą 
darbštumą ir segebėjimą vadovauti į 
vyr. valtininkės laipsnį pakeltos: R. 
Kušneraitytė, T. Supronaitė, A. Monst- 
vilaitė. Į vairininkės laipsnį pakeltos: 
R. Puniškaitė, L. Teišerskytė ir gin- 
tarės A. Grigaitė, L. Kvedaraitė ir K. 
Kruminaitė. Buvo įteikti gtažūs Onta
rio valdžios pažymėjimai tiem, kurie 
1964 m. dalyvavo valčių kelionėje Al
gonquin parko ežerais. Po pasirodymų 
ir kavutės, vyr. jūrų skautai-ės, vad. 
valt Mašalo, dar ilgai dainavo.

treniruotėms. Iš 30 sukviestų irkluo
tojų net 13 lietuvių.

Taškente pasibaigė S. Są-gos avio 
modelizmo pirmenybės, kuriose Kau
no Politechnikos Inst. asistentas R. 
Šurna laimėjo I v. šiose pirmenybėse 
su savo modeliais gerai pasirodė dar 
A. Baublys ir J. Stankevičius. Jie visi 
yra pakviesti į S. S-gos rinktinę tarp
tautinėms varžyboms.

Rygoj įvyko Pabaltijo plaukymo 
rungtynės kurias pirmą kartą laimė
jo lietuviai. Iš 19 pirmų vietų lietu
viai laimėjo 11, estai 8 ir latviai 0.

Stalo teniso rungtynėse su š. Korėja 
L. Balaišytė atstovavo II-rai S. S-gos 
rinktinei. S. S-ga laimėjo rungtynes 5: 
0, o L. Balaišytė iškovojo dvi pergales.

Leningrade įvykusiose jaunių bok
so rungtynėse lietuviai pralaimėjo 
3,5:6,5 vietiniams boksininkams.

Lietuvos dailiojo čiuožimo varžy
bas moterų klasėje laimėjo penkioli
kametė Laima Dzemydaitė.

Ateitininku žinios
Ateitininkės nepamirškite gavėnios 

susitelkimo, kuris specialiai mergai
tėms rengiamas LV Namuose; gimna
zistėms (highschool) —sekmadienį, 
kovo 28 d., o balandžio 3 d., šeštadienį, 
7—8 skyr. mokinėms. Kalbės kun. dr. 
F. Jucevičius. Pradžia 2,30 v. p. p.

šį sekmadienį, kovo 28 d., 1.30 v. p. 
p. jaunesnės moksleivės - Gintarės 
renkasi į LV Namus, bus vykstama 
muzėjun.

At-kų Sendraugių Sąjungos centro 
valdyba nori atkreipti visų savo Sąjun
gos narių dėmesį, kad š. m. kovo mė
nuo yra skelbiamas “Lituanus” žurna
lo vajaus mėnesiu.

Virs 2000 egz. siuntinėjama nemoka- 
liotekoms ir kt. Norėdami, kad “Litu- 
blioekoms ir kt. Norėdami, kad “Litu
anus” mus ir toliau gražiai reprezen
tuotų, paremkime jį savo aukomis. Ne 
tik patys aukokime, bet ir paraginki
me savo draugus bei pažįstamus. Tene- 
lieka nei vienos lietuvių inteligentų 
šeimos, kuri praleistų negirdomis šį 
“Lituanus” vajų. Aukas ir prenumera
tas siųskite: Lituanus, P. O. Box 9318, 
Chicago, Illinois 60690, USA.

Ateitininkų moksL kuopos rengtas 
koncertas kovo 21 d. buvo labai sėk
mingas programa ir publikos gausumu.

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

rWU/-7^" ‘Centre

Statybinės medžiagos i J1
2 MULOCK AVE. 769-5171 vak. 762-9759 < jui
• Įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, cementas, blokai
• Taip pat atliekame visus remontus:
• Poilsio kambarius, virtuves, verandas,
• Naujus priestatus, garažus, stogus.

ST. CLAIR ST. W.

2 MULOCK \Š 
AVĖ-

Sav. B. Saulėnas

A L G ARBENS
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.
VASARNAMIS — MAGNETOWAN, ONT.
$8.000 visos nuosavybės kaina; 11 kambarių atskiras namas ir laivų garažas 

22x22 ant upės kranto, kuri teka į 2 ežerus; apie I hektarą žemės, 200 
pėdų ant upės kranto, geras žvejojimas, 168 mylios nuo Toronto.

BLOOR — Už SIX POINTS.
$21300. Gražus 3 miegamų vienaaukštis “bungalow”, pilnai užbaigtas rū

sys su žaidimo kambariu ir baru; išklotas brangiais kilimais, didelis skly
pas, privatus įvažiavimas, garažas. Greitas užėmimas.

CAMP BORDEN 100 AKRŲ.
$65.000 visos nuosavybės kaina; tabako ūkis, 32 akrai tabako auginimui; 

nauji trobesiai ir įrankiai, apie $15.000 įmokėti.
RONCESVALLES — DUNDAS, $15.900 pilna kaina. 8 kambariai per 2 

augštus. 2 moderniškos virtuvės, 2 vonios. Vandeniu-alyva apšildomas; 
garažas. Galima pirkti su $3.000 (mokėjimu.

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

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

W. VASIS
REAL ESTATE

863 Bloor St. W. LE 4-7525
JANE—ANNETTE, $1.500 įmokėti, prašo $16.800, 6 kambariai, 2 virtuvės, 

2 garažai, ilgas sklypas, naujas šildymas.
INDIAN RD., mūrinis 2 augštų namas, 8 dideli kambariai, atskiras, pla

tus .įvažiavimas, 2 vonios, įmokėti $4.500, prašo $22.900, atvira skola.
ANNETTE—HIGH PARK, atskiras mūrinis namas, 6 dideli kambariai, - 

galima įrengti ir 3 augštą, garažas, prašo $16.900, įmokėti $3.500 
arba daugiau.

CRAWFORD—HARBORD, prašo $13.500, įmokėti $5.000, viena atvira 
skola, plytinis, pusiau atskiras, garažas, 2 virtuvės, 2 vonios.

RUNNYMEDE—ANNETTE, atskiras mūrinis 3 augštų namas, 11 kamba
rių, 3 virtuvės, 2 vonios, labai tinka nuomojimui; įmokėti $8.000, pra
šo $17.900, atvira skola.

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

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Ave.z Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI — 
TAISYMAS — MONOGRAMOS
Latviška brangenybių
krautuvė (Jeweller)

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

SUPERTEST 
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS
KVALIFIKUOTAS AUTO MECHANIKAS

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

SuPERTEST MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI 
Ali CANADIAN apylinkes lietuviai maloniai 

KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ 
G AM INI Al PATARNAVIMU.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

namas, gera daržinė; savininkas 
gyvena Toronte; aplinkybių pri
verstas parduoti; prašo $16.000.

RICHVIEW — ISLINGTON, viena
augštis (bungalow) plytinis, 6

RONCESVALLES — PEARSON, 
$4.000 įmokėti, plytinis 7 kamba
rių namas. 2 modernios virtuvės, 
didelis sklypas su įvažiavimu, 1 
mortgičius balansui; neužimtas.

HIH PARK, $3.000 įmokėti, plytinis 
vimas, garaž., 1 mortgičius bal.
6 kamb., 2 mod. virtuv., atsk. ga- 

TRIPLEKSAS, 14 kambarių, vakari
nėje Toronto dalyje, atskiras, 
plytinis, šiltu vandeniu šildymas, 
pilnai išnuomotas, privatus įva
žiavimas, 1 mortgičius, $8.000 
įmokėti.

ŪKIS 45 mylios į šiaure nuo Yonge 
gatvės, tarp 400 kelio ir Yonge 
gatvės, 100 akrų dirbamos Žemės, 
plytinis, 10 kambarių gyvenamas

Turtine krautuvių, namų,
riose vietose ir įvairia kaina. 
Taip pat parūpiname geresnėm

Vyt. Merkis J. (taškelis A. Bliudžius

prie namo garažas, $5.000 įmok. 
COLLEGE - DOVERCOURT, $1.500 

įmokėti, plytinis 8 kambarių na
mas, 2 virtuvės, dvigubas garažas, 
1 mortgičius balansui.

RONCESVALLES — GARDEN, 
$5.000 įmokėti, plytinis 10 dide
lių kambarių, atskiras namas, ap
šildomas šiltu vandeniu, 3 virtu
vės, 3 prausyklos, šoninis įvažia- 
ražas; prašo $ 16.900.



ŠYPSENOS0 SKAITYTOJAI PASISAKO
APDRAŪDA Dabartinis Kanados generalgu

barties sąlygose esą nerealu svajoti

lūs. Dėkojame VLIKo pirm. V. Sidzi
kauskui už jo patikslinimą.

ATLYGINIMAS VALDYBŲ 
NARIAMS?GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • KP 

VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSI 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAJ • GYD 

, VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAI 
BIAS • MĖNESINES PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA 
MEMBER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

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

DIDŽIAI MALONUS
PONE REDAKTORIAU,
Savo rašinyje “Politikos ir rezisten

cijos klausimu” (“Tėviškės Žiburiai” 
kovo 11 d.) p. Domas Jasaitis į mano 
lūpas įdeda toki posakį: “Ten dabar 
daugelis mano, kad Lietuvos nepri
klausomybė yra neįmanoma nei poli
tiškai, nei ekonomiškai”. Savo praneši
me aš gi sakiau: “Okupantas ir jo pa-

FOUR SEASONS TRAVEL rj___ . Jig.
323 LAKESHORE RD. EAST, « Or* VreOIT

V D A A C Visais kelionių reikalais, visame pašau- 
* DAGlINAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

būtų Lietuvai ekonominiai žalingas.” 
Būtų p. Domas Jasaitis, prieš rašyda
mas savo kritiškas pastabas, pasitikri
nęs pas mane kalbos tekstą, būtų at- 
kritę jo priekaištai mano adresu.

Negaliu suprasti p. Domo Jasaičio 
orakuliškos pastabos, kad “plaukimas 
pasroviui yra blogos rūšies politika”. 
Kieno plaukimas ir kieno srovėje? Ir 
argi plaukimas prieš srovę visada yra 
gera politika?

Reiškiu tikrą pagarbą

Red. pastaba, šiame rašte cituoja
mas sakinys dr. D. Jasaičio buvo pa
imtas iš “TŽ” š.m 4nr., kuriame buvo 
atpasakotas VLIKo pirm. V. Sidzikaus
ko pranešimas Toronte. Atpasakoji
mas buvo padarytas neturint pranešė
jo teksto, todėl ir nebuvo visai tiks-

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 BUNDAS 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

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

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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. dienos statomos 
ir taisomos.
CLEAR -VISION T.V., Hi-Fi 
1736 Dundas St W.

Parduodame vartotas 
ir naujas T.V. ir H.-F.

Sav. R. STASIULIS

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.
1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

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

Bloor AutoriteGarage šaskR^egehTet»i-uS

Tėviškės pakelių
■ VM ■kryžiai

(Atkelta iš 5 psl.) 
dirbo ne tik jis, bet ir 10 kitų as
menų.

1947 m. tremtis jį nuvedė 
Anglijori, kur susirado gyvenimo 
draugę estaitę Aldą. Ji dabar la
bai gražiai kalba lietuviškai ir 
nuoširdžiai talkina vyrui, parda
vinėdama ir platindama liet, kny
gas, laikraščius, lietuviškus sim
bolius — medžio drožinius Pri
sikėlimo parapijos kioske, šeimo
je jie augina tris atžalas — 13 m. 
sūneli ir jaunesnes dvi dukreles. 
Visi jie puikiai kalba lietuviškai.

1951 m. Aida ir Petras Misevi- 
čiai iš Anglijos atvyko Kanadon 
ir čia įsijungė lietuviškon veik- 
lon, skulptūrinės kūrybos ir savo
sios spaudos platinimo darban.

Anglijoje gyvendamas P. Mise
vičius taip pat drožinėjo. Coven
try dalyvavo tautybių pasirodymo 
dailės parodoj, kur laimėjo pir
mą vietą ir gavo pagyrimo raštą 
— diplomą. Iš jo darbų vieną me
dinę lėkštę su išpjaustyta Kris
taus galva turi karalienė Elzbie
ta; keletas drožinių pateko ir 
kard. Griffin žinion.

Kaip Anglijoj, taip ir Kanadoj 
gyvendamas, P. Misevičius gauna 
drožinių užsakymų iš N. Zelandi
jos, Australijos, JAV ir kitur.

Toronte ant Šv. Jono Kr. liet, 
parapijos bažnyčios stogo — jo 
daryta koplytėlė. Taip pat yra jo 
ornamentikos darbų skautų sto
vyklavietėje “Romuvoj” ir kitur. 
Toronto šeštadieninė Maironio 
m-kla kasmet pas P. Misevičių už
sako drožinių baigusių m-lą mo
kinių dovanoms. Jo darbų yra 
įteikta studentams-akademikams, 
paskiriems asmenims, kaip prof, 
kun. St. Ylai, Putnamo seselių 
vyresniajai M. Augustai ir kt 
Montrealio vaikų darželis ir To
ronto Liet. Vaikų Namai, veda
mi N. Pr. M. seselių, taip pat puo
šiasi P. Misevičiaus drožtom 
skulptūrom. Šiemet “T. žiburių” 
spaudos baliaus loterija savo fan
tų tarpe turėjo ir P. Misevičiaus 
drožinį.

P. Misevičiaus namuose, 32 
Hendrick Ave., Toronto 4, Ont., 
įtaisyta kiekvieno akį patraukian
ti tautinių skulptūrų vitrina. Ji 
iškalbingai byloja apie Lietuvą į 
kiekvieną, peržengusį p. Misevi
čių namų slenkstį. Ten pat ir ga
na gražus lietuviškųjų knygų as
meninis knygynėlis.

Jam linkėtina ir toliau droži
niais kalbėti apie Lietuvą.

P. Lelis “TŽ” nr. iškelia pasiūlymą, 
kad reikėtų mokėti atlyginimą K. L. 
Bendruomenės apylinkių valdybų na
riams. Jo nuomone tuomet atsirastų 
savanorių į valdybos narius, dabar esą 
labai sunku priprašyti, kad eitų į val
dybas. Atlyginimas turėtų būti pagal 
apyl. pajamas. Aš esu priešingas mo
kėti KLB valdybos nariams, sakysime 
iždininkui ar sekretoriui, betkokį at- 
lyginimą. Visuomeninis darbas yra 
idealistinis, todėl, jei tikrai nebėra 
žmonių, kurie eitų į bendruomenės or
ganus, tai nereikia ir tokių valdybų. 
Jei ateiviai, kurių daugelis mokyti ir 
gauna didelius atlyginimus (gydyto
jai, inžinieriai ir kt.) turi namus, au
tomobilius ir nebenori iš idealizmo pa
dirbėti lietuvybei, tai kokie jie lietu
viai?

Pinigais veikėjų nenupirksime. Lie
tuvių organizacijos tremtyje turi veik
ti ant idealistinių pagrindų, patrijo- 
tizmo, tyros tėvynės meilės. Šios idė
jos turi būti perduotos ir jaunajai kar
tai. Garbingas tautos veikėjas savo 
pinigus sudeda idėjai vykdyti ir pats 
niekad neskaito valandų, kaip neskai
tė Lietuvos savanoriai partizanai.

J. Vaidlonis
DĖL TAISYTINŲ REIKALŲ 

TORONTE
Į mano pasisakymą šiuo klausimu 

atsiliepė J. Kručas “T. Ž.” 9 nr. Jo 
gražiais žodžiais išreikštas idealizmas 
ir pasišventimas Bendruomenės la
bui gali kiekvieną tautietį sužavėti, 
tačiau kad tuose žodžiuose trūksta 
gyvenimo tikrovės pažinimo ir mūsų 
B-nės uždavinių realaus įvertinimo, 
tai gali daug kas ir visai nepastebėti. 
“Atbūti” B-nės valdyboje vienus me
tus iš pasišventimo nėra didelis da
lykas. Bet kad to neužtenka — rei
kia ne tik “atbūti”, bet ir atlikti už
dėtas pareigas. Tas ir sudaro visų 
problemą.

Rašydamas aną straipsnį turėjau 
mintyje tik Toronto apylinkę, bet 
redakcija, gal dėl vietos stokos, tą 
straipsnį padalino į dvi dalis ir pir
moji dalis, kur kalbama apie atly
ginimus, atrodo lyg taikoma visoms 
apylinkėms. Yra didelis skirtumas 
Bendruomenės veikloje tarp didžių
jų apylinkių kaip Torontas su 8.000 
lietuvių, Montrealis su 5.000, Hamil
tonas su 2.000 ir mažų apylinkių su 
100, 200, 400 lietuvių. Aš pilnai su
tinku su p. Kruču, kad mažose apy
linkėse, kaip Sudbury, St. Catharines, 
Welland ir kt. apylinkių valdybos 
lengvai išrenkamos, ir ten jokia* ro
tacija ir atlyginimai nereikalingi. 
Būdamas 1957 m. kr. valdybos reika
lų vedėju turėjau progos susipažinti 
su apylinkių finansiniu pajėgumu ir 
organizacine tvarka. Tokiuose did
miesčiuose, kaip Toronto, Bendruo
menės veikimo sąlygos yra visiškai 
kitokios: čia gyvena daug lietuvių, 
yra daug organizacijų, daug įvairių 
reikalų, dideli atstumai susirinkimui, 
sunkus kontaktų palaikymas ir t.t. 
Paimkime kad ir solidarumo įnašų 
surinkimą — mažose kolonijose tai 
yra nedidelis darbas ir nedidelis 
rūpestis, o Toronte tai sudaro pro
blemą. Iš pridėtos lentelės matome, 
kur Toronte nuo 1953 m. (pridedant 
ir šių metų $1.200) surinkta apie 
$10.000, t. y. daugiau nei visose kito
se apylinkėse (be Hamiltono) paė
mus kartu. Jei apylinkės metinė apy
varta skaitoma tūkstančiais dolerių, 
tai reikia turėti ir raštinę, ir knygas, 
ir bylas ir jas tvarkyti. Valdybos na
rys turi atvažiuoti į posėdžius ir į 
raštinę, susitikti su žmonėmis, su
gaišti laiką ir padaryti savo išlaidų. 
Jei vienas valdybos narys gyvena 
Scarboro, kitas už Eglinton, trečias 
už High Parko, tai jiems atvažiuoti 
vieną kartą reikia 4 tramvajaus bi
lietėlių. O norint gerai atlikti parei
gas, reikia per metus mažiausiai 50 
kartų važiuoti, tai išeina apie $50. 
Kandidatas j valdybą gali ir taip pa
galvoti: dirbti nemokamai ir dar sa-

mane išbraukti iš kandidatą. Manau, 
dėlto ir susiduriame su dideliu sun
kumu išrinkti valdybą.

Valdybos rinkimą rotacijos ir atly
ginimo reikalas Toronte pradėtas 
svarstyti jau nuo 1960 m. Aš neži
nau, kas tada valdybos atlyginimo 
reikalą iškėlė — berods, parapijos 
ir atskiri veikėjai, kurie matė sunku
mus sudaryti valdomuosius organus. 
Tada buvo manyta mokėti pirminin
kui ir nariams atlyginimą ne iš apy
linkės lėšų, bet iš kito šaltinio, į ku
rį kasmet įmokės parapijos ir kiti su
interesuoti B-nės išlaikymu asmenys 
ir organizacijos. Prisikėlimo parapi
ja jau buvo įnešusi $100, kiti kiek 
mažiau. Kai tas reikalas apyl. pirm, 
buvo referuotas apylinkės taryboje, 
atsirado “idealistų”, kurie tą planą 
suniekino. Reikia priminti, kad tie 
‘idealistai” niekada nesutinka į val
dybą įeiti.

šiame krašte įvairių institucijų 
(net ir parapijų) išlaikymas remiasi 
lėšomis. Turime eiti kartu su gyve
nimu ir jam prisitaikyti. Kad kredi- 
dito kooperatyvų valdybų nariai nė
ra įpareigoti vadovautis tautiniais par 
grindais, tai nenorėčiau sutikti. Lie
tuviški kredito kooperatyvai yra di
desni tautinių reikalų rėmėjai, ne
gu pati Bendruomenė. Jie kasmet ski
ria kelis tūkstančius dolerių lietuviš
kiems reikalams. P. Lelis

Red. pastaba. Nors šio rašto auto
rius savo pastabas taiko KLB Toron
to apylinkei, tačiau Torontas nėra iš
imtis. Valdybų sudarymo klausimas 
yra aktualus visose apylinkėse — Ka
nadoj ir JAV. Jos buvo iškeltos pra
ėjusioj KLB sesijoj Delhi, Ont., ta
čiau dauguma narių pasisakė prieš 
valdybų narių atlyginimus.

Pajieškojimai
Raud. Kryžius įieško šių lietuvių: 

Prano Gaidausko, g. 1920 m. Lietuvoj 
(teiraujasi draugas); Monikos Mardo- 
saitės, g. 1924 m. Lietuvoje (t. se
suo); Broniaus Pūkevičiaus, g. 1923 
m. Lietuvoj (t. motina); Leonardos 
Zigmantavičienės, g. Lietuvoj (t. pus
brolis). žinantieji apie tuos asmenis 
prašomi pranešti: Mrs. Fostner, 460 
Jarvis St., Toronto 5, Ont. Telefonas 
WA 3-6692.

DENTAL CLINIC
^794 Bathurst St.
(Bloor a. Bathurst)
Tel. 534-8814

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

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

479 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, o J).

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namą CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6 JO vaL vak. Šeštadieniais nuo

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

OKULISTĖS

PLUMBING and HEATING VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS1 J. LISAUSKAS, valdžios pripažin- z i ai» y mas

tas plomberis, atlieka įvair..plum- □uncjas Agifo DOuV
nng ir vandens apšildymo darbus.
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave, Toronto 

Telefonas LE. 2-5191 418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių „„ . „ 

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

Už sutaupąs moka nuo 4V4% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6^%. 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 nno 10 vaL iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai, o vakare 
ano 4 vaL 30 min. iki 8 vaL 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Vienintelė viltis 
vienybė Ligoninėje

Kartą Jonas XXIII lankė Ro
mos Šv. Dvasios ligoninę, kurią 
žmonės paprastai vadina “Šv.

Norėdami atsikviesti gimines, sužadėtines ar kitus asmenis Iš Lenkijos 
ar kitą kraštą, kreipkitės į

J. Kazimiera Michalskį
347 BAY ST. TORONTO, II AUGŠTAS, KAMB. 210, TEL. 368-9430 

Taip pat patarnauju vertimą, notarizavimo ir kelionių bilietą reikalais.

VALAU FOTELIUS
IK ĮVAIKIUS kilimus.

Automatinis eieaira vaiymas. Sutai
sau iširusius garas ir pradegintus 

’• kilimus. P. KARALIŪNAS.
Skambinkite LE. 34912.

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v

International

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

BALTIC MOVERS
Baldą pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montrealį, Londoną, Wlndsora, Hamil
toną, North Bay, Sudburį ir kitur.

30 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS

A. ČEPONIS
Visi elektros darbai

Tel. 532-3408. Namą 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 vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

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

A ,Ž,KASA1FA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6185. • 672 LANSDOWNE AVE, TORONTO

kos iš jo kalbos, pasakytos prieš 
porą savaičių:

“... Mes save laikome inteli
gentais, tačiau dažnai pasirodome 
visiškai neturį supratimo apie sa
vo kraštą, apie savo gyventojus. 
Mes nesirūpiname, kas esame, ko
kios yra mūsų pareigos ir ko mes 
siekiame.

Mes turime 10 provincij‘ų. Aš 
didžiuojuos kiekviena jų. Tačiau 
gaila, kad dažnai tų provincijų 
sienos yra kliūtys, bet ne glau
daus bendradarbiavimo gairės. 
Atidarykime langus ir duns. Pa
žiūrėkime, kas dedasi ir kitoje 
sienos pusėje! Pažinkime daugiau 
vienas kitą ir supraskime vieni 
kitus! t

Jeigu šis kraštas nori būti ži
nomas užsienyje, tai jis turi ženg
ti priekin, kaip vienas, bet ne 
kaip 10 provincijų atskirai.

Kanada yra vienas kraštų, kur 
gali žiūrėti į ateitį su viltim ir 
pasitikėjimu. Ačiū Dievui už tai. 
Bet ateitis priklauso nuo mūsų. 
Atidėkime į šalį visus provinci
nius nesutarimus, toleruokime 
vienas kitą, pasitikėkime vienas 
kitu. Dabar yra laikas veikti! Ne
laukime rytojaus! Rytojui atėjus 
teks gailėtis, kad nieko neveikė
me šiandien. Vienintelė Kanados 
viltis yra vienybė, suprantant vie
niem kitus.”

lės.
Atskubėjusi jo pasitikti virši

ninkė sako:
— Aš esu “šv. Dvasios” virši-

— Kokia tamsta laiminga! — 
nusišypsojo popiežius. — Aš esu

Žurnalistui, kuris klūpojo ant 
kelių, kai popiežius jam teikė ži
nių, Jonas XXIII pastebėjo:

— Verčiau tamsta atsistotum ir 
į šitą kėdę atsisėstum.

— Šv. Tėve, — tarė žurnalistas, 
— aš puikiai jaučiuosi klūpėda
mas. As pripratau prie to per sa
vo pasimatymus su Pijum XII- 
tuoju.

— Klūpojimas yra geras daly
kas besimeldžiant, — tvirtai pa
stebėjo popiežius, — bet visai ne
tinkama padėtis dirbant...

. Rimtas patarimas
Senovės graikų išminčius Sok

ratas davęs tokį patarimą vien
gungiui:

— Veski neatidėliodamas. Jei 
viskas gerai klosis, būsi laimin
gas, jeigu ne, tapsi filosofu...

Krautuvės likvidacija
Vienam piliečiui likviduojant 

'krautuvę prekyba taip gerai se
kėsi, kad jis įsteigė dar keturias 
likviduojamas krautuves.

Parinko Pr. Al.

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

VAGYSTĖS: 
rezidenciją turtas - 
rūbai, brangenybės; 
krautuvių prekės, 
pinigai, ir Lt.

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

DRAUDIMAI
P. BARAUSKO Agentūra RO 6-0811

W. A. LENCKI

Teisininkas- 
advokatas, 

notaras

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
. (prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

100 ADELAIDE ST. W., Room 107 
TELEFONAS EM 64182 

Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 

Telefonas LE 4-8431
3

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L
Toronto įstaigos bendradarbis: 

V. S. MASTIS, LL.D.
Namų, fannų ar betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai.
TORONTO: 220 Roncesvalles Avė. 

Tel. LE 7-1708.

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

išskyrus trečiadienius.
HAMILTON: 21 Main St E, 

JA 7-5575, FU 3-8928

d » x* d i a i

DR. V. J. MEILUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais

1082 BLOOR ST. W„ Toronto 4, 
(j 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

KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga,

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.VB1Ų 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

24 vai. pat. RO 9-4812 
Darbo vaL RO 94131 
Namą RO 8-7132
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Prisikėlimo par. žinios
— Nuoširdžiai užjaučiame: J. 

Kozerį, Lietuvoje mirus jo tėve
liui. Sūnaus užprašytos Mišios už 
a.a. Andrių Kozerį — šį šeštadie
nį, 8.30 v.r. G. Mockienę ir jos 
šeimą, Lietuvoje mirus jos sesu
tei Julijai; Mockų šeimos užpra
šytos Mišios už jos vėlę — kovo 
30 d., antrad., 9 v.r.; choristą J. 
Vaškevičių ir jo šeimą, Lietuvoje 
mirus jo mamytei; par. choras už 
velionę užprašė Mišias šį sekma
dienį, 11 vai.

— Sį sekmad. prasideda meti
nės rekolekcijos. Jas ves Mont- 
raelio Šv. Kazimiero liet. par. kle
bonas kun. dr. F. Jucevičius. Pir
moji savaitė — moterims ir mer
ginoms. Ryto pamaldos su Mišio- 
mis ir pamokslu — 9 v., o vakaro
— 7.30 v. Antroji savaitė — vy
rams ir vaikinams. Rekolekcijos 
baigiamos atskiromis agapėmis. 
Kitą sekmad. po 11 vai. Mišių 
agapę moterims ruoš par. vyrai, 
vad. Prisik. par. Vyrų Dr-jos; 
Verbų sekmad. agapę* vyrams 
ruoš par. moterys, vad. Katal. 
Moterų Dr-jos. Iš anksto visus 
kviečiame rekolekcijose ir agapė- 
se gausiai dalyvauti.

— Metinės rekolekcijos bus už
baigtos Verbų sekm. p.p. bendru 
parapijos susikaupimu ir tradici
niu religiniu koncertu, kurio pro
gramą išpildys plačiai žinomas I. 
Romanoff Singers choras, pirma
dieniais dainuojąs CBC radijo 
programoje Continental Holiday.

— Par. choro bendra repeticija
— šį ketvirtad., 7.30 v.v. muzi
kos studijoje.

— Jaunimo choro repeticija
— šį penktad., 6.30 v.v., muz. 
studijoje. Ruošiamos agapių pro
gramos.

— Religijos pamokų gimnazis
tams nebus iki po Velykų.

— Katechet. pamokos* vaiku
čiams — sekmad. po 10 v. Mišių, 
o trečiad. bei ketvirtad., 4.30 v. 
p.p. pas seseles. Nuo ateinančios 
savaitės pirmos Komunijos pamo
kos sudažninamos: be pamokų 
sekmadieniais, jos dar bus ant
radieniais ir ketvirtad. 7 v.v.

— Šį penktad., 7.30 v.v., .— 
Kryžiaus Kelias, o 8 v. — Mišios, 
išpažintys ir Komunija.

— Šį penktad. T. Kornelijus 
išvyksta į Los Angeles, Kafif., 
liet, parapijoje vesti rekolekcijų; 
grįš po Velykų.

— Parapijos rekolekcijų pro
ga bus renkamos aukos, prie baž
nyčios durų N. Pr. M. seserims 
paremti.

— švenčių proga Katal. Mote
rų Dr-ja ir par. tretininkai lan
kys ligonius ir vargan patekusius. 
Kurie norėtų prisidėti auka, pra
šomi ją įmesti į specialią dėžu
tę prie įėjimo į bažnyčią.

— Parapijos* namų statybos va
jus tęsiamas toliau. Aukos prašo
ko $33.000.

— Lankomi iki šiol nepasiekti 
parapijiečiai visuose rajonuose, 
dėl laiko susitarus iš anksto.

Prisikėlimo par. bankelis spar
čiai auga. Per vasario mėn. kapi
talas paaugo $52.228 ir bendra 
įnašu suma pasiekė $1.419.389. 
Greitu laiku tikimasi pasiekti pus
antro milijono dol. Sėrininkams 
jau prirašyti dividendai už 1964 
m. Kovo pabaigoje patartina per
nešti indėlius iš kanadietiskų 
bankų, neprarandant palūkanų, 
nes jos apskaičiuojamos kas 3 
mėn. K.

Dailininkų parodos. Dail. J. Ba- 
kis dalyvauj*a metinėje Ontario 
Society of Artists parodoje To
ronto meno galerijoj. Paroda ati
daryta kovo 19 d. ir bus atidaryta 
iki balandžio 19 d. Joje išstatyti 
77 dailininkų kūriniai, atrinkti iš 
daugybės pasiūlytų darbų, jų tar
pe ir dail. J. Bakio kūrinys “Mo
teris“. Kanados grafikų sąjunga 
rengia metinę parodą* Sarnia, 
Ont., mieste. Joje dalyvaus ir lie
tuviai dailininkai: V. Bričkus, J. 
Račkus, T. Valios. Atidarymas — 
balandžio 2 d. Neseniai savo dar
bų parodas buvo surengęs Nort 
York vieš, bibliotekoj dailininkai 
V. Bričkus ir p. Bričkienė - Sho- 
niker.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Andriui 

Chvedukui ir kun. B. Jurkšui už 
taip gražiai išpildytą programą 
Kanados Pabaltijo Moterų Tary
bos surengtoje arbatėlėje kovo 
14 d. latvių salėje.

Jaunajam Andriui linkime sėk
mės solisto kelyje.

Pabaltijo Moterų Tarybos 
lietuvių grupė

Šv. Jono Kr. par. žinios
— Jau du sekmadieniai Mišios 

laikomos lietuvių kalba. Džiugu, 
kad dalyviai aktyviai įsijungia į 
pamaldas. Už tai visiems pagarba 
n* padėka. Ateityje bus ruošiami 
pasauliečiai, kurie pamaldų eigo
je talkintų kunigams.

— Balandžio 3 d., šeštadienį, 
Romoje kunigystės šventimai bus 
teikiami torontiškiui dijakonui 
Liudui Januškai. Norintieji jį pa
sveikinti gali rašyti: L. Januška, 
Via Casahnonferrato 20, Roma, 
Italy.

— Parapijos rekolekcijos — 
nuo balandžio 4 d. iki Verbų sek
madienio. Jas ves Tėv. J. Kubi
lius, SJ. Rekolekcijų metu kiek
vieną vakarą laikomos Mišios lie
tuvių kalba.

— Pirmosios Komunijos iškil
mės parapijos vaikams — gegu
žės 9 d., sekmadienį, 9.30 vai. pa
maldų metu. Nuo sekančio sek
madienio tikybos pamokos su- 
dažninamos. Vaikai, kurie šį pa
vasarį rengiasi pirmajai Komuni
jai, maloniai prašomi šį sekma
dienį dalyvauti tikybos pamoko
je po 11 vai. pamaldų.

—^Balandžio 4 d., sekmadienį, 
visose Toronto arkivyskupijos 
parapijose daroma rinkliava šv. 
Augustino kun. seminarijai. Tuo 
tikslu šį sekmadienį per pamal
das bus* išdalinti specialūs voku- 
čiai.

— Šią savaitę lankoma: Salem, 
Halėm, Westmoreland, Essex, 
Burlington Cres., Rosemount, 
Northcliff, Vinoria.

— Šį sekmadienį įvyksta To
ronto apyl. tarybos ir liet, org-jų 
atstovų posėdis. Lietuvių Bend
ruomenė yra visų lietuvių jung
tis ir todėl kaip tokia verta visų 
dėmesio. Kiekvienas jauskime 
tautinės sąžinės pareigą būti ak
tyviu bendruomenėje: dalyvauti 
posėdyje, diskusijose ir būti ren
kamais.

— šį gavėnios penktadienį va
karinės Mišios lietuvių kalba 7.30 
vai.

— Kovo 30 d., antradienį, 8.30 
vai., gedulingos pamaldos už a.a. 
Praną Ricku.

— Pakrikštyta: Dorothy Lynne 
Aleknevičiūtė ir Darlene Johan
na Rohrbach.

PLIAS Toronto skyriaus meti
nis, visuotinis narių susirinkimas 
— kovo 26 d., 7.30 v. v. Liet, na
mų II a. salėje. Susirinkimas la
bai svarbus, nes bus aptariami ak
tualūs klausimai su diskusijom, 
todėl visi inžinieriai, architektai 
bei technikos darbuotojai malo
niai kviečiami dalyvauti.

Valdyba
“Paramos“ valdybos pareigū

nai: pirm. H: Stepaitis, vicepirm. 
Pr. Bastys, sekr. St. Grigaliūnas, 
ižd. E. Jurkevičienė, narys dr. J. 

■ Yčas; priežiūros komiteto: pirm. 
Aug. Kuolas, nariai — B. Bunti- 
nas, A. Jucys; kredito k-to: pirm. 
L. šeškus, sekr. V. Petraitis, na
rys M. Abromaitis. Reikalų vedė
ju, vietoje pasitraukusio p. šerno, 
pakviestas A. Statulevičius. Buvu
siam vedėjui kovo 20 d. surengtos 
išleistuvės L. Namuose.

Imigracijos ministerija Otavoj 
praneša, kad taut, grupių laikraš
čių sąjungos pirm., buvęs lenkų 
laikraščio “Zwiąckowiec” red* 
Fr. Glogowski paskirtas imigraci
jos apeliacinės komisijos nariu. 
Kanadon jis atvyko 1938 m., bai
gęs teisę Varšuvos ųn-te. Kanado
je veikė su skautais, lenkų karo 
veteranais, redagavo jų laikraštį, 
buvo Lenkų Bendruomenės - 
Kongreso geh. sekr. Pastaruoju 
metu daug dirbo laikraštininkų 
sąjungoje ir reiškėsi įvairiose ka
nadiečių organizacijose. .

Kanados dvikultūriškumo ir 
dvikalbiškumo komisija lankysis 
Toronte kovo 29, 30 ir 31 d. Vie
ši jos posėdžiai vyks King Ed
ward Sheraton viešbutyje; prasi
dės 10 v.r. ir 2.30 v. p.p. Įvairios 
institucijos, organizacijos ir pa
skiri asmenys įteiks komisijai raš
tiškus memorandumus ir ta pro
ga bus žodžiu paklausiami. Užsi
registravusių organizacijų bei 
institucijų iš Toronto yra 30. Są
raše pažymėtos org-jos ukrainie
čių, vokiečių, lenkų, slovakų, gu
dų, ukrainie&ų mokytojų, estų ir 
kt. Nei Kanados Liet. Bendruo
menė, nei Baltų Federacija sąra
še nepažymėta. Jos buvo pradė
jusios ruošti memorandumą — 
pradžioje vieni lietuviai, paskui 
drauge visi pabaltiečiai, bet, atro
do, nė vienas nebuvo paruoštas.

Mirus seseriai a. a. Julijai Lietuvoje,
GENĘ MOCKIENĘ ir jos šeimą ' 

nuoširdžiai užjaučiame —
M. S. Petruliai
V. J. Rusliai
V. O. Rušai
A. Giniotis

KLB TORONTO APYLINKĖS 
TARYBOS POSĖDIS įvyks kovo 
28 d., sekmadienį, 4 vai., šv. Jo
no Kr. par. salėje.

Susirinkimo darbotvarkė: a. po
sėdžio atidarymas, b. prezidiumo 
sudarymas, c. praėjusio posėdžio 
protokolo tvirtinimas, d. praneši
mai: valdybos pirmininko, iždi
ninko ir revizijos komisijos, e. 
naujos valdybos rinkimai, f. eina
mieji reikalai ir g. posėdžio užda
rymas. Visi rinktieji tarybos na
riai ir organizacijų atstovai malo
niai prašomi dalyvauti posėdyje. 
Šį pranešimą prašome laikyti 
oficialiu kvietimu. Atskiri pa
kvietimai nebus siuntinėjami. 
Apyl. valdyba maloniai kviečia į 
posėdį taip pat visus tautiečius, 
kurie domisi Toronto apyl. bend
ruomenine veikla bei turi įvairių 
sugestijų, liečiančių lietuvių 
bendruomeninę veiklą.

Primenama, kad į Toronto apy
linkės tarybą yta išrinkti: kun. 
P. Ažubalis, dr. J. Matulionytė, 
J. R. Simanavičius, J. Gustainis,
I. Matusevičiūtė, A. Simanavi
čius, dr. M. Anysas, P. Lelis, A. 
Dūda, V. Bačėnas, S. Butkevičie
nė, M. Abromaitis, M. Petrulis, 
B. Buntinas, V. Skirgaila, V. Vai
dotas, E. Jurkevičienė, V. Sendži- 
kas, B. Saplys, A. Statulevičius,
J. Vailokaitis, J. Mažeika, A. Gu
revičius, V. Bubelis, S. Jokūbai
tis. Rinkti tarybos nariai gali at
stovauti ir savo organizacijai.

Apyl. valdyba
Kanados Liet. Kat. Kunigų Vie

nybės suvažiavimas bus balan
džio 21 d., trečiadienį, T. pranciš
konų vienuolyne, 75 Rolls Avė., 
St. Catharines, Ont.

S-gos “Verslas” istoriniam fil
mui medžiagos parengimas eina 
prie pabaigos. Iki šiol dar nebuvo 
nufilmuoti pačių verslininkų pa
rengimai. Tad tas bus padaryta 
balandžio'4 d., 3.30 v. Liet. Na
mų didžiojoj salėj s-gos susirinki
me — tradicinėj arbatėlėj. Versli
ninkai ir naujai įsisteigusios lie
tuvių- namų savininkų sekcijos 
nariai turėtų gausiai šį* kartą da
lyvauti. Taip pat tame susirinki
me bus notaro Liūdžiaus paskai
ta. - Valdyba

Vytautas Stočkus dirba vedėjo 
pareigose dideliame ir moderniš
kame garaže 119 Fermanagh 
(Roncesvalles Avė ir High Park 
Blvd, kampas). Atliekami visi au
tomobilių pataisymo ir priežiūros 
darbai.

Baltų Federacijos valdybą šiais 
metais sudaro: pirm. T. Kron- 
bergą, latvis; vicepirmininkai — 
H. Kulango, estas, U. Uiska, lat
vis, Alg. Šukys; ižd. J. R. Simana
vičius, sekr. A. Rolavs, latvis. į 
rev. komisiją iš lietuvių įeina St*. 
Juozapavičius.

Lankėsi redakcijoj: T. Barna
bas Mikalauskas, OFM, iš St. Cat
harines; užsakė Mišių lapelių lie
tuvių kalba ir sumokėjo $17 už 
“Tž” siuntimą oro paštu lietuviš
kajai radijo programai Vatikane. 
Dėkojame už tokią paramą lietu- 
viškąjam reikalui. Taipgi lankėsi 
N. Pr. M. seserų vienuolijos va
dovė motina Augusta, lydima sės. 
Paulės. Jos informavo, kad Kana
dos lietuvaitės domisi jų vedamu 
bendrabučiu ir laukia daugiau 
kandidačių. Jos taipgi paėmė ke
liolika egz*. knygos “Dievas sute
mose“.

V. Meilus su ponia po 3 metų 
tarnybos V. Vokietijoje pirmą 
kartą atvyko į Torontą ilgesnių 
atostogų.

REIKALINGA PARDAVĖJA kosme
tikos ir kafeterijos krautuvei. Kreip
tis: 1600 Dundas St. W., Toronto, Ont. 
Geriausia kreiptis dienos metu, arba 
savaitgaliais.

JAU GALIMA GAUTI 
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.

Akademikų paskaita priešpas
kutinė šį sezoną, įvyks šį šeštadie
nį, kovo 27 d., 8 v.v., Prisikėlimo 
par. muzikos studijoje. Ją skaitys 
svečias iš Klevelando — istorikas 
dr. J. Jakštas. Gerb. prelegentas 
yra baigęs Lietuvos universitetą 
Kaune, gilinęs studijas Vakaruo
se, o paskui buvo docentu Kauno 
ir Vilniaus universitetuose; yra 
parašęs eilę mokslinių darbų iš 
senosios Lietuvos praeities.

Sol. L. šukytę naujai įsivesta
me skyrelyje “Kultūrinis užsienio 
lietuvių gyvenimas” paminėjo 
okupuotos Lietuvos Rašytojų Są
jungos savaitraštis “Literatūra ir 
Menas” Vilniuje: “Montrealyje 
įvyko Kanados radijo korporaci
jos surengtas koncertas, kuriame 
dalyvavo radijo programų daini
ninkai. Antrąją korporacijos pre
miją laimėjo jauna Kanados lie
tuvaitė Lilija Šukytė, kuri laiko
ma kylančia operos dainininke. 
L. šukytė dalyvauja ir lietuviš
kuose koncertuose. Pastaruoju 
metu ji ne kartą koncertavo JAV 
ir Kanados miestuose.”

Prie to galima pridėti, kad ne
seniai sol. L. šukytė labai sėk
mingai koncertavo Čikagoje — 
“Draugo” literatūrinės premijos 
įteikimo iškilmėse. Dabar ji ruo
šiasi pagrindiniam vaidmeniui 
operos “Figaro vestuvės”, kuri 
bus statoma Stratforde, Ont., gar
siojo festivalio metu.

“Dainos” grupės susirinkimas 
— kovo 28 d., sekmadienį, 3 v. p. 
p., pas vicepirm. P. Jankaitienę, 
297 Indian Rd. Tel. RO 7-8711. 
Visos narės ir viešnios kviečia
mos dalyvauti. M. F. Y.

Liet, mergaičių bendrabutyje 
Putname, Conn., gyvena ir moko
si šios Kanados lietuvaitės: Jonė 
Šaltenytė iš Montrealio; Jonė Tu- 
mosaitė iš Toronto; Audronė Če
ponytė iš T., Joana Laimutė Gata- 
veckaitė iš T.; Marytė Daniliūnai- 
tė iš Londono; Irena Veimerytė 
iš Toronto. Pastaroji pr. rudenį 
su tėvais atvyko iš Venecuelos. Ji 
mokosi III klasėje. Sekantiems 
metams pas seseles Putname yra 
įsiregistravusios dar dvi lietuvai
tės iš Kanados. Taigi lietuvaičių 
moksleivių būrys Putname auga? 
Jos ten gražiai ruošiasi ateičiai. 
Norinčios gauti daugiau informa
cijų apie tenykščias sąlygas tesi
kreipia šiuo adresu: Mother Su
perior, I. C. Convent, R.F.D. 2, 
Putnam, Conn., USA.

Dantų kliniką steigti planavo 
dr. N. Novošickis jau prieš 3 me
tus. Planas buvo įvykdytas šiais 
metais, kai prie jo prisidėjo dr. 
A. J. Vaichulis ir dr. P. Vytė. La
bai geroj vietoj — Bloor a. Bat
hurst kampe buvo išnuomota vi
sai naujam pastate didelė patalpa 
ir įrengti dantų gydymo kabine
tai. Klinikos vidų išplanavo ar
chitektas Vyt. Kvedaras, išdažė 
Al. Simanavičius. Tai pirmoji tos 
rūšies lietuvių dantų gydytojų kli
nika ne tik Toronte, bet ir visoj 
Kanadoj. Pasak iniciatorių, ta 
klinika įsteigta siekiant geriau, 
greičiau ir prieinamiau patarnau
ti pacientams. Joje dirbą dantis
tai turi ilgą patirtį. Dr. N. Novo
šickis šioje srityje dirba jau 13 m. 
Studijas pradėjo Kaune, baigė 
Vokietijoj, Leipcige ir Edmonto- 
ne, Albertoj. Ilgiausiai dirbo To
ronte. šalia savo profesinio darbo 
jis užsiima tapyba; yra nupiešęs 
visą eilę paveikslų.

Dr. A. J. Vaičiulis yra gimęs 
Toronte. Jo tėvai atvyko Kanadon 
iš Kauno apylinkių 1925 m. Odon
tologijos studijas * baigė Toronto 
un-te. Studentavimo metais buvo 
žymus krepšinio žaidėjas un-to ir 
‘Aušros” klubuose. 6 metus dirbo 
Islingtone kaip dantistas. Dr. P. 
Vytė, gimęs Žemaitijoj, odontolo
giją baigė Montrealy. Keletą me
tų dirbo Winnipege ir pernai per
sikėlė į Torontą, čia, salia priva
tinės praktikos, dirba vaikų insti
tucijose. un

LEO GOODMAN
B.A., C.A.

CHARTERED 
ACCOUNTANT 

Toronto
BA 2-1742 HU 9-2454

Gavėninis mergaičių susitelki
mas įvyks LV Namuose; gimna
zistėms (high school) — šį sekma
dienį, kovo 28 r., 2,30 v. p. p.; 7 
—8 skyr. mokinėms — balandžio 
3 d., šeštadienį. Mergaitės nepra
leiskite retos progos pasinaudoti 
jums specialia dvasine atvanga. 
Susitelkimus praves kun. dr. F. 
Jucevičius.

Med. dr. Anselmas Gailius iš 
Vankuverio atvyko į Torontą, kur 
specializuojasi anestezijos srityje. 
Mediciną jis yra studijavęs Vokie
tijoj ir Britanijoj.

“Lituanus” žurnalui paremti 
Toronto liet, studentai pradeda 
vajų. Jie laukia visuomenės para
mos. Žurnalas išsilaikys tik jūsų 
aukomis bei prenumerata. Malo
niai jums patarnaus: Henrikas 
Stepaitis 533-2522, J. Karosiejus 
536-1447, A. Šileika CH 4-0080, 
V. Tamulaitytė RO 2-8067, V. 
Anskytė 532-9817.

Gautas laiškas iš Lietuvos Juo
zui Kairiui, 498 Eastern Ave., To
ronto 8, Ont. Siuntėja — Ver. 
Petkevičienė- iš Anykščių. Atsi
imti administracijoj.

Pūtvio šaulių kuopos valdybą 
sudaro: pirm. St. Jokūbaitis, sekr. 
J. Česėkas, ižd. V. Bačėnas; rev. 
komisiją: S. Banelis, J. Jankaitis, 
Kazlauskas.

Gen. kons. dr. J. Žmuidzinas 
dalyvavo Lietuvos diplomatų pa
sitarimuose Vašingtone kovo 18 
—21 d. Pasitarimams vadovavo 
min. St. Lozoraitis, dipl. tarnybos 
šefas. Vašingtone jis buvo susto
jęs grįždamas iš Brazilijos, kur 
dalyvavo P. Amerikos lietuvių 
kongrese. Oficialus pasitarimų 
komunikatas numatytas paskelbti 
spaudoje.

Moksl. ateitininkų rengto kon
certo programą atliko sol. D. 
Stankaitytė iš Čikagos, deklama- 
torė Iz. Žmuidzinienė iš Ročeste- 
rio ir sol. Verikaitis. Pastarasis 
išpildė Bethoveno šešis himnus ir 
operų ištraukas. Sol. D. Stankai
tytė dainavo liet, kompozitorių 
kūrinius ir operų arijas. Tiek kū
rinių parinkimas? tiek išpildymas 
buvo pasigėrėtinas. Labai įtaigiu 
žodžiu pasirodė Iz. Žmuidzinie
nė, gyvai paskaičiusi iš atminties 
ilgus tekstus.

MONTREALIS
Bendruomenės stovyklavietės 

statybos vajaus pradžią paskelbė 
ctovykios valdybos pirm. Pr. Rm 
dinskas pr. šeštad. per liet, radijo 
pusvalandį. Supažindinęs su sto
vyklos pramatytais darbais, pra
nešė pirmuosius stovyklos rėmė
jus: Skautų Tėvų ir Rėmėjų Būre
lis — $200, KLB seimelio prezi
diumas, P. Adamonis, inž. J. Ki
birkštis, archit. J. Ladyga, dr. J. 
Mališka, inž. St. Naginionis — po 
$100. Jau arti 10% reikalingų lė
šų sutelkta. Tad stovyklavietės 
projektų įvykdymas šią vasarą — 
visiškai realus dalykas.

Stovyklavietės reikalas gyvai 
diskutuojamas. Kažkas mano, kad 
stovyklavietė bus naudojama tik 
2 sav. per metus. Kaikam neaiš
kus stovyklos šeimininkas. Šeimi
ninko klausimas, rodos, niekam 
neturėtų kelti abejonių. Pirkimo 
dokumentuose įregistruotas savi
ninkas yra KLB Montrealio apy
linkė, kitaip tariant Montrealio 
seimelio prezidiumas, kurį suda
ro organizacijų ir mūsų visų 
rinkti atstovai. * Vargu ar galima 
būtų pageidauti geresnio šeimi
ninko, kaip šios visus Montrealio 
lietuvius apjungiančios instituci
jos. Įspūdis, kad sto-la statoma 
tik skautams susidarė turbūt iš 
to, kad tik jie vieni iki šiol sielo
josi pastovios stovyklavietės rei
kalu. Jie vieni iš jaunųjų ir dar
bo daugiausia įdėjo stovyklą tvar
kydami. Be abejonės, stovyklavie
tės šeiminikai atsižvelgs į jų gra
žų prisidėjimą. Tačiau kas žino, 
ar neturėsim ir daugiau aktyvių 
jaunimo organizacijų? Jau dabar 
prie Šv. Kazimiero parap. gražiai 
gyvuoja Jaunimo Klubas. Gal to
kios parapijinės organizacijos 
šiandieną mums neįprastos, ta
čiau ilgainiui gal tai bus viena 
lietuvybės ląstelių. Tai jau antras 
galimas stovyklos naudotojas. 
Ateity gal ir daugiau atsiras. Pa
galiau, stovyklos pastatai taip 
projektuojami, kad būtų galima

STARLITE 
DRIVING SCHOOL

330 QUEEN ST. W. • EM 6-2957 
Imform. Rady 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.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

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 pirmų pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst) 

TEL. LE 2-3656

MONTREAL
Sv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios 

3426 Parthenais St. Montreal 24, Que.1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q.
— Klebonas kun. dr. F. Juce

vičius kovo 27 išvyksta į Torontą 
vesti rekolekcijų; sugiąš balan
džio 12. Tuo laiku nebus išduoda
mi kvitai-receipts pajamų mokes
čiams.

Pirmoji Komunija ir Sutvirtini
mo sakramentas bus teikiami ge
gužės 2, sekmadienį, 9 v. ryto. 
Sutvirtinimo sakramentą teiks 
vysk. V. Brizgys. Einantieji pir
mosios Komunijos berniukai dė
vės mokyklos uniformą: mėlyną 
švarką? pilkas kelnes; mergaitės 
— baltas sukneles. Visiems reikia 
išsiimti gimimo metrikai. Pagal 
kardinolo Leger patvarkymą, vi
si lietuviai turi priimti Sutvirti
nimą savose parapijose.

— Nuo kovo 29 iki balandžio
3 mūsų bažnyčioje bus laikomos 
tik vienerios Mišios 7.30 v. ryto.

— Pirmasis mėnesio penkta
dienis — balandžio 2; Misios ry
tą 7.30 ir vakare 8 vai. Išpažin
tys — iš vakaro nuo 7 v.

— Mūsų parapijoje metinės 
rekolekcijos prasidės balandžio
4 d. ir baigsis balandžio 10 d. Pa
mokslai bus sakomi kas vakarą 
8 v., o po jų — Mišios. Visi para
pijiečiai skatinami dalyvauti. Re
kolekcijų vedėjas — Tėvas Rafa- 
elis šakalys, pranciškonas.

— Kovo 18 įvyko Lietuvių Ka
talikų Akademijos Montrealio ži
dinio susirinkimas. Jo metu prof. 
Vyt. Pavilanis savo paskaitoj pa
lietė gyvybės klausimą šių dienų 
biologijos šviesoje. Vėliau yyko 
įdomios diskusijos. Sekančiame 
susirinkime kalbės dr. Jonas Ma
liška apie hipnotizmo naudojimą 
dantų gydyme ir apskritai medi
cinoje.

— Parapijai aukojo: po $50: J. 
Zienka, M. Zavadskas, VI. Giriū- 
nas; $30: Gručkūnienė; $35: M. 
Zienka; $27: R. Zienius; $24: P. 
Čipkus; $22: A. žižiūnas; po $20: 
J. Stankevičius, P. Jurgutis, J. 
Petrulis, J. Jankauskienė, A. 
Zienka, J. Kleiza, R. Bohemier, 
A. Smitas, Z. Bakaitis; po $17: 
St. Bertašius, J. Kvitinskas; po 
$15: J. Paznokaitis, jr., K. Zie
nius, Al. Bandjus, J. Varaška; po 
$14: A. Tušas, L. Brazauskas, VI. 
Vanagas, J. Stulginskas; po $12: 
EI. Talalaitė, St. Verbyla, K. Ži- 
žiūnienė; po $10: J. Petrauskas, 
M. Kabzaras, J. Brilvicas, Petro
nėlė Bandjus, M. Dailydė.

— Kovo 27, 7.45 v. ryto — me
tinės Mišios su “Libera” už a.a. 
Kazimierą žižiūną. Kviečiame 
gausiai dalyvauti pamaldose už 
buvusį parapijos ilgametį muziką 
ir vargonininką. J. G.

naudoti savaitgalių iškyloms, pa
rapijų ir įvairių organizacijų išvy
koms ir pan. Tad jokiu būdu sto
vyklavietė nebus naudojama tik 
2 sav. metuose.

Stovyklavietės rėmėjų katego
rijas paskelbus, jau girdėti pasiū
lymų, kad reikia stambių funda
torių, kurie ne tik lėšomis remtų, 
bet gal dar vertingesnę moralinę 
lietuviško solidarumci ir vieny
bės žymę paliktų. Konkrečiai siū
loma, kad berniukų stovyklą 
įrengti pasiimtų viena parapija, 
gi mergaičių — kita. Bendri pa
statai ir įrengimai atitektų smul-

B. Pūkelevičiūtė lankėsi Čika
goje, kur turėjo progą matyti vai
dinimą “Eglė, žalčių karalienė”. 
Pavasarį ketina persikelti gyventi 
Čikagon.

— Sunkiai serga Juozas Žitkus, 
Notre Dame ligoninėj. Taip pat 
serga Bronius Šatkauskas Mont
real'General ligoninėj. Yra ir 
baugiau sergančiu namuose. Pri-

kesmems vienetams ir pavie- siminkime visus maldose.
niems rėmėjams. Netenka abejo
ti, kad lietuviškiems reikalams vi
sada jautrios mūsų parapijos vie
nu ar kitu būdu moralinę ir ma
terialinę žymę naujoj stovyklavie
tėj paliks. V.

Stovyklavietės vajaus vykdyto
jai. Atskirų miesto rajonų vajaus 
vadovais sutiko būti: centro B. Ig
natavičius, Cote St. Paul—Ville 
Emard — J. B. Niedvarai, Ville 
Lasalle — I. Lukoševičienė, Rose
mount — J. Ladyga, St. Laurent 
— J. Adomonienė, South Shore— 
I. Rimšienė, Chomedy — K. 
Andruškevičius. Vajaus talkinin
kai ir loterijos bilietų platintojai: 
A. Blauzdžiūnas, S. Pocauskas, V. 
Piečaitis, K. Kubilienė, G. Zabie- 
liauskienė, G. Montvilienė, A. Ot- 
tienė, L. Girinis, E. Kudžmienė, 
V. Gurčinienė, E. Navikėnienė, P. 
Adamonis, P. Rudinskas. Dar rei
kia vajaus vadovų ir talkininku li
kusiems miesto rajonams. Infor
macinis bendraraštis visiems 
Montrealio lietuviams jau išsiųs
tas. Lėšos telkiamos pasižadėji
mais mokėti po tam tikrą sumą 
pagal kiekvieno išgales per 5 me
tus kasmet. Pr. R.

TAUPYK IR SKOLINKIS fTACtt 
SAVO KREDITO UNIJOJE LI I

Adresas: 1465 De Seve St., Montreal 20, Que., tel. 766-5827 
Skyrius: 3907 Rosemount Blvd., Montreal 36, Que., tel. 722 - 2472 
Už einamąsias sąskaitas “Litas” moka 4% palūkanų, o už indėlių sąskai
tas 45% dividendų. Palūkanos ir dividendai skaičiuojami mėnesiais. Ne
mokamas gyvybės draudimas iki $ 2,000 santaupų sumos. Balansas ap
drausta $2,000,000.
Už asmenines paskolas „Litas“ ima 7.6%, o už nekilnojamo turto pasko
las — 65%. Pigus paskolų draudimas skolininko mirties arba visiško 
invalidumo atvejais.
KASOS VALANDOS: 1445 D« S«v« sekmodieniois nuo 10.30 iki 12.30 v., dorbo die- 
nomis — nuo 10 iki 3 v., iiskiriont pirmodienius k šeitodienius; vokorois — trectodie- 
niois ir penktodienksis nuo 7 Iki 9 vol.
3907 RowmovRt Blvd.: dieno — penktodieniois nuo 1 iki 6 vol. ir vokorois — pirmo- 
dieniois, treiiodieniois ir penktodieniois nuo 7 ki 9 vol.

— Parapijos bazarui paaukojo 
fantų: O. Ūsienė, J. Venskus, P. 
Petronis, P. Veleniškis, P. Ru- 
dinskas, P. Styra. Visiems nuošir
džiai dėkojame. Bazaras įvyks ba
landžio 3 ir 4 d.

— Šį sekmadienį šaukiamas vi
suotinis šaulių susirinkimas posė
džių kambaryje prie salės.

— Parapijos rekolekcijos nuo 
balandžio 4 iki 11 d.; ves T. A. 
Spurgis, MIC.

— T. S. Kulbis yra išvykęs. T. 
J.Vaišnys išvyko vesti rekolekcijų 
Cambridge, Mass, ir Delhi, Ont.

Akademinio Sambūrio susirin
kimas įvyks penktadienį, kovo 26 
d., 8 v. v., pas A. ir I. Kličius 
11215 Pasteur St. Programoje Dr. 
I. Gražytės paskaita apie T. S. El
liot ir naujos valdybos rinkimai. 
Narių dalyvavimas būtinas, sve
čiai kviečiami.

Religinis koncertas AV bažny
čioje pr. šeštadienį buvo gražus 
įvykis begausiu šio sezono kultū
rinių parengimų eilėj. Religiniai 
koncertai Montrealyje nėra daž
ni, tad torontiškių sol. J. Liusti- 
kaitės, smuik. Stp? Kairio ir muz. 
kun. Br. Jurkšo pasiklausyti prisi
rinko beveik pilna bažnyčia. Po 
koncerto par. salėje visi buvo pa
vaišinti. čia N. Pr. M. Seserų dar
bą mūsų kolonijoje gražiai apibū
dino, Jonas Lukoševičius. Koncer
tą sės. M. Bernadetos iniciatyva 
ruošė N. Pr. M. seserų rėmėjų 
būrelio valdyba, pirmininkauja
ma V. Ottienes.

Sės. M. Kordija, buvusi toron- 
kolonijoje apie 3 metus, šią savai
tę išvyko į Putnam. Sės. M. Jonė 
dirbo šeštad. mokykloje ir vaikų 
daržely. Apgailestaujam išleisda
mi ir Imkim toliau sėkmingai dar
buotis Putname.

Sės. M. Kordija, buvusi toton- 
tietė, iš Putnam perkelta į Mont
real}. čia ji pakeičia išvykusią se
selę M. Jonę. Sės. M. Kordija pra
eitais metais vadovavo mergaičių 
stovyklai Putnam ir buvusių 
Montrealio stovyklautojų, yra ge
rai pažįstama. Linkime greitai įsi
jungti Montrealio lietuvių koloni
jos gyvenimam

Stud. Roma Lietuvninikaitė, 
studijuojanti 3-čius metus Maria- 
napolis College yra išrinkta stu
denčių atstovybės iždininke. Jos 
sesuo Vida ten pat yra antro kur
so iždininkė. Abi seserys gyvai 
reiškiasi kolegijos gyvenime ir 
yra aktyvios šv. Kazimiero par. 
Jaunimo Klubo narės. Džiaugia
mės, kad lietuvaitės geriau pasi
rodo augštosiose mokyklose, negu 
mūsų pasyvūs studentai.

Planuojama reguliari susisieki
mo linija tarp Montrealio ir Le
ningrado. R. Vokietijoj yra stato
mas Jaivas “A. Puškinas”, kuris 
dar šiais metais pradės jūros ke
liones.

Gyd. Aleksandras Mickevičius, 
baigęs medicinos mokslus Toron
to universitete, apsigyveno Moht- 
realyje ir jau dirba savo srityje. 
Vietos lietuviai tikisi, kad jis da
lyvaus ir jų veikloje.

ROYAL — LONDON 
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ADAMONIS INSURANCE
AGENCY INC.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd.

Tel.: 722-2472 — 7224735
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