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Rinkimams artėjant Kelionės Pabaltijo krašfuosna
Artėja Kanados Lietuvių Bendruomenės vyriausio organo — 

krašto tarybos rinkimai, šiame numeryje skelbiamas kandidatų 
sąrašas, o patys rinkimai, kaip žinome, gegužės 2 d. Skelbiamas 
kandidatų sąrašas yra įdomus, kaikuriais atžvilgiais pirmas toks vi
soje Kanados Lietuvių Bendruomenės istorijoje. Taigi, verta ties 
juo kiek sustoti.

Pirmiausia, sąrašas yra įdomus ir retas kandidatų amžiaus ap
imtimi. Jame dar tebematome, nors ir tik kelis, vyriausios mūsų 
kartos atstovus. Tai asmenys, kurie beveik prieš 50 metų dalyva
vo nepriklausomos Lietuvos kūrime, o dabar išeivijoje yra išvarę 
gilią visuomeninio darbo vagą. Jie čia dirbo ir tebedirba. Toliau 
eina vyresnio amžiaus vidurinioji karta. Tai yra būrys stiprių mū
sų visuomenininkų, išsimokslinusių dar neprikl. Lietuvoje, dide
le dalimi buvusių ar tebesančių įvairių mūsų bendruomeninių or
ganų vadovybėse. Dar toliau eina jaunesnioji vidurinioji karta, 
Lietuvoje mokslą tik pradėjusi, o baigusi jau šiame žemyne. Tai 
asmenys, kurie, šenesniesiems palengva traukiantis į poilsį, pasi
ruošę vadovauti visiems lietuviškiesiems reikalams. Pagaliau ei
na jauniausioji grupė. Tai tie, kurie Lietuvos nėra matę ar išvež
ti kūdikystėje. Jie yra originaliausi šio sąrašo kandidatai. Ateina 
jie su naujomis mintimis, su kartais gal net radikaliais pasiūly
mais, tačiau su tvirtu nusistatymu nepalikti savo tėvų žemės ir 
tautos nelaimėje. Tai jaunimas, kuris sukelia mums rūpesčio, ku
riam mes neretai priekaištaujame, tačiau jie yra čia, kartu su 
“seniais”, tarnauti vienam ir tam pačiam lietuviškam reikalui. 
Ateina gana didelė grupė: 12 iš 76 kandidatų.

Įdomus sąrašas ir vietiniu atžvilgiu. Didžiausią grupę sudaro 
Toronto kandidatai. Jų yra 42 iš 76. Vadinasi, jei tolaa proporcija 
eitų ir rinkimai, tai torontiškiai taryboje turėtų absoliučią dau
gumą. To neturėtų būti. Montrealio ir Hamiltono kandidatų, tu
rint galvoje tų kolonijų pajėgumą, yra mažokai. Likusieji kandi
datai yra pasibarstę po eilę pietų Ontario apylinkių. Visai nesima
to kandidatų'iš veiklių, nors ir nedidelių, St. Catharines ir Wel- 
lando apylinkių. Bet didžiausias šio sąrašo trūkumas yra nebuvi
mas kandidatų iš vidurio ir vakarų Kanados. Atrodo, lyg Kanados 
Lietuvių Bendruomenė baigtųsi su Sudburiu. Tuo tarpu į vakarus 
nuo Sudburio juk gyvena nemažas skaičius tautiečių ir veikia ke
lios KLB apylinkės: Winnipego, Sault Ste. Marie, Edmontono, 
Lethbridge ir Vankuverio. Kur jų kandidatai? Tiesa, jų atsto
vams yra toli atvykti, bet prie dabartinio susisiekimo sąlygų nie
kur nėra toli. Jei torontiškiai įvairiais lietuviškaisiais reikalais 
turi gana dažnai skraidyti į Čikagą ar Nujorką, tai kodėl gi tau
tiečių iš vidurio ir vakarų'Kanados atstovai negalėtų kartą me
tuose atskristi į Torontą ar Montreali? Vienintelė galimybė šią 
spragą pataisyti yra siųsti minėtų apylinkių atstovus ti^og į bū
simą tarybos sųvažiavįmą, kaip tai numato.B^druefii^fes statu
tas. Tikimės, kad vidurio ir vakarų Kanados tautiečiai tą padarys.

Profesiniu atžvilgiu kandidatų sąrašas yra stiprus. Jame at
stovaujamos visos mūsų turimos profesijos, šalia miestiečių, malo
nu jame matyti ir keletą ūkininkų. Jauniausiai kartai atstovauja 
arba studentai, arba Kanadoje mokslus baigę profesionalai. Moterų 
iš 76 kandidatų sąrašo yra tik 7. Jų galėtų būti daugiau, nes jos 
Bendruomenės veikloje gyvai reiškiasi, o kai kur net vadovauja.

Apskritai imant, gegužės 2 dieną rinkikas turės gana nemažą 
galvosūkį parinkti 30 iš 76 gerų kandidatų. Stiprus ir įdomus kan
didatų sąrašas, tikėkimės atves prie urnų rekordini rinkikų skai
čių. Praeityje rinkikų nuošimtis nebūdavo didelis. Taipgi sunkiau 
būdavo rasti ir kandidatų, šį kartą kandidatų gausa tesužadina 
visuotinį Kanados lietuvių susidomėjimą rinkimais. Pagal Bend
ruomenės statutą, turi teisę balsuoti visi pilnateisiai lietuviai ne 
jaunesni kaip 18 m. Tad parodykime, kad Kanados lietuvių rei
kalai yra visų tautiečių rūpestis. A. R.

Kanadoje: pensijų^ planas
Valstybinis pensijų planas jau 

priimtas federac. parlamento ir 
įsigalios nuo 1966 m. pradžios. 
Užtruks 10 metų, kol pasitrau- 
kią pensijon gaus pilną sumą 
$104; pridėjus $75 senatvės pen
sijos, susidarys $179. Iš kiekvie
no dirbančio bus atskaitoma
l, 8% nuo jo uždarbio virš $600 
ir iki $5.000. Lygiai tiek pat (1,8 
%) pridės darbdavys. Pensijos 
bus kilnojamos ir nepasibaigs, 
keičiant darbovietę arba provin
ciją.

K a r ališkoji komisija dviejų 
kalbų ir kultūrų reikalams tirti 
buvo 3 dienas Toronte ir išklau
sė įvairių grupių, organizacijų 
ir ašmenų pareiškimus. Iš tauti
nių grupių savo pareiškimus pa
teikė ulu-ainiečiai, lenkai, slova
kai, vokiečiai, estai, gudai. Vi
sos tos grupės pabrėžė komisi
jai, kad nebūtų pamirštas fak
tas, jog Kanadą sudaro ne tik 
dvi pagrindinės rasės — prancū
zai ir anglai. Iš anglų kilmės 
institucijų buvo ir keistų pareiš
kimų, reikalaujančių didesnį dė
mesį kreipti į anglosaksus ir 
kaltinančių dėl dabartinio Ka
nados suskilimo pokarinius imi
grantus.

Kana dos raitosios policijos, 
arba RCMP, keičiama uniforma. 
Dabartinė uniforma bus daug 
paprastesnė; nebus nešiojama 
skrybėlė ir raudonos kelnės. Į 
ją yra priimami tik rinktiniai 
vyrai ir ji atlieka panašias funk
cijas, kaip JAV FBI. KonsdVva- 
toriai tuo pakeitimu nepaten
kinti, nes ateityje su pakeiti
mais gali išnykti žodis “Royal”.

Albertos provinciją jau 30 m. 
iš eilės valdo Social Credit par
tija ir dabartinis p r e m j eras 
Manning užima tą postą jau 22
m. Per papildomus rinkimus ne
lauktai vienoje tradicinėje kre- 
ditistų apylinkėje buvo išrinktas 

liberalas. Daugelis mano, kad tai 
ženklas, jog vienos partijos mo
nopolis gali neužilgo pasibaigti.

Indėnų problema Kanadoje 
kelia susirūpinimo vyriausybės 
pareigūnams. Indėnams išlei
džiama milžiniškos sumos pini
gų, išlaikymui 2.200 rezervatų, 
tačiau padėtis negerėja. Indė
nai nerodo noro įsijungti į so
cialinį gyvenimą ir pagerinti sa
vo būklės. Jie pasitenkina tik 
p a g r i n diniais reikalavimais: 
maistu, pastoge ir apsirengimu. 
Jų gyvenimo lygis tebėra toks 
pat, kaip prieš 50 metų. Feder, 
vyriausybė sudarė naują komi
siją, kuri bandys įsteigti atski
ras indėnų kolonijas, skirtingas 
nuo dabartinių rezervatų.

Kanada neturi savo “Peace 
Corps”, bet daugelis jaunų kana
diečių vyksta į kitus kraštus ir 
dirba ten kaip ir amerikiečiai. 
Kanadoje veikia “Canadian Uni
versity Service Overseas” arba 
CUSO. Kas metai apie 150 kana
diečių, baigusių universitetus, 
išvyksta Azijon ar Afrikon ir 
dirba ten iš idealizmo.

Jaunuolių nusikaltimai Kana
doje didėja* Priežastys: televizi
ja, nepakankamas tėvų dėmesys 
vaikams ir vaikų neįsijungimas į 
jokias organizacijas. Neseniai 
Toronte policija suėmė du 15 m. 
jaunuolius, kurie įsiveržė į vieną 
priemiesčio mokyklą, sudaužė 
baldus, nuplėšė knygų lentynas, 
paleido vandenį ant knygų bi
bliotekoje ir išdaužė langus. Vi
so padaryta nuostolių už $25 
tūkstančius.

Didžiausią bedarbių nuošimtį 
Kanadoje sudaro nebaigę nė 10 
skyrių. Net 70% visų bedarbių 
turi tik 8 skyriaus išsilavinimą. 
Dėl ankstyvo vaikų pasitrauki
mo iš mokyklos dažniausia yra 
kaltinami tėvai.

KGB — tik trys raidės, bet jos 
daug reiškia... Tiesa, jų negarsi
na nei spauda, nei radijas su tele
vizija, nei kitokios reklamos prie
monės. Priešingai, šitos mono
gramos stiprybė didele dalimi ky
la iš to, kad ji vengia ne tik rėk
iamos, bet ir aplamai viešumos. 
KGB — Komitet Gosudarstven- 
noj Bozopasnostij (Valstybinis 
saugumo komitetas) tiesiogiai 
priklauso SSSR ministerių tary
bai, bet tikrovėje yra “valstybė 
valstybėje”, tasai svarbiausias 
politinės policijos ramstis, kuriuo 
remiasi sovietinis totalistinis re
žimas. Net ir tie, kurie visiškai 
nesidomi sovietinės sferos vidaus 
reiškiniais, neturėtų užmiršti ši
tų trijų raidžių, nes* KGB veikia 
ne tik anapus. Jis veikia ir šiapus, 
nors toji veikla mums mažai ži
noma. *

Kvietimas Estijon
šitą klausimą kiek pajudino 

Stockholme neseniai posėdžiavu
si Švedijos estų tautinė atstovy
bė. Padėčiai krašte tirti komisi
jos pirm. Leo Karupaa savo pra
nešime nušvietė kaikuriuos KGB 
būdus, kuriais siekiama sukelti 
nesutarimus ir dezorientaciją iš
eivių tarpe. Svarbią vietą šioje 
akcijoje užima skatinimas ir kvie
timai keliauti Estijon. Labiausiai 
stengiamasi suvilioti jaunesnės 
kartos intelektualus. Kaikurie pa
aiškėję faktai verčia dėl to rim
tai susirūpinti.

Dalis vadinamųjų “jaunųjų” 
jau yra persiritę į penktąją am
žiaus dešimtį ir tą vardą savinasi 
tik iš opozicijos už save vyresnie
siems. Kaip tik jaunųjų akademi
kų tarpe vis labiau pasigirsta bal
sai už ‘ryšius su tėvyne’” beiko- 
kia kaina, nes tik tokiu būdu esą 
galima išlaikyti gyvą tautybę iš
eivių tarpe. Tos nuomonės atsto-

ATEITININKU KONGRESAS TORONTE
Liepos 3—4 d. į Torontą su

plauks į savo penkmetinį kongre
są laisvojo pasaulio ateitininkija 
— moksleiviai, studentai ir sen
draugiai. Tai nebus tik organiza
cinio pobūdžio suvažiavimas, bet 
idėjinio išryškinimo santalka. Šis 
kongresas turės nusagstyti orien
tacines gaires tolimesniam keliui 
kovoje už lietuviškuosius idealus. 
Tuo reikalu pasisakys ateitinin
kų Federacijos vadas dr. J. Gir
nius ir kiti paskaitininkai.

Kongreso rengimu rūpinasi Fe
deracijos valdyba ir specialus ko
mitetas Toronte, kuriam vadovau
ja dr. J. Sungaila. Valdyba rūpi
nas kongreso idėjine, literatūrine 
puse, o komitetas — koncertu ir 
visais kitais praktiniais reikalais. 
Jau yra paaškėję, kad šalia bend
rųjų kongreso posėdžių bus ir at
skiri sąjungų posėdžiai — moks
leivių, studentų ir sendraugių. 
Jiems programas ruošia sąjungų 
valdybos. Literatūros vakare - 
koncerte, iki šiol turimomis žinio
mis, dalyvaus pianistė A. Kepalai- 
tė ir sol. J. Vaznelis. Literatūrine 
programa rūpinasi red. K. Bradū- 
nas. Jau atrinkti kūriniai ir ta
riamasi su aktoriais. Literatūros 
vakaras - koncertas - įvyks liepos 
3 d., šeštadienio vakare, Toronto 
un-to koncertų salėje Harthouse. 
Po koncerto Prisikėlimo salėje — 
susipažinimo vakaras su orkestru 
ir šokiais.

Fr. Glogowski, lenkų “Zwiąckowiec” laikraščio redaktorius, pa
skirtas į Kanados imigracijos ministerijos apeliacijų tarybą; vidu
ry — imigracijos min. J. R. Nicholson, toliau — gynybos min. 
P. Hellyer.

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

vai iš esmės vadovaujasi rimtais 
patrijotiniais motyvais ir savo 
širdyje tebėra komunizmui prie
šingai nusiteikę, tačiau neįverti
na pakankamai komunistinės tak
tikos pavojų ir patys nesąmonin
gai padeda priešui demoralizuoti 
pasipriešinimo dvasią.

Visi žino, koks jautrus ir sudė
tingas kelionių į kraštą klausi
mas. Įvykę pasikeitimai išeivių 
nusistatyme rodo, kad pavojus di
dėja patekti į komunistų spąstus. 
Po ilgamečio išsiskyrimo didėjan
tis noras pamatyti tėvynę ir ar
timuosius yra suprantamas ir tei
sėtas, tačiau kelionių vaisiai taip 
pat labai aiškūs: didėja skaičius 
tų, kurie išsijungia iš veiklos iš
eivijoje. Kaip taisyklė, susigun- 
džiusieji keliauti, bent kūnam 
laikui, nutraukia ryšius su išei
vių organizacijomis, izoliuojąs!, 
pradeda jieškoti sandėrio su prie
šu ir noras dalyvauti pasiprieši
nimo kovoje nyksta.

Palengvinti formalumai
Labai svarbu ištirti, kokie tik

rieji tikslai slepiami sustiprinto
je kelionių propagandoje ir ko
kiais būdais sovietai pasinaudoja 
išeivių jausmais gimtinei ir arti
miesiems. Kiek tai liečia gyvenan
čiuosius Švedijoje, visai neseniai 
Stockholme įvesti žymūs paleng
vinimai keliauti Estijon (tai lie
čia bendrai visus Pabaltijo kraš
tus ir pačią Sov. Sąjungą). Viena 
švedų bendrovė, kuri iki šiol ver
tėsi tik siuntinių persiuntimu, ga
vo leidimą tva^jfci kelionių rei
kalus. Tokiu bū3f daugiau nebe
reikia kreiptis į sovietų ambasa
dą, kuri nevieną norintį keliauti 
anksčiau atbaidydavo. Dabar vi-

Sekmadienio pamaldas laikys 
vysk. V. Brizgys. Tikimasi, kad 
galės dalyvauti ir vysk. Pr. Bra
zys. Pamaldų metu bus šventina
ma Toronto stud, ateitininkų vė
liava.

Kongresui rengti komitetas, iki 
šiol tvarkęs tik bendruosius rei
kalus, pasiskirstė darbo sritimis. 
Dr. J. Sungaila, be visų kongreso 
reikalų koordinavimo, pasiėmė 
tvarkyti literatūros - muzikos va
karą; A. Gurevičius — sekr. ir 
propagandosv adovas; K. Mangli- 
cas — iždininkas ir ūkinių reika
lų tvarkytojas; Vyt. Aušrotas nak
vynių; P. Kuolienė — banketo; 
V. Tamulaitytė — studentų reika
lų vadovė, o L. švėgždaitė — 
moksleivių. Be to, bus sudarytos 
atitinkamos komisijos.

Mokytojai dažnai turi proble
mų su mokinių apsirengimu ir 
laikysena. Tėvai nekreipia dė
mesio, ar vaikas kerpa plaukus, 
ar ne. Vienoje Toronto mokyk
loje mokėtojas nebegalėjo pa
kęsti ant akių užkritusių 15 m. 
berniuko plaukų; pasikvietė dar 
2 mokytojus, kurie berniuką lai
kė, o jis pats kirpo plaukus. Nu- 
kirpęs mokytojas paskambino 
motinai, kuri pasakė: “Ačiū, aš 
jo niekaip negalėjau priversti 
nueiti į kirpyklą.”

sus kelionės formalumus sutvar
ko minėtoji bendrovė.

Patirta, kad pasiruošimai iš
plėsti “turizmą” Estijoje, kiek tai 
liečia išeivius, pradėti jau 1962 
m., kai tas klausimas buvo svars
tytas specialioje režiminės ryšių 
su užsienio estais draugijos kon
ferencijoje. Užplanuotosios kelio
nės numatytos tik kaip pirmas 
žingsnis, vykdant daug platesnės 
apimties planą, kurio tikslas 
“prisijaukinti” išeivius ir pasiek
ti tai, ko nepasiekė akcija “už su
grįžimą į tėvynę”, vienu žodžiu, 
aptildyti nepatogią politinę emig
raciją.

Sąjunginių respublikų komite
tai kultūriniams ryšiams su pi
liečiais (tautiečiais) užsienyje yra 
tvarkomi iš centro Maskvoje ir 
priklauso KGB. Kokia reikšmė 
skiriama tai veiklai, galima spręs
ti iš fakto, jog biudžetas padidin
tas pustrečio karto. Tačiau vieti
nėje plotmėje, tie komitetai sle
pia savo ryšius su KGB. Priešin
gai, respublikinės draugijos kul
tūriniams ryšiams su tautiečiais 
užsienyje mėgina iškišti labiau ži
nomus intelektualus, net neko- 
munistus, kad būtų sudaryta kiek 
galima labiau nekalta priedanga.

Lankytojų rūšys
Tarp tų, kurie iki šiol lankėsi 

Estijoje, pastebėtos dvi rūšys. 
Vieni gauna teisę tik apsistoti 
viešbutyje Taline, kitiems leidžia
ma aplankyti namiškius gimtinė
je. Antruoju atveju daromos dide
lės pastangos lankytoją ypatingai 
įtikinti, kaip “viskas pasikeitė po 
Stalino”. Buvo atsitikimų, kai vi
zito laukiančioji šeima buvo lai
kinai apgyvendinta reprezentaci
jai’tinkamame bute.

Įdomu, jog tėvynėje gyvenan
tys estai atvykstančius keliauto
jus sutinka labai rezervuotai. 
Nors ir džiaugiamasi asmeniniu 
pasimatymu, tačiau pastebima 
tendencija vengti artimesnio 
bendravimo, atvirumo. Yra žino
mas vienas atvejis, kad sugrįžęs 
iš Estijos vienas lankytojas skun
dėsi buvęs namiškių apkultas, nes 
jie jį palaikę “agentu-provokato- 
rium”...

(Nukelta Į 7 psl.)

Ministeris kalbėjo 
tautinėms grupėms

“Canadian Scene”, spaudos 
agentūra, aptarnaujanti Kanados 
tautinių grupių laikraščius infor
maciniais straipsniais, liečian
čiais Kanados gyvenimą, pakvie
tė Kanados užs. r. mini P. Mar
tin kalbėti taut, grupių laikraš
čių redaktorių susirinkime kovo 
26 d. Carlings Breweries priėmi
mų salėje. Ministeris plačiai iš
dėstė Kanados poziciją Vietna
mo problemoje. Jis priminė, kad 
Kanada yra paliaubų komisijos 
narys ir turi atskirą nuomonę, 
nesutinkančią su Indijos ir Len
kijos atstovų nuomonėmis. JAV 
esančios pakviestos P. Vietnamo 
vyriausybės į pagalbą pagal 
Jungt. Tautų konstituciją. Puo
limus pradėjo Š. Vietnamo pa
jėgos. Vietname nesąs civilinis 
karas, kilęs dėl vidinių priežas
čių. Tai pridengtas tarptautinio 
pobūdžio karas. Kanados noras 
— atstatyti pašlijusi bei paraly- 
žuotą JT autoritetą ir suvesti 
prie derybų stalo kovojančias 
šalis.

Po paskaitos ir diskusijų bu
vo progų pasikalbėti su min. P. 
Martin privačiai. “T.Ž.” atstovas 
su latvių laikraščio “Latvija — 
Amerika” red. A. Kundrats pa
klausė:

— Kaip yra šiuo metu su šei
mų narių atsikvietimu iš Pabal
tijo kraštų? Ar galimybės didė
ja?

— Galimybės tebėra mažos. 
Toje srityje dirbame toliau. Da
bartinei Sov. Sąjungos vyriausy
bei esame pateikę sąrašą 800 as
menų, kurių laukia šeimos na
riai Kanadoje.

— Pone Ministeri, ar tame są
raše yra ir pabaltiečių?

— Sovietai sutiko priimti są
rašą, liečiantį tiktai Sov. Sąjun
gą. Ligi šiol apie tą sąrašą nieko 
negirdėti.

— Ar priimtumėte pavardes 
asmenų, kurie gyvena okupuo
tuose Pabaltijo kraštuose ir no
rėtų atvykti Kanadon, kur lau-

(Nukelta f 7 psl.)

Kanados užsienio reikalų min. P. Martin Kaina su latvių ir lietuvių 
spaudos atstovais Toronte po paskaitos apie Vietnamą

“Latvija - Amerika” klišė

^Savaitės įvykiai
MAŽASIS KARAS VIETNAME DIDĖJA. AMERIKIEČIŲ 

LĖKTUVAI KASDIEN BOMBARDUOJA Š. VIETNAMO TE
RITORIJĄ. Pirmą kartą juos pasitiko netoli Hanoi sovietinės 
gamybos MIG lėktuvai. Tai ženklas; kad karas intensyvėja iš 
abiejų pusių, š. Vietnamo komunistinė vyriausybė, per kurią 
veikia Kinija, sustiprino partizanų siuntimą į P. Vietnamą ir 
sudažnino amerikiečių karinių bazių puolimus. Ypač padilgino 
amerikiečius jų ambasados rūmų išsprogdinimas Saigone, ku
riame žuvo 11 asmenų, sužeista 150. Amerikiečių ir vietnamie
čių aviacija intensyviai bombarduoja tiekimo linijas. Jų pade
gamosios bombos sunaikino 
Boi Loi 50 kv. mylių ploto 
mišką netoli Saigono, kuriame 
slėpėsi komunistiniai partizanų 
daliniai. Pastaruoju metu JAV 
nutarė siųsti į P. Vietnamą dar 
daugiau kariuomenės ir sustip
rinti jau esamas pajėgas, ku
rias sudaro 27.500 karių. JAV 
per savo ambasadą Varšuvoje 
perspėjo raud. Kiniją, kad ant
roji Korėja nepasikartos.
Taikos skleidėjai susirūpinę, 

kad Vietnamo karas neišsiplėstų. 
Kanados premjeras L. B. Pear- 
sonas tuo reikalu tarėsi su JAV 
prez. Johnsonu, kuris nėra linkęs 
sėsti prie derybų stalo be tvirtų 
pozicijų. Komunistinė Hanoi vy
riausybe sutinka derėtis tik tada, 
kai amerikiečiai pasitrauks iš P. 
Vietnamo. Afrikos-Azijos 16 kraš
tų Belgrado konferencijoj prieš 
mėnesi laiko sudarė taikos planą, 
kuris jau pasiekė kariaujančias 
šalis. Tikimasi, kad jos sutiks de
rėtis be jokių pradinių sąlygų. 
Ta linkme veikia ir JT gen. sekr. 
U Thant.

Kipro salon taika dar neatėjo. 
JT atstovas-tarpininkas Galo Pla
za Lasso paskelbė savo 66 prane
šimą ir būsimos santvarkos pla
ną, kuris siūlo, kad Kipro tur
kams būtų pripažintos mažumos 
teisės. Turkai pasišiaušė ir pasiū
lė tarpininkui išvykti. Kipro grai
kai sutinka su kaikuriais tarpi
ninko pasiūlymais, su JT tam 
tikra priežiūra. Nepatenkinti tik
tai tie graikai, kurie nori, kad 
Kipras susijungtų su Graikija, 
nes JT tarpininkas to nesiūlo. 
Kipro prez. Makarios buvo pa
skelbęs, jog salon iš Sov. S-gos 
atgabenti raketiniai ginklai. Ma
noma betgi, kad jie Kipro salos 
nepasiekė.

Vatikano oficiozas “L’Osserva- 
tore Romano” rašo, kad Amerika 
su savo kariuomene ir lėktuvais 
gina viso laisvojo pasaulio inte
resus. “Jei Amerika pasitrauktų 
iš Vietnamo, būtų atdaros durys 
raudonųjų kiniečių ekspansijai 
toje pasaulio dalyje, kur visų 
tautų interesas yra išlikti lais
viems ir išlaikyti taiką.”

Kinijos premjeras čueniai lan
kėsi Alžerijoj ir norėjo išgauti 
Ben Bellos pasižadėjimą išskirti 
Sov. Sąjungą iš Afro-Aajos tautų 
konferencijos, kuri vyks birželio 

29 d., bet neišgavo. Indonezija da
ro pastangų iš šios konferencijos 
išjungti ir Maleziją. Konferenci
ja įvyks Alžerijoj. čueniai nepra
leido progos dar kartą pulti Ru
sijai. Esą naujieji jos viešpačiai 
Kosyginas ir Brežniovas, kurie 
paveldėjo Chruščiovo sostą, yra 
“seni Chruščiovo draugai ir di
džiausi marksizmo-leninizmo išsi
gimėliai”.

Graikijoj įvyko žemės drebėji
mas, kuris apgadino apie 1.200 
namų. Buvo kilusi didžiulė pani
ka. 4 žmonės užmušti.

Popiežius Paulius VI priėmė 
audiencijoj tris pravoslavų dva
sininkus iš Jeruzalės; vienas jų 
buvo metropolitas, kitas — ar
chimandritas, trečias — vienuo
lis. Jie atstovavo Jeruzalės pa
triarchui.

Britanijos premjeras Wilson 
lankėsi Paryžiuje ir tarėsi su 
prez. De Gaulle. Tarp kitų klau
simų buvo paliestas ir Vokietijos 
sujungimo reikalas. Esą reikia 
imtis iniciatyvos. Taip pat jų su
tarta dėl pagerinimo santykių su 
Rusija ir rytų Europa.

Pakistano prez. Ayub Khan iš
vyko aštuonioms dienoms į Mask
vą. Neseniai jis lankėsi Pekinge. 
Nors pats nėra raudonas, bet 
mėgsta lankytis pas raudonuo
sius. Pabaigoje šio mėnesio pre
zidentas mano lankytis ir Ameri
koje. Rusijoj, be kitų dalykų, jis 
tariasi ir dėl ūkinės paramos. Pa
kistanas ima iš visu.

Maroko parlamentas nutarė at
imti iš visų svetimšalių žemės 
ūkius ir juos paversti kolektyvi
niais ūkiais. Ši reforma turi būti 
įvykdyta per trejus metus.

Sovietai pasiryžo įstoti į tarp
tautinę patentų organizacija ir 
oasiršyti atitinkamą sutartį. Nuo 
liepos mėn. 1 d. Sov. Sąjunga 
tampa nariu. Tik žinant jos visuo
tinį suktumą kyla klausimas, ar 
jį tų nuostatų laikysis.

Buromje suvalstybinamos pri
vačios mokyklos. Jau suvalstybin
ta 129 mokyklos; vėliau galės bū
ti suvalstybintos dar 883 mokyk
los. Daugiausia jos buvo išlaiko
mos tikybinių organizacijų iš už
sienio.
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Liudas Januška-jau kunigas
KUN. J. STAŠKEVIČIUS

Lietuvių išeivijai, ypač Toron
to kolonijai džiugi naujiena: vėl 
Įšventintas naujas lietuvis kuni
gas Liudo Januškos asmenyje. 
Kiekvienam torontiečiai, seku
siam bent dalį šios kolonijos kul
tūrinės veiklos, kun. L. Januška

lą kun. Liudas baigė savo gimti
nėje, o gimnaziją lankė Kupišky
je, tačiau karui užėjus nespėjo 
baigti. Po karo mokslą tęsė Gre- 
veno prekybos'mokykloje, kurio
je tuo metu kapelionavo kun. B. 
Pacevičius. 1947 m. busimasis 
kunigas atvyko darbams Angli- 

yra senas pažįstamas. 1951 m. jon ir daugiausia gyveno 
atvykęs iš Anglijos Torontan, terio apylinkėje — kun. J. Kuz- 
tuojau išgarsėjo kaip puikus ar- mickio “parapijoje”.
tįstas. Kun. B. Paceviciaus staty- Dar Anglijoje tebebūdamas, 
tuose vaidinimuose “Fabiola”,! kun. Liudas svajojo tapti kunigu, 
“Sūnus palaidūnas”, “Atžalynas” i tačiau tuomet tai buvo tik graži 
ir “Vilius Telis” jis vaidino pa-: svajonė. 1956 m. rudenį tą svajo- 
grindines roles. Dainavo muz. St.: nę nutarė įgyvendinti ir-įstojo To- 
Gailevičiaus vedamame “Varpo”, ronto šv. Augustino seminarijom 
chore ir prieš įstodamas kunigų Po pusantrų metų iš jos išstojo, 
seminarijon, buvo pradėjęs reikš-. fabrike pasipildė piniginę moks- 
tis kaip solistas, “Varpo” chore' lui ir 1959 m. rudenį galutinai 
dainavęs solo partijas. Labai veik-i išvyko baigti teologinių studijų 
liai jis reiškėsi ir ateitininkuose: liet. šv. Kazimiero kolegijon Ro
be jo pagalbos nepraeidavo be- • moję. Ten jis pasižymėjo kaip la- 
veik nei vienas moksleivių paren- bai darbštus ir pareigingas Įdie
gimas, nekalbant jau apie stovyk
las, kuriose dažnai turėjo vadovo 
ar viršininko pareigas ir rytais, 
žadindamas stovyklautojus, vie
toj švilpuko užtraukdavo kokią nius ir šiemet baigs teologinius 
nors ariją savo gražiu tenoru, p ’ ’ ’ 7 *

Kun. L. Januška gimė Šimonių tas š.m. balandžio 3 d. Romoje, 
bažnyčios zakristijono šeimoje.......................
Jo tėvelis dar ir dabar zakristijo- 
nauja Šimonyse. Pradžios mokyk-

:es-

Dar Anglijoje tebebūdamas,

rikas, ir todėl paskutiniu metu 
buvo paskirtas klierikų vyres
niuoju — dekanu. Romoje, Late- 
rano universitete, baigė filosofi-

mokslus. Kunigu buvo |šventin-

Visi bičiuliai, ypač torontiečiai, 
sveikina ir linki palaimos naujuo
se gyvenimo keliuose.

Medellino, Kolumbijoj, lietuvių namų pastatas (kairėje) ir statoma koplyčia

Šiuo metu kompartijos pergy
vena pasimetimo tarpsnį. Siame 
pokaryje išryškėjo, kad komparti
jos, siekiančios* tų pat tikslų be
veik tomis pačiomis priemonė
mis, tarpusavyje nesutaria. Visos 
kompartijos dangstosi demokrati
nėmis iškabomis — “liaudies de
mokratijomis”, tačiau tikrovėje 
remiasi partijos diktatūra. Visuo
se kraštuose vyrauja valstybinis 
kapitalizmas, vadinamas socializ
mu ar net pereinamuoju tarpsniu 
į komunizmą. Kiniečiai buvo pasi
šovę įgyvendinti komunizmą že
mės ūkyje, tačiau nederliaus me
tai privertė daryti nuolaidų ir da
limi atsisakyti “komunizmo” įgy
vendinimo. Visos kompartijos ne
sugebėjo įgyvendinti pažangos, 
ypač ūkio srityje. Savo netesėji
mus, nesėkmes ir trūkumus nori 
jos užklostyti pažadais “rytoj bus 
geriau”. Komunistas rašytojas Jo
nas Avyžius į kolchozininkės, ne
paprastai gabios audėjos, “tarybi
nės didvyrės” Mortos Rimšienės 
lūpas Įspraudžia šiuos žodžius: “O 
kai dėl kolektyvo, tai ką jis man 
davė? Dėl jo būčiau išdvėsusi ba
du su visais vaikais. Ubagų kol
ūkis. .. Tuščių pažadų maišas 
daugiau nieko. “Rytoj bus geriau, 
rytoj bus geriau“. Kada tas ryto
jus ateis? Turbūt kai mūsų nebe
bus. Šuniui į uodegą tokį rytojų! 
Aš ir mano vaikai norime šiandie
ną gyventi” (Kaimas kryžkelėje”, 
110 psl., pasirašyta spaudai 1964. 
XI. 17, 15.000 egz., spausdinta 
“Raidės” spaustuvėje Kaune).

Jonui Avyžiui, kurio romanas 
išvydo dienos šviesą tik sutriuški
nus asmenybės kultą, atseit 
Chruščiovą, pavyko suglaustai iš
reikšti masių nepasitenkinimą 
kompartijos pažadais. “Aš ir ma
no vaikai norime šiandieną gy
venti”.

Antras ryškus nesutarimas — 
dėl vadovavimo. Kiniečiai laiko 
save tikraisiais komunistais. 
Chruščiovas ne tik juokėsi, bet ir 
tyčiojosi iš elgetų komunistinėje 
Kinijoje. Kiniečiai reikalavo 
Chruščiovą pašalinti. Ir kai jis 
buvo pašalintas, jie nusivylė, nes 
ir be Chruščiovo tęsiama jo poli
tika. Taigi, kaltas ne asmuo, bet 
nacionalinė politika, kuria užsi
krėtė ir mažesnės kompartijos, gi
nančios savo tautas nuo “didžiojo 
brolio” ūkinio išnaudojimo. Ne 
tik atskiri asmenys, bet ir tautos 
nori geriau gyventi. Komunistinė 
ideologija su tautų siekimais jau 
ir kompartijos diktatūroj nebe- 
suderinami. štai kodėl Maskvai 
nepavyko sukviesti visų kompar
tijų pasitarimo.

KOMPARTIJŲ 
SUVAŽIAVIMAS
š. m. kovo 1—5 dienomis įvyko 

18 kompartijų patariamasis suva
žiavimas. Į suvažiavimą atsiuntė

Padėkime Kolumbijos lietuviams!
Neseniai Kolumbijoj viešėję 

hamiltoniečiai p. J. E. Bajorai
čiai atsivežė iš kun. Myk. Tamo
šiūno šio turinio raštą:

“Mūsų brangūs tautiečiai, Ha
miltono lietuviai! Pasinaudoju 
mūsų svečio p. J. Bajoraičio bu
vimu Meddeline ir įteikiu Jums, 
mieli tautiečiai, mūsų prašymą. 
Esame Kolumbijoj negausi kolo
nija (jis.papasakos apie mus dau
giau), bet turime didelį užsimoji
mą — pastatyti lietuvių centrą ir 
koplyčią, kad būtų čia gyvenan
tiems lietuviams tautos simboliu 
bei paminklu Lietuvai kolumbie- 
cių tarpe. Dalis jau yra išbaigta, 
tačiau daug ko stinga. Mes prašo
me mus suprasti ir tame darbe 
padėti su Jūsų lietuviškos širdies 
auka. Iš anksto Jums reiškiame 
lietuvišką padėką ir kviečiame 
apsilankyti pas mus. Visada bū
site mums brangūs svečiai Medel- 
line ir Kolumbijoj.

Tegu Dievas atlygina Jūsų au
kas. Nuoširdžiai Jūsų kun. M. Ta
mošiūnas. Medellin/ kovo 8 d., 
1965 m.”

Šis prašymas į hamiltoniečius 
buvo perskaitytas š.m. kovo 25

d. bendrame KLB Hamiltono ap. 
valdybos ir organizacijų atstovų 
posėdyje ir nuspręsta,' kad šis 
prašymas liečia ne tik Hamiltono 
lietuvių koloniją, bet ir visą Ka
nadą. Todėl nutarta kreiptis į vi
sus šio krašto lietuvius, prašant 
kad ir mažiausia auka prisidėti 
prie Medellino lietuvių koplyčios 
užbaigimo darbų, pinigus siun
čiant KLB Hamiltono apyl. val
dybos ižd. P. Lukošiui, 14 Arthur 
Ave. So., Hamilton, Ont., telef. 
JA 9-6619.

Iš pasikalbėjimo su p. J. Bajo
raičiu paaiškėjo, kad kun. M. Ta
mošiūnas atlieka tenykščių lietu
vių tarpe ne tik religinį darbą, 
bet plačia vaga varo ir tautiškai 
kultūrinį. Jo dėka lietuviai turi 
gerus darbus, gerą vardą Kolum
bijos valdžioje ir jo pastangomis 
yra pavadinta netoli lietuvių 
centro viena aikštė “Lituania” 
vardu.

Kanados lietuviai visuomet at
siliepia į kiekvieną lietuvišką 
prašymą, tad reikia tikėtis, kad 
ir ši kartą jie bus duosnūs Ko
lumbijos lietuviams.

K. Baronas

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
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ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas Į namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Rytuose — 2448 DANFORTH AVE. — TEL OX 9-4444
Vakaruose — 137 RONCESVALLES AVE. — TEL. 537-1442

Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

atstovus: Anglijos, Argentinos, 
Australijos, Brazilijos, Bulgari
jos,, Čekoslovakijos, Indijos, Ita
lijos, Kubos, Lenkijos, Mongoli
jos, Prancūzijos, Sirijos, Sovietų 
Sąjungos, Suomijos, Vengrijos ir

viri stengtųsi gerinti partijų savitar
pio santykius, stiprinti tarptautinio 
komunistinio judėjimo susitelkimą, 
laikydamosi demokratinių principų, 
kurie teigia, kad visos broliškosios 
partijos yra savarankiškos ir lygia-

kompartijos nebuvo ir nėra val
džioje. Iš Europos liaudies res
publikų pasitarime nedalyvavo 
ne tik Albanija, kuri yra Kinijos 
Įtakoje, bet ir Rumunija. Atstovų 
neprisiuntė net.min. pirm. A. Ko
sygino aplankyti kraštai—Š. Viet
namas ir š. Korėja. Kinija, nežiū
rint pakartotinų bandymų santy
kiams su sovietais pagerinti, ne 
tik atstovų neatsiuntė, bet šį su
važiavimą pasmerkė. Suvažiavu
siųjų nuomonių pareiškimas ro
do, kad dar nėra rastos priemo
nės kompartijų vienybei atstatyti 
bei sudaryti bendrai vadovybei, 
kurią pripažintų besiginčijančios 
šalys. Patariamąjį suvažiavimą 
puikiai pavaizduoja paskelbtasis 
pranešimas (“Tiesa”, III. 10) ir 
tuščiaviduris vedamasis kovo 12 
d. “Pravdoje”, kuri pakartotinai 
piršo kitų kraštų kompartijoms 
Maskvos vadovybę ir jos “vieny
bę”, nors eilė kompartijų jos kra
tosi.

Trumpas pranešimas buvo il
gai redaguotas, kad sušvelnintų 
kompartijų nesutarimą ir į gražų 
indą įpiltų kartų gėrimą, kurį tu
ri ragauti' ne vien rusų kompar
tija. Ir didžiausiomis pastango
mis nepavyko nutylėti nesutari
mo, kuris tikrovėje yra žymiai 
didesnis, kaip rašte.

PRANEŠIMO SPRAGOS
Patariamasis suvažiavimas, po 

penkių dienų svarstymų ir tarpu
savio ginčų,' kurie net nebuvo 
skelbiami, visdėlto prisitaikė ru
su kompartijos linkmei. Būdin
gesnės pranešimo vietos rodo, 
kad šiuo metu Maskva nenori da
ryti nuolaidų Pekingui, nors reik
tų vesti ilgą kovą:

“Susitikimo dalyviai pareiškė įsiti
kinimą: kas vienija komunistų parti
jas, yra žymiai stipriau už tai, kas jas 
šiuo momentu skiria. Net esant nesu
tarimams, kurie susiję su politine li
nija, su daugeliu svarbių teorijos ir 
taktikos problemų, visiškai įmanoma 
ir būtina siekti vieningų veiksmų ko
voje prieš imperializmą, visokeriopai 
remiant tautų išsivadavimo judėjimą, 
kovoje už visuotinę taiką ir taikų sam
būvį tarp valstybių, turinčių skirtin
gas socialines s^^rkas, — nepri
klausomai nuo to, ar tai yra didelės 
arba mažos šalys, — kovoje už darbi
ninkų klasės gyvybinius interesus ir 
istorinius tikslus.

Bendri veiksmai kovoje už šiuos 
bendrus tikslus — tinkamiausias bū
das įveikti esamiems nesutarimams.

Susitikimo dalyviai pabrėžė, jog rei
kia, kad komunistų partijos kolekty-

KLB VYRIAUSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS PRANEŠIMAS NR. 2
Vyr. rinkimų komisija, pagal KLB tarybos rinkimų taisyklių 

§ 18, skelbia šį į Vl-ją krašto tarybą pasiūlytų kandidatų sąrašą:
Abromaitis Mečys 
Augaitis Petras 
Aušrotas Vytautas ' 
Ažubalis Petras 
Bakšys Stasys 
Balaišis Balys 
Balčiūnas Gerardas 
Balčiūnas Petras 
Barisas Vytautas 
Baršauskas Sigitas 
Bastys Pranas 
Beresnevičius Gintautas 
Bireta Vytautas 
Bražukas Petras 
Bumbulis Antanas 
Butkus Jonas 
Čepas Silvestras 
Čuplinskas Eugenijus 
Dargis Stasys

2.
3.
4.
5.
5.

Kovoje už bendrų visam komunisti
niam judėjimui uždavinių išsprendi
mą tikslinga panadoti visas galimybes 
ir būdus, dvišalius ir daugiašalius bro
liškųjų partijų atstovų susitikimus ir 
kitas partijų ryšių ir keitimosi nuomo
nėmis formas.

Susitikimo dalyviai yra vieningos 
nuomonės, kad dabartinėmis sąlygo
mis, kaip nurodoma I960 metų pareiš
kime, tarptautiniai komunistų ir dar
bininkų partijų pasitarimai yra efek
tyvi veikimo forma, įgalinanti savi- 
tarpiškai keistis nuomonėmis ir paty
rimu, kolektyvinėmis pastangomis pra
turtinti marksizmo-leninizmo teoriją 
ir ruošti vieningas pozicijas kovoje už 
bendrus tikslus. Tokie pasitarimai, 
kurie rengiami, laikantis visiško kiek
vienos partijos lygiateisiškumo ir ne
priklausomybės principų, gali gerai 
pasitarnauti, siekiant įveikti komunis
tinio judėjimo nesutarimus ir jį su
telkti marksizmo-leninizmo ir proleta
rinio internacionalizmo pagrindu. To-1 
dėl aktyviai ir visapusiškai ruoštis 29 Jurkūs AlrirdaŠ 
naujam tarptautiniam pasitarimui ir j Kairys Stepas 
jį surengti tinkamu .metu, susitikimo: 3^’ Kaknevičius Kazys 
dalyvių nuomone, visiškai atitinka pa-1 32* Kardelis Jonas

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. Daniliūnas Eduardas
21. Dvilaitis Juozas
22. Eimantas Leonardas
23. Gustainis Jonas
24. Januška Petras
25. Jasinevičius Juozas
26. Jonynas Vytautas-Aleks.
27. Judzentavičiūtė Vanda
28. Jurkevičienė Emilija

saulinio komunistinio judėjimo intere
sus” (citatos pabraukimai mano, Aut.).

KAS PASAKYTA?
Pirmiausia siūloma derinti tar

pusavio politinę veiklą, pamirš
tant šio meto ideologinius ir te
orinius nuomonių skirtumus, šis 
siūlymas sunkiai įgyvendinamas, 
kai pripažįstamas visų komparti
jų savarankiškumas ir' lygiateisiš
kumas, kuris aiškiai nesuderina
mas su kompartijų diktatūriniu 
valdymu. Kompartijų lygiateisiš
kumo pradą paskelbus, didžiosios 
kompartijos turi gauti mažųjų 
pritarimą. Rusų kompartija suge
bėjo sukviesti tik 17 kraštų atsto
vus, kuriems aiškiai primetė sa
vo reikalavimus: taikų sambūvi 
su vakariečiais ir I960 m. suva
žiavimo nutarimus. Kiniečių 
kompartija priešinasi ne tik tai
kiam sambūviui, ypač šiuo metu, 
kai remia pilietinį karą pietinia
me Vietname, bet ir atmeta 1960 
m. Įvykusio kompartijos suvažia
vimo nutarimus.

Kas beliko pastarajam kompar
tijų suvažiavimui? Ruoštis visų 
kompartijų patariamajam suva
žiavimui ir tikėtis, kad “savaran
kiškos ir lygiateisės” kompartijos Staškevičius"Jonas " 
atsisakys tautinių polėkių ir įsi- 65 Staškevičius Romualdas 
jungs į tarptautiškumo srovę. 66 stepaitis Herbertas 
Šios viltys yra atšlijusios nuo tik- 67 strazdas Jurgis 
rovės, Kariškai ir ūkiškai nepaje- 68 Sungaila Juozas

33. Kaškelis Juozas
34. Kizis Mykolas
35. Krištolaitis Juozas
36. Kručas Juozas
37. Kšivickis Jonas
38. Kuolas Augustinas
39. Lelis Petras
40. Liūdžius Antanas^
41. Lukoševičiūtė Aušra
42. Lukoševičius Petras-Pov.
43. Lukšys Jonas
44. Masionis Saulius
45. Matulionis Jonas
46. Miceika Vladas
47. Mileris Kazys
48. Nagys Henrikas
49. Otto Romualdas
50. Pacevičius Antanas
51. Paplauskienė - Ramūnienė 

Marija
52. Paškevičius Albinas
53. Petraitis Viktoras
54. Povilaitis Bronius
55. Pleinys Jeronimas
56. Rinkūnaitė Giedrė
57. Rinkūnas Antanas
58. Sakalas Balys
59. Saplys Bronius
60. Simanavičius Algis
61. Simanavičius Jonas-Rob.
62. Skripkgtė Liucija
63. StanBVreius Alfonsas

41 mechanikas Toronto
48 ūkininkas Delhi
41 tarnautojas Toronto
47 kunigas Toronto
51 darbininkas Hamilton
51 technikas Windsor
44 teisininkas Toronto
45 mokytojas Toronto
50 dipl. miškininkas Windsor
22 mokytojas Montreal
59 mokytojas Toronto
23 studentas Toronto
30 tarnautojas Toronto
46 braižytojas Toronto
43 darbininkas Toronto
46 tarnautojas London
43 veter. gydytojas Toronto
37 inžinierius Toronto ,
40 nekil. turto agentas Toronto
51 tarnautojas London
48 miškininkas Toronto
57 mokytojas London
43 tarnautojas Toronto
48 ekonomistas Windsor
49 inžinierius Toronto
46 bibliotekininkas Montreal
35 valst. tarnautoja Toronto
47 buhalterė Toronto
30 dr. inžinierius Ottawa
49 chemik.-vaistininkas Toronto
39 darbininkas Toronto
71 žurn .-laikraštininkas Montreal
56 dr. ekonomistas Toronto
50

47
55
54
60

23

46
22
67
50
45

29
50

prekybininkas 
mokytojas 
darbininkas 
superintendentas 
tarnautojas 
inžinierius 
notaras 
sekretorė 
dr. agronomas 
darbininkas 
studentas 
teisininkas 
ūkininkas 
mokytojas 
dr. phil.-rašytojas 
ekon. tyrinėtojas 
med. gydytojas

Windsor 
Hamilton 
Sudbury 
Hamilton 
Toronto 
Toronto 
Hamilton 
Montreal 
Montreal 
Sudbury 
Toronto 
Toronto 
Delhi 
Hamilton 
Montreal 
Montreal 
Toronto

gi Kinija per trumpą tarpsnį su
gebėjo sutelkti didesni pasekėjų 
skaičių už sovietus, kurie neseniai 
vadovavo visoms kompartijoms.

Napoleono žmonos saloje
(Tęsinys iš pr. numerio)

IŠGELBSTI ŽEMĖLAPIS
Apmaudas paima, kad taip atsi

tiko, bet pakaltinti nėra kas, ir 
ištysusiais veidais laukiame kol 
autobusas palaukęs apsisuka grįž
ti miestan. Važiuojame antrą kar
tą į tą pačią autobusų stotį ir pa
kelės grožis nublanksta po šio 
nuotykio. Išlipę dar bandom vie
ną kitą klausti, bet neužtaikom 
angliškai kalbančio. Numojame 
ranka: paimsime taksi ir nuveš į 
miesto centrą. O tų taksi pilna ap
linkui, tik ir laukia, kad koks ne
susigaudantis kalboje pasinaudo
tų jų patarnavimu. Įsėdam į pir
mąjį' arčiausiai esantį. Vėl rodau 
į žemėlapį, kad norime nuvažiuo
ti į miesto centrą prie pašto rū
mų. Nieko ir šis nesupranta. 
Daug nesiklausydamas duriu pirš
tu į žemėlapį: štai čia vežk ir 
baigtas kriukis! Taksi apsuka blo
ką ir sustoja, o šoferis jau angliš
kai sako: “two dollars”. Eik po 
šimts — jau lietuviškai užkeikiu! 
Apvežė bloką ir nori du dolerius! 
Mat, jau mus autobusas buvo at
vežęs beveik į vidurmiestį tik nie
kaip nepajėgėm išsiaiškinti. Pa
galiau derybas baigėm nusileidus 
šoferiui iki dviejų frankų. Marti
nique saloje įvesti prancūziški 
frankai, kurių už vieną dolerį 
gauni penkis.
SALOS SOSTINĖJE

Pagaliau esame norimoje vieto
je. Pirmiausia nueinu į paštą iš
siųsti atvirukų ir pasirinkti pašto 
ženklų. Pašto ženklai irgi prancū
ziški. Pasirodo, sala neturi jokios 
savivaldos, kaip kad britų salos. 
Ji priklauso tiesiog Prancūzijos 
metropolijai. Prefektas, kuris val
do salą, yra skiriamas iš Prancū
zijos, žandarai atkomandiruoja- 
mi irgi iš ten, tik policija yra iš 
vietinių kreolų. Parlamento irgi 
savo neturi, nes išrinktus salos 
atstovus siunčia į bendrą Prancū
zijos nralamentą.

Kadangi esame miesto centre, 
tai pradedu žvalgytis įdomesnių 
istorinių vietų. Miestas įkurtas 
1673 m.'prancūzų ir buvo jų kari-l

ST.DALIUS

nis centras Karibų jūroje, vadina
mas Fort-Royal, bet po revoliuci
jos pavadintas Fort-de-France. 
Miestą saugojo fortas St. Louis i 
vardu, kuris dabar atdaras lan
kytojams, kaip istorinė vieta. Sto
ros sienos su šaudymo angomis; i 
anų laikų patrankos saugojo visą 
įlanką nuo netikėtų puolimų. Nuo į 
Jforto prasideda aikštė, kurios vi
duryje palmių apsuptas stovi pa
minklas — statula Josephine Bo
naparte, kuri čia visų vadiname- 
“Empress”. Daugelis pastatų bei! 
didžiausias miesto,viešbutis taip-; 
gi pavadintas tuo vardu.
JOZEFINA — SALOS DUKTĖ

Dėl “Empress Josephine” ši sa
la yra labai išdidi ir kiekvienam 
lankytojui angliškai kalbantieji 
nepamiršta priminti, kad čia 1763 
m. gimė Rose Josephine Tascher, 
kuri jauna buvo išsiųsta į Prancū
ziją. Ten ištekėjo už jauno pran
cūzo ir pagimdė du vaikus. Kilus 
revoliucijai, jos vyras buvo pa
kištas po giljotinos kirviu, ir jau
na našlė grižo atgal į Martinique. 
Po dvejų metų ji sugrįžo atgal į 
Prancūziją, kur susipažino su Na
poleonu Bonaparte ir ištekėjo 
1796 m. Po karinių laimėjimų 
Napoleonas, kartu sū Josephine, 
buvo vainikuotas imperatorium 
1804 m. Nelaimei, Josephine ne- 
pagimdė Napoleonui įpėdinio ir 
juodu 1809 m. išsiskyrė. Josephi
ne apsigyveno netoli Paryžiaus, 
kur jos dvasia ir geras skonis ža
vėjo visus. Paskutini kartą ją Na
poleonas aplankė 1814 m. visai 
nrieš savo atsisakymą nuo sosto. 
Po to greit ir Josephine mirė. Jos 
atminimas yra labai gyvas Marti
nique saloje, tartum ji dar tebe- 
karaliautų. Josephine atminimui 
yra Įrengtas muzėįus, kuriame su
rinkti visi daiktai, susiję su jos 
asmeniu. Muzėjus ypač turistų 
yra gausiai lankomas.
PAMINKLAS ŽUVUSIEMS

Antroje šios aikštės pusėje yra 
kitas paminklas pagerbti French 
West Indies žuvusiuosius karius 
per abu pasaulinius karus, šis pa

minklas jau nėra toks Įspūdingas. 
Aplinkui aikštę — seni pagrindi
niai pastatai, turintieji tipiškai 
kreolišką statybos atspalvį. To
lėliau nuo aikštės — didžiulė ka
talikų katedra, kuri toje pačioje 
vietoje jau trečią kartą atstatyta, 
nes pirmąją, statytą 1680 m., 
gaisrai sunaikino. Trumpai va
landėlei užsuku į katedrą, kur ne
mažai besimeldžiančių. Kadangi 
vyksta pamaldos, tai daug negali 
žvalgytis, nors būtų į daug ką pa
sižiūrėti: daugybė religinių pa
veikslų, gražūs langų vitražai. 
Matosi sienose įmūrytos lentos su 
prancūziškais užrašais, tad nega
li žinoti, ar kas nors yra palaido
tas, o gal tai pagerbimo ar atmi
nimo irašai.
MENAS IR TURGUS

Praeiname uosto krantine, nuo 
kurios labai aiškiai matosi forto 
mūrai, kur išdidžiai plevėsuoja 
prancūziška vėliava. Nuo ten į 
vietiniu dailininku centra, kur 
galima pamatyti ir nusipirkti vi
sus meniškus išdirbinius. Vaikš
čiodamas viduje jauties lyg į kokį 
muzėjų patekęs — tiek daug įvai
rių statulų, statulėlių, medžio iš
dirbinių, keramikos, pintinių, 
skrybėlių ... Pasirinkimas kuo 
didžiausias — net keli didžiuliai 
kambariai pripildyti, tačiau visi 
gražesnieji dalykėliai brangūs.

Iš čia siauromis gatvelėmis, 
kuriomis vyksta nemažas automo
biliu įr pėsčiųjų judėjimas, pa
siekiame turgų, kur daugybė vai
sių bei daržovių ir kitų vietinių 
gaminių pardavinėjama. Viskas 
frankais, bet mielai dolerius ima, 
tik grąža nevisada doleriais turi. 
Turgavietės pastatas didėlis, 
dengtas ir čia vyksta ypatingai 
gyvas bei triukšmingas gyveni
mas. žmonės iš vieno galo stum
dosi į kitą daugiau žvalgydamiesi, 
negu kad pirkdami. Jų tarpe ne
mažas skaičius turistų, atėjusių 
pamatyti, kaip atrodo vietinių 
turgus bei ko nors nematyto nu
sipirkti. Tik vargas, jei nekalbi

69’. Semogas Jonas
70. Šileika Andrius
71. Šipelis Vitolis
72. Tamošauskas Liudas
73. Tautkevičienė Valė
74. Vaidotas Vaclovas
75. Varanavičius Jonas
76. Yčas Jonas
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Toronto
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darbininkas 
studentė 
mokytojas 
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stat. darbininkas 
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studentas - *
kunigas 
studentas 
buhalteris 
statybininkas 
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studentas 
inžinierius 
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Montreal, 1965 m. kovo mėn. 26 d.

prancūziškai, nes niekas iš vieti
nių nekalba angliškai.
GERIA ANT ŠALIGATVIŲ

Ant šaligatvių, šalia kavinių ir 
restoranų, sustatyti staliukai su 
kėdėmis, žmonės valgo ir geria 
lauke. Keistas ir neįprastas vaiz
das matant gatvėje sėdinčius ir 
gurkšnojančius. Užsukam į vieną 
tokią nuošalią vietelę ir užsisa
kėm romo su coca. Beje, coca co
la yra užkariavusi visas salas — 
kiekvienam užkampyje gali jos 
gauti. Padavėja atneša stiklus su 
ledu, coca ir bonką romo, pripil
do stiklus ir bonką pastačiusi 
ant stalo palieka patiems pasipil
dyti pagal skonį. Pasivaišinus, 
paskaito vos kelis desėtkus cen
tų, net nustembi kaip pigus tas 
gėrimas.

Atsigaivinę skubame pereiti 
per krautuves, nes vidurdienyje 
krautuvės uždaromos pietų per
traukai. Krautuvėse, nemokant 
kalbos, tik moterys gali turėti 
kantrybės apžiūrėti gausybę Įvai
riausių medžiagų nepajėgiant iš
sirinkti pačios gražiausios. Išsi
rinkus vėl derybos dėl kainos — 
dažniausiai ant popieriaus užra
šant skaičiais, kiek tas kainuoja 
ir pasiūlymą vėl tuo pačiu keliu 
atkarioj ant, nes iš turistų vis no
rima daugiau užsiprašyti.

Pamažu slinkdami per gatveles 
artėjam atgal prie autobusų sto
ties, kur dabar be vargo viską su
sirandame. Po viso to rytmetinio 
nuotykio net juokas ima. Juk to 
ilgai nepamirši ir prisiminsi 
prancūzišką paslaugumą. Grįžta
me Į viešbutį jau be jokių nutiki
mų.

(Bus daugiau)

KAIP IŠLAIKYTI

Dirbtinius dantis
TVIRČIAU SAVO VIETOJE?

Ar jūsų dirbtiniai dantys nepykina, ar nesu
daro nemalonumų isslysdami, krisdami ar 
krypčiodami valgant, kalbant ar juokiantis? 
Tik uždulkinkite truputi FASTEETH ant dirb
tinių dantų plokštelių, šie Šarminiai (berūgš- 
čiai) milteliai išlaikys jūsų dirbtinius dantis 

tvirčiau ir maloniau. Nejausite kaučuko 
skonio bei sulipimo jausmo. Jie nerūgsta. Pa
naikina "plokštelių kvapų" (dantų kvapų). 
Reikalaukite FASTEETH dar šiandien kiekvieno
je cheminių gaminių parduotuvėje.

Vakaru Kanados ūkininkai, 
auginą kviečius niekad dar tokių 
gerų laikų neturėjo. Už 1963-64 
m. derlių siuntinėjami ūkinin
kam čekiai, kiurių bendra suma 
siekia $272 mil.

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

’ Bus. 481 • 6808 Res: 767 • 9053
PALIEKAMO TURTO 

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

Great-West Life

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 •
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LENKŲ KORESPONDENTAS VILNIUJE
Toliau B. Tronski sumini pa

minklus, išvardindamas Siera- 
kauskio, Kalinauskio žuvimo vie
tas, Subačiaus g-vėje esantį namą, 
kuriame konspiracinį darbą atlik
davo Feliksas Dzieržinskis, Leni
no g-vėje (Gedimino) namą, kuria
me 1918 m. įvyko pirmas Lietu
vos komunistų partijos posėdis, o 
šalimai esančioje gatvelėje (ar tik 
nebus Tilto g-vė Nr. 5—K. B.) rū
sį, kuriame buvo nelegaliai spaus
dinama komunistinė spauda. Vi
sur yra prikabintos paminklinės 
lentos.

Korespondentas džiaugiasi, kad 
visuose knygynuose galima rasti 
gausią dabartinę lenkišką litera
tūrą, o sausio 28 d. lenkams Lie
tuvoje bus atmintina data, nes ge
ležinkeliečių kultūros namuose 
buvo pastatjrta premjera, neseniai 
įsikūrusios lenkų teatro trupės, 
vad. Irenos Rymovič. Vaidinta su 
dideliu pasisekimu ir netrukus te
atras išvyksta į artimiausias apy
linkes — miestelius, kolchozus, 
kur esą gyvena lenkai.

Iš savo pusės norėtume pridėti, 
kad lenkai Lietuvoje džiaugiasi 
laisve, kurios neturi lietuviai Len
kijoj. Be dienraščio “červony 
štandar” (jo sporto sk. red., B. 
Jaščiuk vasario mėn. pavergtos 
Lietuvos sporto tarybos buvo ap
dovanotas 50 m. amžiaus ir 25 m. 
žurnalistinio darbo proga garbės 
raštu ir medaliu), jie laisvai lei
džia įvairias knygas, turi apie 360 
mokyklų, gimnaziją, mokytojų se
minariją ir kt. Tuo tarpu Lenki
jos lietuviai, kurių priskaitoma 
20.000 (tą skaičių reiktų padidinti 
iki 100.000) ne'tik kad negali 
džiaugtis nė dešimtąja dalimi Lie
tuvos lenkų laisvės, bet yra net 
persekiojami už gaunamą paramą 
siuntiniais iš Kanados ir JAV lie
tuvių. Net ir nekalčiausio turinio 
knygos (kaip maldaknygės) yra 
konfiskuojamos. K. Baronas

Expo ’67 pasaulinė paroda 
Montrealyje jau turi 60 valsty
bių, pareiškusių norą dalyvauti. 
Iš Britu Bendruomenės tautu 
tik Anglija pareiškė statysianti 
paviljoną $7,5 mil. vertės.

Varšuvos dienraštis “Trybuna 
Ludu” atspausdino koresponden
to Broniaus Tronskio įspūdžius iš 
mūsų sostinės. Be abejonės, jis 
daugumoje naudojasi rusiškos 
propagandos duomenimis, tačiau 
įdomesnes straipsnio vietas patei
kiame šio laikraščio skaitytojams.

Lenką nustebino Lietuvos sos
tinės dinamika, nes paskutiniųjų 
20 metų laikotarpyje Vilnius 
smarkiai išsiplėtė. Vien tik 1955 
m. buvę pastatyta 30.000 kv. met
rų gyvenamojo ploto, o šiemet nu
matoma pasiekti 117.000 kv. met
rų. Svarbiausią rolę čia vaidina 
kombinatas, gaminąs didelius iš 
anksto paruoštus namų blokus. 
Taip pat, netrukus sostinėje bus 
pastatyti trys moderniški viešbu
čiai, prekybos namai, naujas ope
ros ir baleto teatras, du dramos 
teatrai, kinas su 1000 sėdimų vie
tų, parodos pavilijonas ir kt. Ma
tyti, kad lenkas yra gyvenęs arba 
lankęsis Vilniuje prieš karą, nes 
užsimena apie “Arbon” autobu
sus (berods 1935 m. miesto savi
valdybė iš Šveicarijos pirko Ar
bon firmos autobusus, kurie vil
niečių populiariai buvo vadinami 
“Arbon” vardu — K. B.), kuriuos 
šiandien yra pakeitę troleibusai, 
gausūs taksi.

Bendrasis statybos planas nu
mato, kad 1980 m. Vilnius turės 
pusę milijono gyventojų. Tam 
ruošiamasi numatant per Nerį pa
statyti septynis tiltus. Pietvaka
rinėje miesto dalyje (prie Pane
rių — K. B.) plačiai išsiplėtęs pra
monės kvartalas — mašinų, mais
to, chemijos ir kt. Palankiai len
kas atsiliepia apie “miesto tėvus”, 
kurie rūpinasi paminklų apsauga, 
daugiataučio Vilniaus kultūra, 
nes 290.000 gyventojų mieste, 
šiandien įsikūrę lietuviai, rusai, 
lenkai, gudai, ukrainiečiai, žydai 
ir kt.

Suminėjęs Ad. Mickevičių, J. 
Slovackį, Moniušką, autorius 
džiaugiasi garsiąja barokinio sti
liaus šv. Petro ir Povilo bažnyčia, 
Aušros Vartais, kur ir dabar lai
komos pamaldos, netoliese atdara 
cerkve (greičiausia šv. Dvasios, 
Aušros Vartų g-vėje — K. B.) ir 
žydu maldos namais (Pylimo g-vė
je?—K. B.).

Kanados Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos veikėjos pirmojo sa
vo skyriaus atsisteigimo Toronte 15 sukakties šventėje. Iš kairės: 
centro valdybos pirm. A. Sungailienė, Šv. Jono Kr. par. skyriaus 
pirm, O. Jonaitienė domisi skyriaus praeitimi, atvaizduota albume.

S. Dabkus

Toronto graiku bendruomenė metiniame savo baliuje išrinko Ma
no Vassiliou 1965. m. karalaite “Miss Greek“. Ji atvyko Kanadon 
prieš trejus metus.

Kodėl Kinija nepuola amerikiečių?
Kinija ir Sov. Sąjunga, abi ko

munistinės valstybės, jau seniai 
grasina, esą, jei Amerika perkels 
karo veiksmus į šiaurės Vietna
mą, tai ir vieni, ir kiti puls Ame
riką. Dabar, kai JAV jau daug 
kartų bombardavo Š. Vietnamo 
strategines vietas ir padarė daug 
nuostolių, tai ir vieni, ir kiti be
veik nutilo. Vieton to jos abi tar
pusavy susiginčijo ir. viena kitą 
kolioja.

Kodėl Sov. Sąjunga nepuola? 
Pirmiausia, ji negali siųsti kari
nių jėgų Į Vietnamą, nes užtenka 
pasižiūrėti į žemėlapį, kad su
prastum tokio žygio beprasmiš
kumą.

Kad raudonoji Kinija nepuola 
amerikiečių Vietname, irgi yra 
keletas priežasčių. O svarbiausia 
todėl, kad ji yra' palyginti labai 
silpna. Ji turi daugybę žmonių, 
bet nuoga kumštimi šiandien nie-. 
ko nepabaidysi. Manoma, kad Ki
nija turi 2 mil. vyrų kariuomenę, 
bet ji yra menkai ginkluota — 
tik lengvais ginklais. Ji neturi 
tanku, sunkiųjų pabūklų, sunkve
žimių, inžinerijos pagalbinių įren
gimų, atitinkamo kuro. Ypač jai 
trūksta aviacijos ir karo laivyno.

Antra, šioji dviejų milijonų ar
mija yra išmėtyta, palydinti, 
smulkiais vienetais. Ją supa Įvai
rūs priešai: prie Mandžūrijos sie
li susidurti su rusais ir korėjie
čiais, Sinkiange prieš rusus laiko 
200.000 vyrų; Tibete ir Indijos 

pasienyje laiko apie 200.000 ka
riuomenės; 600.000 vyrų budi pa
rengties stovyje prieš Formozą ir 
Čiangkaišeką; 300.000 karių bu
di viduje prieš visokius “liaudies 
priešus”. Geriausiu atveju jai lie
ka apie 200.000 vyrų, kuriuos ji 
galėtų panaudoti š. Vietname 
prieš amerikiečius ir pietų vietna
miečius. Dar viena kliūtis — tai 
menki keliai, kuriais būtų sunku 
permesti ir šią negausią 'kariuo
menę. J. M. Š.

Prašo paleisti 
profesorių

Londono “Times” atspausdino 
29 britų rašytojų ir intelektualų 
protesto laišką.-Prašoma paleisti 
į laisvę kovo 11 d. Jugolsavijoje 
suimtą Zadar (Dalmatijoje) uni
versiteto rusų literatūros docen
tą Miha j lo Mihajlovą ir leisti jam 
toliau dirbti universitete. Mihaj- 
lovas buvo paskelbęs įspūdžius 
“Maskvos vasara 1964 m.„ Jie bu
vo atspausdinti serbų žurnale 
“Delo” ir sukonfiskuoti. Docen
tas buvo kritikuojamas dėl jo 
neigiamų pažiūrų apie šių dienų 
rusų literatūrą, sovietinių kon
centracijos stovyklų priminimo ir 
kt. Laiške pareikšta baimė, kad 
jugoslavų intelektualai dėl ideo
loginio apynasrio galį nukentėti. 
Laišką, be kitų, pasirašė Julian 
Huxley, Max Beloff, Angus Wil
son ir Rebecca West. E.

MARTINI &ROSS

VERMOUTH

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

Į BUTELIUS SUPILTAS ITALIJOJE

RAUDONAS arba EKSTRA AŠTRUS, arba

BALTAS SALDUS

Sustiprintos kovos 
metai

1965 m. birželio mėn. sueis lie
tuvių tautos rezistencijos ir kovų 
dėl Lietuvos laisvės 25 metai. Už- 
sitęsusios Lietuvos laisvės sute
mos įpareigoja laisvuosius lietu
vius sustiprinti kovingumą ir ryž
tą ir kartu pademonstruoti pasau
liui nepalaužiamą lietuvių tautos; 
valią atstatyti bolševikų sutryptą' 
Lietuvos laisvę.

1964 m. lapkričio mėn. Niujor
ke posėdžiavęs Vyr. Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto seimas nu
tarė 1965 m. atžymėti kaip ypa
tingus kovos dėl Lietuvos laisvės 
metus.

VLIKo valdyba savo š.m. kovo 
19 d. posėdyje apsvarstė konkre
čią veiklos programą, kuri, susi
tarus su Pasaulio Lietuvių Bend
ruomene ir Amerikos lietuvių 
Taryba, bus netrukus paskelbtai 
Numatyta, kad, kur tik. galima, 
visa kovos akcija prieš okupantą 
turėtų 'būti vykdoma drauge su 
latviais ir estais. Ruošiami šiam 
reikalui skirti leidiniai lietuvių, 
anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, 
portugalų, italų ir arabų kalbo
mis. E.

Sėkmingas ateivis
Prieš 10 m. su* $200 ir pažadu 

gauti dar $500 iš banko Ernst Sin
ger, Austrijoje gimęs elektros in
žinierius, įrodė, kad yra pajėgus 
suprojektuoti ir pagaminti pra
monei reikalingą kontrolės siste
mą, tinkamą visam pasauliui. 
Šiandien Singerio bendrovė — 
Sirco Products Ltd. Vankuvery 
parduoda kasmet už $350.000 ir 
išveža kontrolinių vienetų į Angli
ją, Airiją, Prancūziją, Švediją, 
Italiją, P. Ameriką, S. Sąjungą ir 
Ameriką. Jo projektai randami 
Br. Kolumbijos popierio dirbtu
vėse ir kitose įvairiose dirbtuvė-: 
se visame pasaulyje, neišskiriant 
nė Chalk River atominės energi
jos įmonėse. Singerio gaminiai ei
na per 25 agentūras, išmėtytas 
per visą pasaulį, o dabar atidarė 
savo pardavimo skyrių ir Toronte.

Can. Scene

J

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS .

KOVO MĖNESIO paskutinis savait- tano pradžią P. Tautvaišas buvo pri- 
galis Čikagoje buvo derlingas lietu- statytas kaip vienas geriausiu šachma- 
viškais kultūriniais pobūviais, šešta- tininku Čikagoje, daugkartinis Čika- 
dienio vakarą “Draugo” patalpose bu- gos ir Ilinois nugalėtojas. Tada prasi- 
vo atidaryta jaunos dailininkės Vidos dėjo žaidimas, kuris truko net 7 vai.
Misiūnaitės iš Baltimorės darbų paro
da. Šios parodos atidarymo proga dail. 
Br. Jameikienė skaitė paskaitą “Mo
dernizmas religinio meno raidoje”, o 
kun. Alg. Kezys, SJ, rodė paskaitinin- 
kės mintis papildančias nuotraukas.

Tą patį vakarą Jaunimo Centre bu
vo užbaigtas ateitininkų rengtas pa
skaitų ciklas apie meilę. Paskutinėje
— trečioje iš eilės paskaitoje kun. Vy
tautas Bagdanavičius, MIC, nagrinėjo 
temą “Teologijos žvilgsnis į vyro ir 
moters meilę.”

Sekmadienį čikagiečiai grožėjosi 
smuikininkės Elenos Kuprevičiūtės 
koncertu ir Vaikų Teatro pasirodymu. 
Elenos Kuprevičiūtės, vienos žymes
niųjų smuiko virtuozių, klausėsi gana 
didelis būrys meno mylėtojų. Koncer
to programoje, šalia pasaulinio garso 
kompozitorių kūrinių, buvo ir lietuvio
— muz. J. Gaidelio kompozicija “Pava
sario šokis”. Koncertą surengė N. Pr. 
Marijos seserų kongregacijos rėmėjų 
Čikagos apygardos valdyba. Pažymėti
na, kad tą dieną Čikagoje vyko tos 
kongregacijos rėmėjų seimas, kuris ir
gi buvo gausus dalyviais.

Alvudo Vaikų Teatras jaunuosius ir 
jų tėvus pradžiugino Alės Sidabraitės 
4 v. eiliuotos pasakos pastatymu. Rež. 
A. Brinką su būriu talkininkų daug 
dirbo prie šio vaidinimo, kol jis įgavo 
pakenčiamą formą. ** 
• • •

POVILĄ TAUTVAIŠĄ, kuris čika-
gos “open” šachmatų pirmenybėse da
linosi I-ją vietą kartu su kitais šach
matininkais, teko sutikti Industrinės 
šachmatų lygos simultane, kur jis žai
dė prieš 33 varžovus. Prieš šio simul-

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai; spindulinės ir 

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

B. Naujalis, PS.D.RM.NJH.

Gaunamas
svaiginamųjų gėralų 

parduotuvėse

Pasekmė: 28 laimėjimai, 2 lygiosios ir 
3 pralaimėjimai. Po tokio gero pasiro
dymo P. Tautvaišas buvo pakviestas 
duoti simultaną didžiulės Western 
Electric b-vės šachmatų mėgėjams.

Kalbantis su meisteriu P. Tautvaišu 
paaiškėjo, jog jam Čikagos “open” 
šachmatų pirmenybėse pripažinta n 
vieta (ne čempijono vardas, kaip kad 
anksčiau buvo rašyta). Naudojant 
naują vertinimo lentelę, buvo pakeis
tas anksčiau padarytas sprendimas. 
• ••

“LAIŠKAI LIETUVIAMS” žurnalo 
15 m. minėjimas ir koncertas nukeltas 
į birželio 5 d. Pakeitimas padarytas 
susižeidus vienam iš koncerto išpildy- 
tojų - baletininkui Jaunučiui Puodžiū
nui. Teko jį aplankyti baleto studijo
je Marquette parke, kur jis eina mo
kytojo pareigas, ši dar neseniai įsteig
ta studija (savinink. Arnoldas ir Gra
žina Giedraičiai) smarkiai auga mo
kinių skaičiumi (dabar jų yra daugiau 
kaip 100) ir turi šalę. Salėje jau pra
dedami ruošti lietuvių parengimai, o 
vėliau patys savininkai žada duoti re
guliarius profesinio baleto pasirody
mus.

Studijoje teko sutikti ir neseniai iš 
3 mėn. gastrolių po vakarinę JAV ir 
Kanados dalį su Čikagos baleto šokėjų 
grupe grįžusią J. Puodžiūno partnerę 
Violetą Karosaitę. Ji papasakojo ne
maža įspūdžių iš savo kelionės ir pasi
rodymų amerikiečiams bei kanadie
čiams.

J. Puodžiūnas ir V. Karosaitė pasisa
kė, jog jie sutiktų pasirodyti ir kitose 
lietuvių kolonijose.

Reportažas

Kongresas Brazilijos lietuvės akimis
NEVISŲ PASTEBĖTI DALYKAI • PREMIJOS KONGRESO KARALAITĖMS • SVEČIAMS — 

VISKAS NEMOKAMAI - BRAZILIJOS KATALIKAI STUDENTAI — LIETUVIŲTALKININKAI
• TŪKSTANČIO DOLERIŲ VERTĖS DOVANA • AKTYVIAI DALYVAVO JAUNIMAS

“Kongresas artėja! Kongresas 
čia pat!...” — šaukia kongresui 
rengti komiteto nariai. O jų daug: 
tik pačią valdybą sudaro penki 
asmenys, o visi kiti 30 visokių ko
misijų ir pakomisių dalyviai,' ku
rie tik ir būbnija tiems penkiems: 
“Reikia tą padaryti, tą pramaty
ti. .. reikia ten nubėgti aną rei
kalą išsiaiškinti... Kaip jūs spė
site vieni be talkos?” O argi be
reikia didesnės talkos, kai per 30 
galvų nemiega naktimis ir vis rū
pinasi busimuoju Kongresu?!

Ir štai, kai ėmė plaukti pirmie
ji sveikinimai, atsakymai į kvie
timus ir pagaliau pirmosios tele
gramos, pranešančios apie svečių 
atvykimą iš š. Amerikos, Argen
tinos, Urugvajaus ir kt. kraštų, 
jau nebeliko abejonės, kad Tre
čiasis P. Amerikos Lietuvių Kon
gresas tikrai įvyks. O kai' Villa 
Zelinos lietuvių parapijos klebo
nijoje mons. P. Ragažinskas 
mums pristatė pirmuosius atvy
kusius iš JAV monsinjorus J. 
Balkūną ir I. Albavičių, pajuto
me, kad “audra” ne juokais su
kelta, ir tai ne “šaukšte van
dens”!

Svečių gausa
Pasirodė ir pirmosios “kregž

dės” iš Argentinos — tai adv. Ze- 
ferinas Juknevičius su ponia, tas 
nenuilstantis Argentinos lietuvių 
veikėjas, Pirmojo P. Amerikos 
Lietuvių Kongreso iniciatorius. 
Juos sekė Lietuvos pasiuntiny
bės Urugvajuje spaudos attache 

K. Čibiras, nuoširdus Brazilijos 
lietuvių draugas, ir visa eilė jau 
ankstyvesniuose kongresuose ma
tytų ir pažintų asmenų iš Urug
vajaus ir Argentinos. Vieni jų 
oficialiai atstovauja įvairioms or
ganizacijoms ar spaudai, kiti — 
jaunimas — priklauso kuriam 
nors lietuvių dainų ar šokių an
sambliui.

Mūsų parapijos klebonija vis 
prisipildo naujai atvykstančiais 
svečiais. Prie rašomosios mašinė
lės sėdinti panelė nebespėja visų 
registruoti ir nurodyti apsistoji
mo vietas. Jai padeda kongresui 
rengti komiteto vicepirmininkai.

Pats komiteto valdybos pirm.
— mons. P. Ragažinskas, gniau
žydamas saujoje įėjimo bilietus į 
teatrą ir kitus pobūvius bei pa
rengimus, kurie svečiam dalina
mi nemokamai, vos begali susi
gaudyti kur kam ko reikia. O čia 
nuolatos birbina telefonas — 
kažkas kažkur pasimetęs neranda 
kelio ar viešbučio... Iš tikrųjų 
sunku atvykusiam iš svetur susi
gaudyti tame S. Paulo didmies
čio verpete pirmą kartą Į jį pa
tekus.

Kaip bičių avilyje
Jau vasario 17 d. parapijos 

klebonijoje — kaip bičių avily! 
žmonės įeina ir išeina, tai vėl 
įvirsta visa grupė su bagažais ir 
manta, tai vėl pavieniai įslinkę 
nedrąsiai dairosi priebutyje. “Tai 
kažin kur čia registruotis reikia?”
— klausinėja netaip jau skubantį

HALINA MOSINSKIENŽ dis liko nepamirštamas.:.

pilietį. Tas parodo į gretimą kam
barį, kur užgulę registruojančio 
pečius svečiai aiškinasi kur kas 
apsistojęs..

Klebonijos svetainėje susitin
kame švelniai šypsantį, visada 
vienodoje pusiausvyroje, bet jau
natviškos energijos pilną vysk. 
V. Brizgi. Jis dalinasi savo Įspū
džiais iš kelionės po Indiją, čia 
sutinkame ir mūsų labai seniai 
matytą — gal prieš 30 metų — 
Lietuvos diplomatijos šefą min. 
St. Lozoraitį, tik ką atvykusi iš 
Romos, čia įprastu galantiškumu 
paspaudžia ranką dabartinis VLI 
Ko pirm. min. V. Sidzikauskas... 
čia pat jie turi progos susitikti su 
atvykusiais iš JAV: P.L. Bend
ruomenės vicepirm. dr. A. L. Nas- 
vyčiu iš Klevelando ir žurnalistu 
Algirdu Gustaičiu iš Los Angeles.

Retas susitikimas
Nepaprastai susijaudinau susi

tikusi su advokate dr. Elena Ar- 
maniene. Juk kartu studijavome 
V. D. un-te Kaune, buvome kartu 
steigėjos korp! “Romuvos Vaidi
lutės”; paskutinį syki matėmės 
turbūt 1935 m. Onos Mašiotaitės 
ir Vlado Jakučio vestuvėse Slavė
nų dvare — svajingose Anykščių 
apylinkėse. 30 metų laiko skulp
torius paliko savo žymes žmogaus 
išvaizdoje, ir toji staigmena susi
tikus nelauktai... Tačiau susijau
dinimo momentams praėjus, vis- 
tiek rūpėjo kongreso programa, 
darbai, svečių priėmimas, tad išsi
kalbėti teko mažai, vienok įspū- 

Spauda ir televizija
Ir taip, svečių skaičius vis au

go ir augo. Jau persiritome i va
sario 18 d. Prasidėjo pirmieji vi
zitai pas valdžios atstovus, radijo 
ir televizijos stotis. Jau klebonijos 
svetainėje matome _ Brazilijos 
spaudos reporterius, besikalban
čius su Lietuvos atstovais išeivijo
je. čia pat S. Paulo radijo ir tele
vizijos stotys perduoda žinias apie 
prasidėjusį tarptautini lietuvių 
kongresą Brazilijoje. Diena pra
bėga, ir jau parapijos bažnyčios 
varpas šaukia vakarinėms pamal
doms — tai Trečiojo Pietų Ame
rikos Lietuvių Kongreso atidary
mo iškilmingos pamaldos, kurias 
laiko vysk. V. Brizgys, tardamas į 
tikinčiuosius — o jų prisirinkusi 
pilnutėlė V. Zelinos bažnyčia — 
jautrų, kaip gaivinančio šaltinio 
skaidrus vanduo, žodį. Jis pabrė
žia: Tas, kuris yra geras lietuvis, 
bus geras ir šio krašto pilietis. 
Kas liks ištikimas Lietuvai, tas 
bus ištikimas kiekvieno krašto įs
tatymams”.

Pamaldose, be S. Paulo lietuvių 
gausybės, dalyvavo min. St. Lozo
raitis, min. V. Sidzikauskas, Lie
tuvos konsulas Brazilijoje Al. Po- 
lišaitis su ponia, P. L. Bendruo
menės vicepirm. A. L. Nasvytis, 
J. A. V-bių L. Bendruomenės ats
tovė dr. Ė. Armanienė, L. Enci
klopedijos leidėjas J. Kapočius ir 
visa eilė kitų kraštų lietuvių ats
tovų ir veikėjų.

Sveikina augštieji svečiai
Po pamaldų visi renkasi į sese

rų pranciškiečių gimnazijos salę. 
Scenos foną puošia vėliavos: Bra
zilijos, S. Paulo valstijos, Lietu
vos, Argentinos, Urugvajaus, Či
lės, Paragvajaus, JAV ir Kana
dos. Tai yra simboliai, rodantys iš 
kur lietuviai atvyko į šį kongresą.

(Iš Kanados dalyvavo p. Masionis 
kaip privatus asmuo). Posėdi ati
daro kongresui rengti komiteto 
pirm. mons. P. Ragažinskas. Ta
ręs žodį į susirinkusius, paėmė 
lapą i rankas ir kviečia garbės 
prezidiumą. Deja, lapas taip pri
rašytas ir pribraukytas, kad gerb. 
pirmininkui buvo sunku susi
gaudyti. Kruopštusis vicepirm. 
Al. Boguslauskas atėjo i pagalbą.

Garbės prezidiumui susėdus 
prie stalo, pirmininkaujant J. An
tanaičiui, nutilo salėje kuždesiai 
ir tropiškosios gėlės, puošiančios 
stalą, milžiniška nusvirusia puo
kšte, rodos, dar gražiau išsisklei
dė savo puošnumu. Prieš susirin
kusiųjų akis scenoje sėdėjo žmo
nių grupelė, kuri atstovavo lais
vajai Lietuvai, nepripažįstančiai 
jokios koegzistencijos su okupan
tu. Tai buvo žmonės, pažinę “ant 
savo kailio” ką reiškia komunisti
nė santvarka. Tai žmonės, kurių 
tarpe, ne vienas turi savo arti- 
miausiąjį Sibiro tremtyje.

Įžangos žodį taria vysk. V. Briz
gys. Pasveikinęs kongreso daly
vius, pareiškia savo džiaugsmą, 
kad šiame kongrese dalyvauja 
daug jaunosios kartos atstovų, ku
rie ir yra Lietuvos ateitis Brazili
joje.

Toliau sekė kalba Lietuvos dip
lomatijos šefo St. Lozoraičio: 
“Jaučiuosi lyg esąs nepriklauso
moje Lietuvoje, šį jausmą many
je sukelia šio kongreso kilniai 
patriotinė dvasia... Viso veikimo 
pagrinde glūdi vienybės dvasia 
brolių tarpe. Nors Lietuvos nepri
klausomybė liko tolimoje praeity
je. bet viltys ir troškimai, nežiū
rint visokių kliūčių, gali tautoje 
grąžinti ir vėl tėvynės laisvę. Jau
noms lietuvių tautos atžaloms 
linkiu pasisekimo darbe Lietuvos 
ateičiai...”

VLIKo pirm. min. V. Sidzikaus
ko žodis: “VLIKas sveikina 3-jį 
PAL Kongresą ir linki jam sėk

mės. Tik ką sukako Vasario 16— 
nepriklausomos Lietuvos mums 
brangi sukaktis. Kongreso metu 
mūsų visų mintys ir širdys nu
kreiptos Lietuvos pusėn, kur mū
sų viltys ir ateitis kruvinai pažeis
tais sparnais plazdena. Tiems įvy
kiams, kurie yra mums smurtu 
primesti, turime suglaustomis 
gretomis priešintis, š. Amerikos 
lietuviai pastaruoju laiku suglau
dė savo gretas kovai už Lietuvos 
laisvę, šis kongresas turi likti is
torinis, skelbiantis kovos metus 
už Lietuvos laisvę ir jos vietą lais
vų tautų šeimoje. Trečiojo Pietų 
Amerikos Kongreso žodis turi bū
ti paskelbtas visam laisvajam pa
sauliui”.

Mons. J. Balkūno žodžiai: Ame
rikos Lietuvių Taryba, kuri dirba 
32 metus, žiūri i jūsų Trečiąjį 
Pietų Amerikos Lietuvių Kongre
są, kaip i viltingąjį, tarptautinį iš
blaškytos lietuvių tautos kongre
są, kuris tars žodi visam pasau
liui. Tautos Fondo vardu aš krei
piuosi į jus; primenu jums, Brazi
lijos lietuviai, kad lietuvių tauta 
yra išniekinta ir ji tebėra kanki
nė raudonųjų budelių, šio kong
reso žodis yra be galo svarbus, ir 
visas pasaulis turi pajusti tą įna
šą, kurį duos P. Amerikos lietu
viu kongresas į Lietuvos išvadavi
mą. Tegyvuoja Lietuva, tegyvuo
ja jos atstovai, tegyvuoja lietuviai 
Brazilijoje! Prelato kalbą palydi 
ilgos ovacijos.

Toliau sveikino mons. I. Alba- 
vičius Amerikos Lietuvių Katali
kų Federacijos vardu ir “Draugo” 
dienraščio vardu, tarp kitko pa
reikšdamas, kad šis kongresas ap
jungs visus lietuvius stipria gran
dine.

Lietuvos konsulas S. Paulyje A. 
Polišaitis savo trumpame sveiki
nime palinkėjo geriausios sėk
mės.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės vicepirm. dr. Algirdas Nasvy

tis priminė kongreso dalyviams, 
kad lietuvių tautai gresia išnaiki
nimo pavojus.”... Iš vienos pusės 
lietuvių tauta yra žudoma oku- > 
panto, iš kitos pusės gresia dar 
didesnis nutautėjimo pavojus. To
dėl Lietuvos atstatymo naštos da
lis tenka viso laisvojo pasaulio 
lietuviams, ir kiekvieno lietuvio 
pareiga yra dalyvauti aktyviai ko
voje už mūsų tautos gyvybinius 
principus.”

Brazilai studentai talkino
Posėdžio pirm. J. Antanaitis 

pristato susirinkusiems Brazilijos 
studentų katalikų organizacijos 
“Kovos už šeimos ir nuosavybės 
teises” atstovą Gregorio Vivante 
Lopez. Stud. Gregorio portugališ
kai pasveikina lietuvių tautą, kuri 
šiandieną yra komunizmo paverg
ta: “Kovodami prieš bet kokią 
vergiją ir koegzistenciją, esame 
kartu su lietuvių tauta. .. .Lietu
vių ir brazilų tautą jungia ir vie
nija katalikų tikėjimas, už kurį 
šiandieną lietuvių tauta yra taip 
žiauriai persekiojama ateistinio 
komunizmo. Bet nepraraskime 
vilties, nes Tikėjimo vardan lai
mėsime kovą!”

Ta pat proga norėčiau pažymė
ti, kad ši studentų organizacija ro
do ypatingų simpatijų Brazilijos 
lietuviams ir mūsų veikimui. Jų 
dėka apie P. Amerikos lietuvių 
kongresą jau iš anksto buvo pa
tiekta straipsnių Brazilijos spau
dai, kalbėta per radijo ir televizi
jos stotis. Jie nuoširdžiai rūpina
si, kad Brazilijoje vėl būtų atsta
tyti Lietuvos konsulatas ir pasiun
tinybė. Tuo reikalu praeitų metų 
gegužės — liepos m. buvo pa
skelbti 35 laikraščiuose manifes
tai, nuo šiaurės iki pietų Brazili
jos valstijų; kalbėta per 13 radijo 
stočių. Todėl nenuostabu, kad 
jauno studento kalba buvo paly
dėta ilgu plojimu.

(Bus daugiau)
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® PAVERGTOJE TEVYIDEJE
PROVINCIJOS LAIKRAŠČIAI
20 m. sukaktį paminėjo eilė pro

vincijos laikraščių. Iš pranešimų 
centrinėje spaudoje sužinome, kad 
pvz. Zarasuose leidžiama “Tarybinė 
žemė“, kurią redaguoja V. Baranovs- 
kis. Aktyviausiu kaimo koresponden
tu laikomas mokyt. V. Striogė. Kė
dainių rajoną aptarnauja “Tarybinis 
Kelias”, redaguojamas R. Juodeikos. 
Jo pagrindiniai bendradarbiai: K. 
Požėlos kolchozo agr. J. Bertašius, 
mokyt. V. Kuprienė, Gudžiūnų kol
chozo pirm. R. Lengvinas, žemdir
bystės instituto mokslinis bendradar
bis M. Arlauskas. Utenoje leidžiamas 
Z. Vainiaus redaguojamas rajono 
laikraštis “Lenino Keliu“. Jo redak
torėmis anksčiau yra buvusios Augš- 
ėiausios Tarybos prezidiumo sky
riaus vedėja O. Puteikytė ir Ignali
nos vykd. komiteto pirm. A. Gudu- 
kienė. Neetatinių korespondentų ei
lėse pirmauja A. Meidus.

POPIERINIAI DARBININKAI
Vilniaus “Raudonojo Kryžiaus“ li

goninėje išradingi pareigūnai į alga
lapius buvo įtraukę 43 asmenis, kurie 
niekada nepasirodė ligoninės terito
rijoje, o jų algas — 32.000 rb. — su- 
sižėrė į savo kišenes. Į šią aferą buvo 
įvelti: vyr. gydytojo pavd. ūkio rei
kalams Tadas Drobnys, kontrolierė 
Jadvyga Lisauškaitė, reikalų vedėja 
Irena Daiiidonytė, kasininkas Jonas 
Mickus, buhalterės Jadvyga Matu- 
liauskaitė ir Akvilina Krupelienė. Į 
algalapius įtraukę savo pažįstamus ir 
gimines, jie tylomis dalinosi jų “al
gomis“. Sveikatos apsaugos ministe
rija ligoninėje 3 kartus darė revizi
ją, tačiau nė vienas revizorius nepa
stebėjo sąrašuose figūruojančių “mi
rusių sielų“...

SIBIRO AUKA
Rusų kilmės prof. Leonas Karsavi

nas, dėstęs istoriją Kauno ir Vilniaus 
universitetuose nepriklausomos Lie
tuvos laikais, antrosios sovietų oku
pacijos metu buvo ištremtas į Sibirą. 
Jis mirė Abezo koncentracijos sto
vykloje prie Ūso upės.

SNIEGAS VILNIUJE
Vilniaus aerodrome lėktuvus pasi

tinka sausi nusileidimo takai, tačiau 
išlipusį iš lėktuvo keleivį pasveikina 
balos ir sniego kalnai. B. Kalvaitis 
skundžiasi: “Eisi kairėn — prisemsi

VANCOUVER, B.C.
NAUJA VALDYBA. — S. m. ko

vo 21 d. visuotinis metinis susirin
kimas išrinko naują Bendruomenės 
valdybą: J. Raudonis, F. Valys, vet. 
dr. J. Sakalauskas, A. Smilgys ir A. 
Baronienė. Senoji valdyba per me
tus laiko surengė Nepriklausomybės 
minėjimą, Motinos Dienos minėjimą, 
Kalėdų eglutę vaikams, Naujų Me
tų sutikimą, keturis šokių vakarus 
salėje ir tris gegužines, šokių vaka
rai ir gegužinės davė gerą pelną. 
Mirus Lietuvos - savanoriui kūrėjui 
P. Stalioniui, valdyba prisidėjo prie 
laidotuvių, paminklo statymo ir su
organizavo iškilmingą paminklo pa
šventinimą.

Suorganizuota lietuvių jaunimui 
sekmadieninė mokykla, kurioje pra
dėta mokyti praeitų metų lapkričio 
1 d. ir yra dirbama labai reguliariai. 
Nupirktas geras garsiakalbis “Gip
son 400” firmos, naujos — lietuviška 
ir kanadiška — vėliavos ir knygų vie
tos bibliotekoms. Visas nepriklauso
mybės minėjimo, Motinos Dienos 
minėjimo ir Kelėdų eglutės išlaidas 
Bendruomenė padengė iš savo iždo 
be jokių rinkliavų, išskyrus Tautos 

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje “TALKA"

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

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 val.r. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. p.p. — 8 vai. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA 8-0511

baloje batus, eisi dešinėn — gali iš
sitiesti ant ledo...“ O šiai netvarkai 
pašalinti nereikėtų nė didelės tech
nikos — pakaktų paprastos šluotos 
ir kastuvo. Panaši būklė esanti ir 
Vilniaus gatvėse. Pagrindinės magist
ralės nuvalytos, o šalutinėse gat- 
viūkštėse stūkso pajuose ledo kal
nai. A. Strumskis pasakoja “Tiesoje”: 
“... Polocko gatvėje ir kitur maši
nos pro tuos sniego kalnus negali 
net prasilenkti. Laužosi...” Švaros 
tresto technikinis vadovas A. Chaini- 
nas ir vyr. meistras B. Sostkovas su
tinka , kad miestą per porą dienų bū
tų galima išvalyti, bet iš aštuonių 
sniego krautuvų dirba tik keturi, nes 
automobilių transporto ir plentų mi
nisterija sniego išvežimui paskiria 
permažą autovežimių skaičių.

KUN. JUOZAS DUBNIKAS 
paskirtas altaristų Šimonyse, kur kle
bonauja kun. Banaitis. Anksčiau kun. 
Dubnikas buvo klebono pareigose ki
toje vietovėje. Jis — palyginti, dar 
jaunas vyras; pažemintas sovietinių 
pareigūnų, matyt, už nepaklusnumą jų 
prievartai.

DIONYZO POŠKOS MALŪNAS
Šilalės rajone, Bijotų kaime esan

čius Dionyzo Poškos baublius lanko 
ekskursijos ir pavieniai asmenys, 
ypač vasaros metu. Šiaulių “Aušros“ 
muzėjaus darbuotojas A. Nezabitaus- 
kas spaudoje nusiskundžia baublių 
aplinka: “Visai netoli nuo “Baublių” 
yra išlikęs D. Poškos laikų tvenkinys 
ir vandens malūnas. Tiek tas tven
kinys, tiek vandens malūnas gali bū
ti laikomi šios vietos istorinių pa
minklų komplekso dalimis. Dar dau
giau, šie objektai laiko atžvilgiu yra 
glaudžiai susiję su pačiais “Baub
liais”, jie gausiai lankomi turistų. 
Jei tvenkinys yra patenkinamoje būk
lėje, tai to jokiu būdu negalima pa
sakyti apie malūno pastatą. Jo sto
gas skylėtas, durys ir langai išvirtę, 
girnų mechanizmas išardytas, vende- 
ninio rato konstrukcija išgriuvusi, 
o pats ratas išvirtęs iš savo guolių ir 
nusileidęs į vandenį, žodžiu, D. Poš
kos vandens malūno dabartinė būk
lė labai bloga, nors šis istorinis XIX 
amž. pradžios statybinis paminklas 
buvo įtrauktas į saugomųjų objektų 
saraša...”

V. Kst.

Fondui. Pasiųsta aukų: Kanados 
krašto valdybai $50, “Lithuanus” 
$15, “T.Ž.“ $10 ir N.L.“ $10.

Senoji valdyba dėkoja p. Smilgie- 
nei, Vileitienei ir Guiųbelienei už 
paruošimą užkandžių visiems paren
gimams ir D. Radzevičienei už mo
kymą. Taip pat senoji valdyba lin
ki naujai valdybai daug sėkmės sun
kiose pareigose. B.V.

St. Catharines, Ont.
KLB ST. CATHARINES APYLIN

KES RINKIMŲ KOMISIJA skelbia 
St. Catharines, Niagara Falls, Ont. 
ir apylinkių lietuvių visuomenės ži
niai, kad Kanados krašto tarybos 
rinkimai įvyks š.m. gegužės mėn. 2 
d. nuo 9 v. ryto iki 6 v. v. su vie
nos valandos sekmadienio pamaldų 
pertrauka. Balsavimas 'vyks Tėvų 
pranciškonų koplyčios mažojoje sa
lėje, 75 Rolls Ave., St. Catharines, 
Ont. Balsuoti turi teisę kiekvienas 
lietuvis nejaunesnis kaip 18 m. am
žiaus. Balsuoti yra kiekvieno tautiš
kai susipratusio lietuvio pareiga, tad 
ją ir atlikime! Rinkimų komisija

Scena iš M. Venclauskio “Užburtos dūdelės” Nuotr. V. Pliodzinsko

® LIETUVIAI PASAULYJE

Clevelando Vaidilos teatras
š. m. balandžio 10 d., šeštadienį, 7 vai. vak., 

Central gimnazijos salėje, 194 Wentworth St. N., 
vaidins M. Venclauskio 4 veiksmų pasaką

UŽBURTOJI DŪDELE
Režisūra ir dekoracijos aktoriaus P. Maželio 

Bilietai gaunami prie įėjimo
Maloniai kviečiame visus hamiltoniečius ir apylinkių lietuvius šiame vaidinime gausiai 
dalyvauti su savo jaunimu

Hamiltono ateitininkų sendraugių skyrius 

ŽHAMlLToi"
“UŽBURTOJ DŪDELĖ“ uždūduos 

šį šeštadienį, balandžio 10 d., 7 v. v., 
Central gimnazijos salėje, 194 Went
worth St. N. šioje pasakoje kova 
vyksta tarp vergijos ir laisvės, mei
lės ir puikybės, neapykantos ir kerš
to. Pasakai puikias dekoracijas pa
rengė ir patį veikalą režisavo prity
ręs ir jau spėjęs mūsų teatro istori
joje pasižymėti rež. Petras Maželis.

Hamiltono ateitininkai sendraugiai 
kviečią hamiltoniečius ir apylinkių 
lietuvius su savo atžalynu gausiai da
lyvauti šiame gražiame vaidinime, 
šio pastatymo pelnas skiriamas Jau
nimo Centro statybai. Bilietų bus ga
lima gauti prie įėjimo.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ susi
rinkime kovo 28 d. kalbėjo kun. J. Ku
bilius, SJ, iš Čikagos. Savo žodyje jis 
iškėlė moksleivio pareigą ateitininkų 
organizacijai. Tikras ateitininkas nuo
latos save atnaujina, visada pilnai at
lieka pareigas. Moksleiviai ateitinin
kai nuoširdžiai dėkingi kun. J. Kubi
liui už gražias mintis, iškeltas jų susi
rinkime.

MENO PARODA, kurią organizuoja 
moksl. ateitininkai Velykų bobutės 
proga gegužėm 2, sekmad., įvyks para
pijos salėje. Rengėjai kviečia visą ko
lonijos jaunimą dalyvauti šioje meno 
parodoje su savo kūryba; registruotis 
pas kuopos pirm. E: Bugališkį, telef. 
JA 8-5446. Šioje parodoje gali daly
vauti nuo I skyr. iki paskutinės gim
nazijos klasės jaunuoliai ir jaunuolės 
su savo kūryba. J. P.

MILDA PUSDEŠRYTĖ maloniai su
tiko talkinti AV par. choro šokių pa
rengimo programoje, kurioje ji su sa
vo trejetuku nuotaikingai paįvairins 
choro repertuarą, improvizuodama ke
letą jo dainelių. Programa trumpa, vos 
20 min., taigi svečiams dar liks pa
kankamai laiko ir pasilinkminti, ir iš
mėginti laimę dviejose turtingose fan
tų ir staliukų loterijose. Veiks užkan
džių ir gėrimų bufetai. Šokių parengi
mas įvyks šeštadienį, balandžio 24 d. 
Maloniai kviečiame, hamiltoniečius 
gausiai atsilankyti. Choristai

ŠV. JUOZAPO LIGONINĖJE gydo 
si V. Stanaitienė, O. Sutkaitienė, Pr. 
Stankevičius. Linkime jiems greitai 
pasveikti.

STEPĄ NORMANTĄ, mirus jo bran
giai mamytei Lietuvoje š.m. vas. 16 d., 

kurią jis taip labai mylėjo ir išlaikė 
savo siuntiniais, visi hamiltoniečiai 
lietuviai nuoširdžiausiai užjaučia.

VISUOTINIS LN NARIŲ SUSIRIN- 
KIMAS įvyko kovo 28 d. Jį pradėjo 
pirm. St. Bakšys, kviesdamas atsisto
jimu pagerbti mirusius LN narius — 
Pr. Ancevičių, St. Augustinavičių, M. 
Tuinylą ir Pr. Rimkūną. Susirinkimo 
pirm, pakviestas J. Valevičius, sekr. 
Ad. Buinys. Išrinkus mandatų komisi
ją ir priėmus pr. susirinkimo protoko
lą, buvo išklausyti valdomųjų organų 
pranešimai. Pirm. St. Bakšys išdėstė 
visus sunkumus, susijusius su LN or
ganizavimu. Jis suminėjo, kad apie 
300 šėrininkų iki šiol atsiėmė savo Še
rus, nors pastaruoju metu perduotas 
21 šėras suinteresuotiems tautiečiams. 
Jis vienas per 9 m. pardavęs 1000 LN 
šėrų. Priminė, kad LN Jaunimo Cent
rui ne konkuruosią, o tik papildysią 
ir siūlė: 1. Pasilikime tuo tarpu prie 
turimų nuosavybių. 2. Įruoškime “Del
toje“ klubą. 3. Visomis priemonėmis 
ugdykime LN pajamas, remkime pa
rengimus, pirkime alyvą per LN. 
4. V-bos p-ką rinkime patys, bet ne- 
paveskime šios svarbios pozicijos val
dybai. Baigdamas pirm, visiems padė
kojo, ypač p.p. J. Palmer, P. Savickui, 
O. Stasiuliui, F. Rimkui, J. Sarapnic- 
kui ir Pr. Vizbarui. Pastarasis savo 
darbu sutaupęs LN mažiausiai $500.

LN v-bos pirm., nesant kitų kandi
datų, vėl išrinktas St. Bakšys. Susi
rinkime dalyvavo 73 nariai/ atstovau
ją 485 akcijom.

I LN v-bą išrinkti: J. Romikat, O. 
Stasiulis, Pr. Dauginas, Pov. Savickas, 
V. Agurkis, J. Mikelėnas, K. Mikšys, 
J. Sarapnickas, J. Eidukaitis ir Pr. 
Vizbaras. Į kontrolės k-ją: J. Palmer, 
Ig. Varnas ir F. Rimkus. Sk. St.

SUDBURY, Ont.
‘“GELEŽINIS VILKAS“ — žūk- 

lautojų ir medžiotojų klubas, balan
džio 24 d., 7 v. v., šeštadienį, Serbų 
salėje, 231 Bloor St. W., rengia šo
kių vakarą. Programoje: 1. 1964 m. 
veiklos apžvalga ir gairių nustaty
mas 1965 m.; 2. nusipelniusiems žūk- 
lautojams ir medžiotojams dovanų 
įteikimas; 3. šokiai. Gros geras or
kestras, veiks turtingas bufetas, lo
terija. Visi Sudburio ir apylinkės 

lietuviai, nariai ir nenariai kviečia
mi dalyvauti ir pasikviesti draugų.

St. Krivickas, sekr.

LONDON, Ont.
DR. A. KAVECKAS skaitė įdomią 

paskaitą sveikatos klausimais. Jis 
priminė, kad medicina dabar yra pa
dariusi didelę pažangą ir geresnių re
zultatų pasiekiama jau vien dėlto, kad 
gydytojai dabar dirba grupėmis: bend
radarbiauja visų rūšių specialistai ir 
todėl kiekvienas atvejis gali būti vis
pusiškai ištirtas. Patarė pirmoje eilė- 
je naudoti kuo paprasčiausius ir se
niai žinomus vaistus, jei tik jie dar 
užtenkamai veikia. Atsargiai elgtis su 
naujais vaistais, nes jie į vieną orga-
nizmo sritį gali veikti teigiamai, o į 
kitą — neigiamai. Kartais jų veiki
mo kryptys paaiškėja tik po kelioli
kos metų. Todėl jų reikia griebtis 
tik tuo atveju, kai senieji vaistai yra 
jau neveiksmingi ir kai yra būtinas 
reikalas, imtis šios rizikos, juoba, kad 
Kanados vaistai, ypač naujieji, yra 
brangiausi pasaulyje. Geriausias pa
tarimas sveikatos srityje — iš anksto 
stengtis nuo ligų ir kitų nelaimių ap^ 
sisaugoti. Normuoti gėrimą, valgymą, 
rūkymą, turėti užtenkamai poilsio, 
nepersišaldyti ir pan. Labai svarbu vi
sada kreiptis į tą patį gydytoją, kaip 
sakoma, turėti šeimos daktarą. Taip 
pat reikalinga tikrinti sveikatą: daug 
ligų gali būti pagydyta, kai jos laiku 
pastebimos. Tuo - tarpu pavėlavimai 
visada neša skaudžias pasekmes.

Prelegentas palietė ir mūsų tauti
nę sveikatą, kuri, jo nuomone, yra ir
gi nemažiau svarbi. Mes pamėgdžio- 
jame čionykščius gyventojus ir sten-j 
giamės jiems įsiteikti, mėgindami į 
duoti daugiau, negu jie patys iš mū-j 
sų nori. Viso to rezultatas yra aiškus, 
jau dabar: jiems vistiek niekada ne- 
prilygsime ir tik pasijusime pakibę: 
ore — nepritinką nei prie vienų nei ■ 
prie kitų. Kartais kalbų mokėjimą no- ’ 
rimą pademonstruoti dvi ar net tris 
kalbas sumaišant į vieną sakinį. To 
tikrai reikėtų vengti. Pasirūpinti, kad 
ir priaugančioji karta to nedarytų. 
“Kol mūsų jaunimas bus lietuviškos 
dvasios, tol ir Lietuva bus gyva ir... 
amžina”, baigdamas pareiškė prele
gentas Paskaita sudomino ne tik se
nimą, bet ir jaunimą. Klebonas padė
kojo dr. A. Kavėckui už naudingus 
patarimus ir žadėjo kaikuriais ir pats 
pasinaudoti.

J. A. Valstybės
TRECIOJI “EGLUTES” sLailyUjų, 

klausytojų, palaikytojų bei bendradar
bių šventė šiemet įvyks birželio 6 d.,

■ sekmadienį, Putname, Conn. Drauge 
bus ir vaikų piešinių parodėlė, kuriai, 
kaip ir pernai, piešinius vaikai susiun-

! čia iš Įvairių vietų. Parodėlėje pagei
daujami piešiniai lietuviškomis temo- 

; mis, tautiniais motyvais.
Šventės programa: vėliavų pakėlimo 

apeigos, pamaldos koplyčioje, progra
ma salėje, žaidimai lauke, vaikų pie
šinių parodėlės lankymas, “Eglutės” 

’ spaustuvės apžiūrėjimas ir t.t. Šventei 
, ruošti komisija paruošė planus, kurie 
j bus išsiuntinėti lituanistinėms mokyk
loms bei “Eglutės” skaitytojams.

PANEVĖŽIETIS A. ČEPULIS,, ki
no studijų operatorius, su šeima var
gais negalais iš okup. Lietuvos per 
Lenkiją pateko į Palestiną. Ten nepri
tapo, nes buvo praktikuojantis kata
likas, lietuvis. BALFo centrui po il
gų pastangų pavyko sutvarkyti jo per
sikėlimą pastoviam apsigyvenimui J. 
A. V. Aloyzas Čepulis su dviem duk
rom kovo 26 d. laivu “Olympia” įplau
kė į Niujorką, kur jį uoste sutiko 
BALFo pirm. kun. V. Martinkus ir 
Čepulių šeimą apgyvendino Provi
dence, R.I.

ALEKS. MARCINKEVIčrtJI-MAN- 
TAUTUI, nepailstančiam Lietuvos 
šaulių Sąjungos veikėjui Lietuvoje ir 
jos gare čs nariui tremtyje, kovo 19 d. 
suėjo 70 m. amžiaus. Sukaktuvininkas 
gimęs 1895 m. kovo 19 d. Žaslių vi., 
Paukščių km. Dabar gyvena Brockto- 
ne, Mass., su žmona Sofija Putvins- 
kaite-Putvyte.

MUZ. STP. SODEIKAI, mirusiam 
prieš vienerius metus, kovo 20 d. šv. 
Kazimiero kapinėse Čikagoje pašven
tintas paminklas.

PLK. PR. SALADŽIUS, gyv. Ročes- 
tery, N.Y., po sunkios operacijos, pra
leidęs ligoninėje 4 savaites, grįžo į 
namus.

RAŠYT. ANT. RIMYDŽIO 60 metų 
amžiaus sukaktį prisimenant, šios skil
ties “Tž“ kovo 25 d. nr. per spaudos 
klaidą atspausta pavardė “Rimvydis“. 
Šiuo ji atitaisoma.

KUN. ANTANAS MAŽUKNA, MIC, 
staiga mirė kovo 25 d. Velionis buvo 
gimęs 1914 m. gruodžio 12 d. Worces-
teryje, Mass. Į marijonų vienuolyną 
įstojo 1931 m. Kunigu įšventintas 
1940 m. gegužės 26 d. Dirbo įvairiau
siose pareigose, bet paskutiniu metu, 
pašlijus sveikatai, kelerius metus gy
veno ir dirbo Marianapolyje.

WINDSOR, Ont.
LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIERO PARA

PIJOJE rekolekcijos bus balandžio 9, 
10 ir 11 d. Visi Windsoro ir apylinkės 
lietuviai prašomi gausiai dalyvauti.

Rekolekcijas ves Kun. B. Sugintas.
K. D. L.

Delhi, Tillsonburg
REKOLEKCIJŲ UŽBAIGAI šv. Ka

zimiero parap. bažnyčioje, sekmadienį 
balandžio 11 d., tuojau po 11 vai. pa
maldų, KL Katalikių Moterų Dr-jos 
Delhi skyrius ruošia parapijos salėje 
pusryčius - agapę. į kuriuos yra kvie
čiami atsilankyti visi parapijiečiai, pa
rapijos draugai ir svečiai.

Skyriaus valdyba

PADĖKA
Mums persikėlus į Delhi gyventi, 

už surengtą malonų pobūvį ir do
vanas reiškiame nuoširdžią padėką: 
p.p. Bartuliam, A. Rudokam, Jaku- 
bickam, Stradomskiam, Simučiam, 
Bikam, Vitkauskam, Jakaičiam, Ka- 
ziukoniui, ♦ V. Vaitkui, šakiniui, Ta
mošauskam, Gurkliam, Vertelkai, 
Šukaičiam, Vaitkam ,J. Vaitkui, An
tanaičiam, Savickam, Dudurkom, St. 
Skudai.

Mūsų nuoširdi padėka to pobūvio 
rengėjoms p.p. V. Jakubickienei, D. 
Bartulienei, B. Rudokienei.

Jūsų padarytas džiaugsmas liks 
mums ilgai atmintinas —

Marytė ir Jonas Rudokai

ga Detroite; po $50: RJC Susivieniji
mas Amerikoje, Ateitininkų Sendrau
gių e. valdyba. Gauta aukų ir mažesnė
mis sumomis. Aukos siunčiamos cent
riniam komitetui: inž. Č. Staniulis, 
21100 Fairview Dr., Dearborn Hts., 
Michigan 481?7, USA.

APIE MONS. J. A. KUČINGI pa
skelbė gana plačią informaciją Los 
Angeles laikraštis “The Tidings“ kovo 
26 d. laidoj. Jis pažymi, kad šv. Kazi
miero par. klebonas kun. Kučingis bu
vo pagerbtas už darbą lietuvių tarpe. 
Lietuvoje jis buvęs komunistų suimtas 
net 4 kartus. Los Angeles mieste jis 
pastatęs naują bažnyčią ir mokyklą.

Vokietija
SURE: LB VEIKĖJAS. Dornstadto 

senelių prieglaudoj kovo 12 d. širdies 
smūgio ištiktas mirė Borisas Ujedino- 
vas. Jis eilę metų nuoširdžiai ir atsi
dėjęs vadovavo Dornstadto LB apy
linkei.

Australija
PRIE ŠV. KAZIMIERO koplyčios 

statoma salė ir bendrabutis būsimiems 
lietuviams klerikams — kandidatams 
į kunigus. Parapijiečiai prašomi nu
pirkti bent po vieną plytą. Viena ply
ta — bkkzs kainuoja 2 šilingai.

KUN. PR. VASERIUI, “Tėviškės 
Aidų“ redaktoriui, pagerbti jo 25 m. 
kunigystės sukakties proga, Melbour
ne sudarytas komitetas. Pagerbimas 
įvyks gegužės 23 d.

Britanija
V. GALBUOGYTĖ, 17 m. amžiaus 

gimnazijos mokinė, gyv. Bradforde, 
prisiuntė Tautos Fondo atstovybei 
Londone savo 4 sv. auką. Ji pinigus 
sutaupė iš kišenpinigių, kuriuos Ang
lijos vaikai paprastai kas savaitę gau
na iš tėvų. Vieton laiško jauna auko
toja parašė ištrauką iš savo Lietuvio 
paso: “Mūsų tėvų kovos ir aukos dėl 
lietuviškos knygos yra testamentinis 
įpareigojimas visoms lietuvių tautos 
kartoms. Lietuvi! Tavo auka tebūnie 
Tavo pateisinimas, kad palikai Tėvy
nę ir tautą tragiškiausioj valandoj.“

LIETUVIŲ NAMŲ AKC. B-VĖ Lon
done, gerindama savo spaustuvę, kuri 
spausdina ‘Europos Lietuvį“ ir “Ni
dos kn. klubo leidinius, nupirko nau
ją linotipą, kurio kaina — 2300 sv. 
Didesnė sumos dalis sumokėta, o liku
sioji būsianti mokama dalimis per be
lis mėnesius.

VYSK. PR. BRAZYS, MIC, į Brita
niją žadąs atvykti gegužės mėn. Lie
tuvių bažnyčioje Londone bus suteik
tas lietuviams Sutvirtinimo sakramen
tas, o per Sekmines — vyskupas da
lyvaus Lietuvių Sodyboje.

Italija
KĘSTUTIS ŽEMAITIS, Lietuvių šv. 

Kazimiero kolegijos auklėtinis Romo
je, vasario 21 d. gavo dijakono šventi
mus, o balandžio 3d. — Įšventintas į 
kunigas.

Kolumbija
MIN. ST. LOZORAITIS, konsulo Si

ručio lydimas, buvo priimtas Kolum
bijos užs. reik. min. dr. Fernando, Go
mez Martinez, o vėliau Respublikos 
prez. dr. Guillermo Leon Valencia, 
šių audiencijų metu min. Lozoraitis 
išdėstė Lietuvos nepriklausomybės at
statymo bylos pagrindinius duomenis 
ir su jais surištus mūsų pageidavimus. 
Pasikalbėjimuose Kolumbijos Respub
likos prezidentas ir užs. reik, ministe- 
ris išreiškė visišką Lietuvos valstybės 
padėties bei lietuvių tautos siekių su
pratimą. Abu Kolumbijos valstybės 
vyrai labai pagiriamai atsiliepė apie 
įsikūrusius tame krašte lietuvius. Min. 
Lozoraitis dalyvavo priėmimuose, ku
riuos jam surengė Lietuvos konsulas 
dr. Sirutis su žmona ir kuriuose atsi
lankė lietuviai ir svetimšaliai. Be to, 
min. St. Lozoraitis turėjo progą papil
dyti savo gražius įspūdžius, būdamas 
svečiuose Bogotos lietuvių šeimose ir 
pas lietuvius kunigus.

Prancūzija
VYSK. PR. BRAZYS kovo 27-28 d. 

lankė Paryžiaus lietuvius. Sekmadienį 
atlaikė lietuviams pamaldas ir pasa
kė pamokslą, o vakare garbingajam 
svečiui buvo surengtas bendras lietu
vių priėmimas. Paruošė Pr. Al.

A - ACADIAN
pirmoji sarasuose
(suprantantiems degtinės kokybę)

ACADIAN švelnaus, malonaus skonio paslaptis’ 
glūdi Naujosios Škotijos istoriniame
Annapolio slėnyje.
Ten, turtingai žaliuose šlaituose, slėnis išaugina 
nepalyginamos kokybės javus . . . labai vertinamus 
garsiųjų gamintojų
Tyras, švarus vanduo teka iš gilių 
požemio šaltinių . . . gaivus ir šaltas, 
kaip ledas.
Degtinės vartotojai, kurie žino (taip pat ir džiną 
geriantieji) visuomet prašo ACADIAN.

Įrašykite ACADIAN šiandieną savo sąraše pirmoje vietoje.

ACADIAN DISTILLERS
BRIDGETOWN, NOVA SCOTIA
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Montrealiečiai apie idealizmo krizę
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Montrealio lituanistinis semi
naras kovo 28 d. svarstė čionykš
čio jaunimo idealų problemą. Du 
nariai mėgino suteikti diskusi
jom “pro” ir “contra” argumen
tus.

Idealizmo sąvoka jaunimo su
prantama skirtingiau negu vyres
niųjų. Taip, sakysim, buvo kalba
ma apie “praktiškąjį idealizmą”. 
Antra vertus, aiškiai matomas no
ras nesutapatinti idealizmo su 
politine veikla. Priklausymas or
ganizacijom, klubams nevisada 
pripažįstamas tikro visuomeniš
kumo požymiu.

Nusiskųsta, kad jaunimui ten
ka augti ir formuotis_ aplinkoj, 
kuri savaime neigia individualu
mą. Tokiom niveliuojančiom jė
gom prapažįstama masinės kultū
ros priemonės: televizija, radijas 
ir t.t. Religijos poveikis laikomas 
nereikšmingu. Apie naujus vėjus 
po Vatikano santarybos pasisaky
ta skeptiškai. Mėginta pravesti 
liniją tarp dvasinio klimato, vy
raujančio JAV ir Kanadoj, bet 
konstatuota, kad krašto kultūra 
atspindinti pasiturinčių klasės 
idealus. Noras prasimušti ar bent 
būt nenurungtam gyvenimo var
žybose sudaro psichologinio spau
dimo pagrindą. Apsprendžia ver
tybių skalę ir žmogaus elgseną.

Sekančiam posėdy, kuris nu
matomas balandžio 11 d., semi
naras mėgins suvokti jaunimo pa
dėtį Lietuvoj. - A. Ž.

Atsiųsta paminėti
Knygų Lentyna, nr. 3, 1964 m. Tri- 

mėnesinis lietuvių bibliografinės tar-^ 
nybos žurnalas.

Lietuvių Dienos, vasario nr., 1965 
m. Straipsniai: dr. P. Celiešius, Tauti
nė misija; M. Krupavičius, A. Stul
ginskis; V. Alantas, Šventaragis ir mo
teris; A. Stulginskis, Vasario šešiolik
toji ir kt.

Meno Dienos Melbourne. 1964 Re
dagavo A. Krausas su talkininkais. 
32 psl., iliustruotas leidinys. Gauna
mas lietuviškų knygų ir plokštelių 
centre “Tėvynės garsai” 4 Grandview 
Ave., Maribyrnong, Vic., Australia.

Jonas Minelga, LABAS RYTAS, VO
VERE. Eilėraščiai vaikams. Piešiniai 
Kazio Veselkos. Išleido JAV LB Kul
tūros Fondas. Leidinys nr. 11. Jo lei-j 
dimą $3000 parėmė Lietuvių Fondas. 
Čikaga 1964, 88 psl. Leidinys gauna
mas: Kultūros Fondaš, c/o J. Berta- 
šius, 5348 S. Talman Ave., Chicago, 
Ill. 60632, USA. taipgi — pas knygų 
platintojus. Kaina $2.50. Leidinys — 
didelės, gražios išvaizdos, iliustracijos 
spalvotos, eilėraščiai — lengvi ir 
skambūs deklamuoti.

KNYGA, KURI
J> - . . -V-' J
Yra skaitytojų arba, kitaip 

sakant, neskaitytojų, kuriems vi
sos knygos yra neįdomios. Jei 
taip, tai tegul jie paima į rankas 
kiek seniau pasirodžiusios knygos 
“Leave Your Tears In Moscow” 
lietuviškąją laidą “Palik ašaras 
Maskvoje” ir, kai jų plaukai ims 
stagaroti, jie Įsitikins, jog esama 
ir įdomių knygų. Iš tikrųjų tai 
yra knyga, kuri atskleidžia bai
sią tikrovę lietuviškame kryžiaus 
kelyje, nusidriekusiame tūkstan
čius mylių ir, toli gražu, dar ne
išeitame. Skaitant šią knygą, ky
la eibės klausimų, kuriuos pa
prastas žmogus vargu ar be
įstengs kada nors atsakyti. Kas, 
pavyzdžiui, išaiškins, kodėl Rusi
ja, per šimtmečius ėjusi tautžu- 
dės pareigas, pagaliau tapo visos 
žmonijos pačiu ciniškiausių bude
liu? Komunizmas čia negali būti 
motyvu, nes, jei tauta nori, ji ga
li būti nekomunistiška.

Labai verta ir įdomu šią kny
gą skaityti kiekvienam lietuviui. 
Betgi jieškodami atsakymo į ky
lančius mums klausimus, mes la
biau vertintumėm angliškąją lai
dą, o taip pat ir laidas kitomis 
kalbomis, kurių netolimoj ateity 
galbūt susidarys ir daugiau. Nes 
jeigu tikime į žmogaus pergalę 
prieš blogį, tai šiai pergalei pa
greitinti reikia blogio kūrėją de
maskuoti visame pasaulyje. Dėl 
to ir manytina, jog B. Armonie- 
nės — A. L. Nasvyčio knyga “Pa
lik ašaras Maskvoje”, žurnalas 
“Lituanus” ir kiti panašūs lei
diniai ar tik nebus pats geriausias 
indėlis ne tik tautos, bet ir visos 
žmonijos fondan.

B. Armonienės pergyvenimai 
dar nebuvo patys skaudžiausi. 
Yra žmonių, patyrusių dar dides
nių nelaimių. Atsimintina pvz. 
kad ir torontiškių Teišerskių šei
ma, kurios gyvenimas rusiškoj 
“katorgoj” buvo nuolatinės grum
tynės su giltine. Reiktų kiekvieno 
nelaimingojo ašaras surinkti į 
knygas ir paskleisti po pasaulį*. 
Tai būtų vienas sėkmingų būdų 
atverti Žmonijos akis prieš blogio 
versmę, nes dar nevisur tikima, 
jog tenai taip gali būti šiurpulin
gai baisu.

Kalbant apie Šią knygą, kaip 
apie meno kūrinį, tenka sutikti 
su Aldonos Augustinavičienės 
įžangine apžvalga ir aptarimu: 
Pirmiausia, Armonienės gyveni
mo istorija atvaizduoja didžiau
sią asmeninio gyvenimo ir aplin
kos tragediją be tiesioginio tra
giško vaizdavimo. Tai yra toks 
pat menas, kaip vartoti literatū
roje dialektiką, arba skelbti bet

dienio mastelis nieko negali iš
matuoti. Ir aplamai išmintis nė
ra vidudienio apribota, čia daž
nai galioja dėsnis: juo daugiau 
patirties, juo gausiau galima ti
kėtis išminties. O studijuojamo 
dalyko, pvz. mirties, artimumas 
pažinimą gali padaryti ne vien 
subjetyvesnį, bet ir objektyvesnį. 
Juo labiau, kai žmogus renkasi 

į galutines vertybes. Antra vertus, 
ir vidudienį, kaip ir jaunystėj ar 

j senatvėj, žmonės geba susirgti ne 
įtik fizinėm, bet ir protinėm li- 
I gom, ir neapsidraudžia nuo kvai
lysčių, kurias ne tik kritikas, bet 
ir kiti žmonės tuo pačiu vardu pa
vadintu.

1. Vidudienio demono 
pokštai

Yra ir daugiau keblių dalykų, 
sekant vidudienio fetišu. Yra 
duomenų, kad kaikuriose šeimo
se tuo metu įsirausią vad. vidu
dienio demonas, žmogus vis dar 
norėtų “atsigriebti”, ką jis iš tik
rųjų ar tariamai praleido jaunys
tėj, nors turimos priemonės liu
dytų jo veiksmų paikumą. Arba 
vėl — vidudienį galima parašyti 
testamentą, kuris senatvėj jo su
darytojui gali visai nepatikti, o 
keisti — pagal kritiko liniją — 
būtų neišmintinga. Antra vertus, 
toks* testamentas gali būti visiš
kai nepraktiškas, jei pvz. vidudie
nio demono “objektas” (dailioji 
lytis) būtų senatvėj palikęs sub
jektą, tad testamento intenciją 
pagelbėti atkritusiam objektui 
būtų beprasmė, o keisti valią bū
tų reakcinga...

Daugiur yra įprasta iš siuvėjo 
reikalauti, kad jis sukaltų gerus 
batus, nos tai ir absurdiška. O 
garbus kritikas stačiai jieško kny
goje ne teologinio požiūrio, o so
ciologinio ir psichologinio. Dar 
daugiau: pasigenda, kad kun. 
Yla nėra filosofas, kaip Juozas 
Girnius (kritikas mano, kad kun. 
Yla atkartoja pastarojo mintį, jog 
“netikinčių iš viso nėra”, kai iš- 
tikrųjų jau ne vieną kartą ir se
nokai ji buvo kitų autorių atkar
tota.) Skaitytojui neaišku, kodėl 
kritikas nepasigenda, jog minė
tas filosofas nėra kunigas, nes 
abiejų pasigedimų logika gali to 
paties reikalauti, nors, iš šalies 
žiūrint, tai atrodo absurdiška.

Kritikas dažnai dalį tiesos lai
ko pilna tiesa. Jam, pvz., tikėti 
reiškia tik dvi galimybes: 1. “abe
joti, gyventi neramia širdimi” ar
ba 2. rūpintis propaganda. Kad 
yra ir tokių žomnių, kurie neabe
joja, o yra tvirto tikėjimo, kriti
kas nežino. Įsismaginusia plunks
na kritikas “sugauna” kunigą 
Ylą, kuris esą “pats duoda ant
ausį Amerikos ’ katalikams”, pri
pažindamas, kad JAV “religinės 
laidotuvės brangiau kainuoja ne
gu bedieviškosis”. Kiek čia yra 
tiesos, tai ji tik nurodo, jog kun. 
Yla yra objektyvus ir aklai negi
na katalikybės. Iš tikrųjų tačiau 
kritikas, nepažindamas vietinės 
situacijos, labai jau vienašališkai 
suverčia kaltę Katalikų Bažny
čiai. Mat, JAV dominuoja bend
rieji laidojimo biurai, apimą ir 
aptarnaują visų tikėjimų ir neti
kinčių reikalus.* Katalikų*—kraš
to mažumos — balsas čia vargiai 
gali pakeisti bendrą situaciją. At
sargus kritikas, prieš pakaltinda
mas Katalikų Bažnyčią, galėjo su
žinoti, kad JAV Katalikų Bažny
čia bei paskiros organizacij'os 
yra pirmose kovotojų eilėse prieš 
lupikiškas laidotuvių biznierių

1. Dvejopi lūžių atgarsiai 
vJau senokai per šio savaitraš

čio atkarpą praėjo kun. prof. Sta
sio Ylos apybraižos apie kaikurių 
žymių lietuvių dvasinius lūžius. 
Daugelis skaitytojų jas mėgo, o 
neseniai jos buvo išleistos atski
ra knyga, pavadinta “Dievas su
temose”. Kaip ir galima buvo ti
kėtis, skaitytojai, susirūpinę tei
giama religijos Įtaka žmonių gy
venime, knygą gyrė; kiti gi, "kaip 
žurn. Bronys Raila ar prof. dr. A. 
Greimas, pasijuto įskaudinti ta 
“sielos vingių šienapjūte” ar “mi
rusių sielų prekyviete”. Abiejų 
recenziniuose straipsniuose, šalia 
taiklių pastabų, galima užtikti ir 
insinuacijų, bet gal daugiausia 
— tai nepilnų tiesų, kuriomis 
nuo neatmenamų laikų remiasi 
visų rašančiųjų poleminės gudry
bės* šia proga stabtelsim tik ties 
prof. dr. A. J. Greimo pastabo
mis “Dievas sutemose ar Dievo 
sutemose” (Dirva, 1965 m. kovo 
1d.)

2. Vidudienio saulė 
ir šildo ir degina

Tai buvo pirmosios sovietinių 
rusų okupacijos metais, kai į mū
sų gimnaziją šiaurės Lietuvoje at
kėlė naują, gerai pasiruošusį ir 
šaunų kūno kultūros mokytoją. 
“Vyresniojo brolio” politiniais 
sumetimais jis buvo išstumtas iš 
sostinės pedagoginio instituto į 
provinciją. Tai buvo tikra dovana: 
jis paliko gerą sportinės dvasios 
įnašą vietos moksleiviuose, gerb
tiną vardą mokytojų tarpe. Be
je ne visos jo skelbtos ar origina
lios mintys “pasitvirtino” gyve
nime. Atsimenu — kartą jis aiš
kino žmogaus kūno netobulumą, 
nurodydamas suaugusiojo figū
ros trūkumus: sulinkimą, kuprą, 
kreivą pečių laikyseną ir pn. To 
priešingybe jis laikė prigimtinę 
gyvybę, būtent: ką tik gimęs vai
kas esąs visai tobulos formos, ir 
tai esą galima lengvai pastebėti 
iš jo figūros modelio, kuris pa
lieka vaikui gulstelėjus Į lygų 
smėlį. Toksai netikėtas “atidengi: 
mas” gražiai derinosi su platesnio 
pobūdžio Russeau idėja, jog civi
lizacija (mokslas ir menai) gadi
nanti žmogų. Kuri laiką tuo bu
vau linkęs tikėti. Panašiai dabar 
garbus kritiškos recenzijos auto
rius “atidengia” patogiausią am
žių žmogaus tikėjimui susidaryti. 
Esą žmogaus religinius įsitikini
mus reikia vertinti “iš jo teigimų, 
nustatytų gyvenimo vidudienį, iš 
jo gyvenimo darbų ir nuveiki- 
mų”. (Mano pabraukta, A. Mst.)

Nuo seno kilo abejonė: ar 
žmogaus “tobula” figūra nebus 
tikslesnė dar jam esant Įsčioje ar 
tada, kai sportinėse varžybose jis 
pasiekia geriausius duomenis? 
Pastarasis atvejis vėl neaiškus: 
kai teniso meisterių amžiaus vi
durkis mažai teprašoka dvidešim
ti metų, o golfo — gerokai vė
liau, tai kuris amžius reikia lai
kyti sportininko vidudieniu? Su 
poezija dar keblesni reikalai. Kai- 
kurie poetai “perdega” pirmojoj 
jaunystėj, kiti gi išlieka pilnai 
kūrybingi ir senatvėj, tad dar 
daugiau vargo vidudieniui suras
ti. Bene sunkiausia nustatyti vi
dudienį tokių valstybininkų, kaip 
Churchillis ir Adenaueris.* Prie
šingai mūsų kritiškam recenzen
tui, istorikai gali nuspręsti, kad 
didieji šių valstybininkų žygiai! 
buvo atlikti jų amžiaus vidunak-į 
tį.. . Tad ir tikėjimo srity vidų-!

NUGINKLUOJA
kurią moralę nemoralizuojant. 
Šitoks literatūrinis santūrumas 
nepalyginamai įspūdingiau veikia 
skaitytoją nei be kuris vaizdavimo 
nuogumas...” šių eilučių auto
rius gal tik galėtų dar pridurti, 
kad pasakotoja Armonienė savo 
asmeninio ir buitinio pergyveni
mo įžvelgimu bei jo humaniška 
interpretacija, o taip pat ir vaiz
davimo būdu primena žinomą ita
lų rašytoją Edmondo De Amicis, 
kuris dar ir šiandien mielai skai
tomas ne tik jaunimo, bet ir se
nimo.

Kad ši knyga susilaukė tokio 
didelio dėmesio, tai labai daug 
nuopelnų tenka priskirti ir A. L. 
Nasvyčiui, taip vykusiai Armo-! 
nienės pasakojimą apdorojusiam. Į

B. Armonienė — A. L. Nasvytis, 
PALIK AŠARAS MASKVOJE. Iš
leido “Viltis” Klevelande 1965 m. 
Kaina $3.00.

A. K.
ESTHER DE CASERES

Pučia vėjas
Gyvenimas miręs. Mirtis gyva.

Su vėju kyla balsas.
Iš mirties ateina vėjas?
Kristus miręs. Kristus gyvas, 
jūra ir šakos kančiose. 
Iš mirties ateina vėjas? 
Nuošalyje dainos nakčiai... 
Miršta diena, atgyja diena... 
Gyvenimas ir mirtis uždega 
ta pačią šviesa naktyje, 
ir ją užgesina tas pats vėjas, 
jūra ir šakos kančiose, 
iš mirties ateina vėjas?

Sapnų nuošalis, naktis... 
Jis pralekia per dykumas... 
Sapnas ateina iš gyvenimo? 
Sapnas ateina iš mirties? 
Jis praeina per dykumas; 
gyvena ir miršta. Jo daina 
sudaro dykumos amžinybę.

Meilės abejonė kančiose.
Iš mirties ateina vėjas?
Rami jūra ir kančia;
dainų nuošalis, sapnas...
Su vėju ateina tavo sapnas, 
gyvenimas ir mirtis gyvenimo gėlė, 
vienitelė dykumos gėlei

Mano meilė tavęs jieško; dega vėjas, 
dega miškas, dega dykuma, 
dega visos kančios.
Nemirštama jūra ir dykuma, 
vienintelė jūra ir dykuma, 
gyvenimo sapnas, sapnai.

Tavo sapnuose ateina vėjas?
Išvertė P. Gaučys

E. de Caceres, uragvajiečių poetė, iš 
profesijos buvo gydytoja ir literatūros 
profesorė. Ji tikėjo, kad pasaulis išsi
gelbės per laisvę ir tikėjimą, ir kad 
poezija irgi yra gyva tom dviem bai
siom ir tyrom ugnim. P. G. Dail. J. Bakis Kryžiaus Kelių VIII stotis Keramika

kainas.
Kad Paryžiaus priemiesčio kle

bonas, kaip kritikas teigia, sako, 
jog nėra krikščionybės, yra gali
mas dalykas (visi žino, kad Pran
cūzija yra gerokai nukrikščionė- 
jusi, ir tokia situacija nesiriboja 
vien priemiesčiais). Tačiau objek
tyvus studentas gali prieiti prie 
išvados, jog krikščionybės (pačia 
geriausia prasme) būta ir prieš 
antrąją Vatikano santarybą, nors 
jos vardu padaryta taip pat daug 
nekrikščioniškų darbų.

4. Modernaus eliksyro 
be j ieškant

Aukščiau iškeltas kritiko šališ
kumas gali atsiliepti į skaitytojo, 
gerą valią: net ir pagrįsti prie
kaištai gali praeiti pro skaitytojo 
akis nepastebėti. Yra labai gali
mas dalykas, kaip taikliai komen
tuoja kritikas, kad “išoriniai ti
kėjimo ženklai” stokoja tikėjimo 
turinio. Tačiau esmėje populiari 
socialinių mokslų kryptis, vad. 
behaviorizmas, remiasi prielaida, 
kad išorinė forma (“tikėjimo 
ženklai”) implikuoja vidinį turi
nį. Visdėlto į tai knygos autorius 
turėjo atkreipti rimtą dėmesį. 
Įdomu tačiau, kad nei pats kriti
kas nepateikė nė vieno priešingo 
pavyzdžio, kuris stačiai būtų ati
dengęs tyrinėjamo žmogaus vidų 
be jokių “išorės ženklų”. Žinoma, 
subejktyviam tyrinėtojui yra 
lengva nuspręsti, jog, taip sakant, 
svetimos “arbatėlių poniutės” 
privalo turėti nepatikimą medžia
gą ir jokiu būdu nepril'ygstančią 
tai, kurią turi “mano šeimos mo-‘ 
terys”. Tačiau neutralus stebėto
jas gali objektyviai pasverti, ku
rie šaltiniai yra mažiau šališki, a 
priori nepaniekindamas, o taip 
pat neatmesdamas nei savų, nei 
svetimu liudininku.

Viduramžiais alchemikai j ieš
kojo eliksyro, “gyvenimo ak
mens”, kurs žmoguje amžiną jau
nystę išlaikytų ir kitas svajones 
realybe paverstų. Panašus yra 
modernių mokslininkų troškimas 
ar siekimas išrasti aparatą žmo
gaus galvosenai, jausenai, laiky
senai matuoti. Toks aparatas pa
tvirtintų ar atmestų “išorinius 
ženklus”, pagal kuriuos ir kny
gos autorius, ir jos kritikas priei
na prie skirtingų išvadų .Deja, ne- 
eliksyro, nei trūkstamo aparato 
dar niekas neišrado. Kol jo netu
rime, teks vadovautis kitokiais 
šaltiniais, nors jų duomenys ne
suteiks mums galutinio tikrumo.

Yra taip pat galimas dalykas, 
kad kritikas turi tiesos, teigda
mas, jog teologas moralę maišo 
su religija, filosofiją su kataliky
be, toleranciją su veidmainiavi
mu ir kt. Bet jo pateiktų pavyz
džių yra maža tokioms kritiškoms 
bendrybėms patvirtinti.

5. Daugiau laisvės, 
ne prievartos!

Viena aitriausių kritiko pavar
totų frazių, implikuojančių insi
nuaciją, bene bus “mirusiųjų sie
lų prekyvietė”, žodžiai yra* skam
būs, polemiški. Tiktai, kaip vi
siems žinoma, žodžiais — be kon
kretaus turinio — šaudytis leng
va, ir garsas didelis, tačiau nuo 
to paukščiai nekrinta ant žemės. 
Tų žodžių turinys gali reikšti ką 
tik nori: nuo gogoliškos ligi cha: 
meleoniškos prasmės. Atrodo, 
kad knygos autorius nebūtų bu
vęs įveltas i tą “prekyvietę”, jei, 
kritiko žodžiais, nebūtų pasityčio
jęs ir sukarikatūrinęs aprašytuo
sius žmones. Kam gi autorius lie
tė įžymiųjų lietuvių dvasinio gy
venimo lūžius, kurie baigėsi ati- 
tolusiojo nuo Dievo grįžimu į Ka
talikų Bažnyčią? Tai ir esąs, at
rodo. tų žmonių įžeidimas, “pre
kyba” jų sielomis. Tuo kritikas 
manosi ginąs didžiųjų vyrų gar
bę, kuri pažeidžiama* tyrinėtojo 
žvilgsniu į jų galutinę pasaulė
žiūrą bei religinį išgyvenimą. At
rodo, tartum autoriaus paliestieji 
žmonės nebūtų norėję prisipažin
ti, jog giliame savo amžiaus su
brendime jie nusigręžė nuo jau
nystės klaidų, indiferentizmo ar 
agnosticizmo ir grįžo į tradicinį 
bažnyčios prieglobstį. Bet tai ir 
yra labiausiai “iš piršto išlaužta” 
kritiko spekuliacija. Priešingai, 
yra duomenų, kad grįžtantieji į 
Dievą jautė savo žygio prasmin
gumą ir norėjo, kad tie. kurie se
kė jų jaunystės pėdsakais, pasek
tų ir jų vėlesniais žingsniais.

Galima nemėgti įžymiųjų žmo
nių lūžių linkmės, bet negalima 
jos paneigti, nenorint žaloti tie
sos. Kitas tyrinėtojas gali pajieš- 
koti kitų pavyzdžių. Bet negalima 
tiesos atidengimo, nors ji ir ne
turėtu visiško tikrumo pažymių, 
vadinti tyčiojimusi. Tyrinėtieji 
žmonės nesigėdino savo galutinių 
aosisprendimų. neslėpė nei nuty: 
Įėjo savo įsitikinimų, kaip pa
teikti duomenys rodo* Tad jų lū
žiu atidengimas yra tarnyba tie
sai, kokią jie suprato ir kuriai 
jie atsidavė. Šitokią tarnybą lai
kyti “mirusių sielų prekyviete” 
yra blogiau nėi prieštaravimas lo
gikai. Tai jau implikuotų užsian
gažavimą prieš akademinę laisvę 
ir prievartą paskutjpei mirusiųjų 
valiai. O to, aš tikiu, nei knygos 
autorius, nei jos kritikas neno
rėtų. A. Mst.

JAUNIMO CENTRAS Čikagoje tu
ri tris sales, 8 klases lituanistikos mo
kyklai ir susirinkimams, 2 klubus, 2 
didesnes patalpas žaidimams ir šo
kiams, virtuvę, drabužinę, skaityklą, 
direktoriaus patalpas. Didžioji salė tu
ri 775 sėdimas vietas, Čiurlionio ga
lerija — 500. Jaunimo Centre yra pri
siglaudę: Čikagos Augštesnioji Litu
anistikos m-la (apie 250 mokinių), Pe
dagoginis Lituanistikos Institutas, 
Lietuvių opera, Čiurlionio galerija, 
Menininkų klubas, Studentų ansamb
lis, Sporto klubas, Filatelistų Sąjun
ga, Scenos darbuotojų S-ga, Pasaulio 
Lietuvių Archyvas ir visa eilė kitų or
ganizacijų: skautų būklai, ateitininkų 
ramovė ir t.t.

BOSTONO KULTŪROS KLUBAS 
balandžio 24 d. rengia literatūros va
karą. Pakviesti dalyvauti: A. Gustai
tis, Z. Gavelis, M. Katiliškis, H. Na- 
gys ir Bostono dramos sambūrio na
riai. Vakaras įvyks Tarptautinio ins
tituto patalpose.

LOS ANGELES DRAMOS mėgėjai 
balandžio 10 ir 11 d.d. vaidins latvių 
autoriaus Valdemaro Karklinio 3 v. 
komediją “Raudonasis vynas”. Reži
suoja J. Kaributas, dekoracijos Algio 
žaliūno. , Pr. Al.

APIE RELIGINĘ BŪKLĘ Lietuvo
je paskelbė platų straipsnį vokiečių 
žurnalas “Herder-Korrespondenz” sa
vo 1965 m. kovo mėn nr. Duomenys 
imti'iš vysk. V. Brizgio memorandumo 
Vatikano santarybos nariams.

JAUNIMO LITERATŪROS premijai 
atrinkti komisijai prisiuntė savo vei
kalus Janina Narūne, Joana Pautienis 
ir “Lietuvių Dienų” leidykla D. Bįn- 
dokienės knygą “Keturkojis ugnia
gesys”. ,

ZITA BURNEIKYTĖ, gyv. Čikagoje, 
užsiregistravo į lietuvių taut, šokių 
grupių mokytojų-vadovų kursus, ku
rie prasidės š.m. birželio 13 d. Daina
vos stovyklavietėje ir truks dvi savai
tes. Norintieji kursus lankyti prašomi 
registruotis LB c. valdybos sekr. ad
resu: Kostas Januška, 2646 West 71st 
St., Chicago, Ill. 60629.

INŽ. MIKALOJUS IVANAUSKAS, 
gyv. JAV, š.m. balandžio 5 d. išdėstė 
savo projektą Federal Aviation Agen
cy, Washington, DC, specialiai skirta
me posėdy Engineering and Safety 
Division Aircraft Development Serv
ice kaip išgelbėti keleivius ištikus 
lėktuvą nelaimei. Inž. Ivanausko pro
jektas apima statomų lėktuvų konst
rukciją naujais saugumo pagrindais 
ir esamųjų lėktuvų rekonstrukciją. 
Šis siūlomas būdas apimtų visų tipų 
lėktuvus — keleivinius ir sportinius 
bei įvairius nelaimių atvejus: suge
dus lėktuvo motorams ore, sprogus 
kuro tankams, susidūrus lėktuvams 
ore ar žemėje ir pan.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
V, MYKOLAITIS-PUTINAS rašo 

savo atsiminimus ir ruošia spaudai A. 
Mickevičiaus “Pono Tado” vertimą, 
knygynų lentynose neseniai pasirodė 
jo poezijos “Būties valanda” II-ji lai
da. Apie savo planus jis pasakoja: 
“Noriu paruošti naują eilėraščių rinki
nį. Jau ir dabar susidarytų. Galvoju 
dar parašyti. Gal būt, nedidelis bus ma
no rinkinys ... Niekada nemokėjau 
daug ir greitai rašyti, kaip dabar ma
tau kitus poetus rašant. Stebiuosi jų 
produktyvumu. Man parašyti eilėraštį 
reikia laiko — reikia susikaupimo, 
nuotaikos, -išgyvenimo...” Kūrybinį 
darbą sunkina silpnoka sveikata, ypač 
žiemos mėnesiais: “Laukiu vasaros. 
Rodos, išeisiu, atsisėsiu medžio pavė
sy ir dirbsiu ...” šiuo metu ruošiama 
jo poezijos rinktinė rusų kalba. Po
etas sakosi esąs patenkintas V. Levi- 
ko išverstais sonetais, bet nusiskun
džia, kad jo eilėraščius sunku versti 
į kitas kalbas, nes jie praranda suges
tyvumą ir minties aštrumą.

M. K. ČIURLIONIO 30 lig šiol nie
kur neskelbtų muzikos kūrinių įdėta 
spaudai paruoštame IV šio kompozito
riaus kūrybos tome. Rankraščius su
rado dukra Danutė Čiurlionytė-Zubo- 
vienė motinos Sofijos Kymantaitės - 
Čiurlionienės paliktame archyve. Di
džiąją rankraščių dalį sudaro fugos,

C KULTŪROJE VEIKLOJE
preliudai, kanonai, harmonizuotos liau
dies dainos, Mišių “Kyrie sanctus” ir 
“Gloria sanctus” dalys.

AKTORIUS ALFONSAS RADZEVI
ČIUS paminėjo 60 m. amžiaus ir 40 m. 
sceninės veiklos sukaktį. Savo gilius 
pėdsakus jis yra palikęs Šiaulių, Klai
pėdos, Kauno ir Vilniaus teatruose. 
Pokariniame laikotarpyje kurį laiką 
yra buvęs Kauno teatro vyr. režiso- 
rium ir meno vadovu, o šiuo metu dir
ba Vilniaus dramos teatre, čia jis yra 
surežisavęs L. Rachmanovo “Neramią 
senatvę”, O. Balzako “Gėlininkę”, E. 
Raneto “Sūnų paklydėlį”, S. Michal- 
chovo “Prarastuosius namus” ir kt. 
veikalus. Tačiau į Lietuvos^teatro isto
riją ji>, be abejonės, įeis kaip didelių 
gabumų aktorius. Iš jo svarbesnių 
vaidmenų minėtini: Vilis Lomenas — 
A. Millerio “Keliaujančio pardavėjo 
mirtyje”, Guščia — B. Sruogos “Apy
aušrio dalioje”, Skaidra — V. Myko
laičio-Putino “Valdove”, Valeras — 
Moljero “Tartiufe”, Grubekas — A. 
Čechovo “Dėdėje Vanioje” ir kt. Už 
Mikalojaus Skrobotovo vaidmenį M. 
Gorkio “Priešuose” yra laimėjęs vals
tybinę Sov. Sąjungos premiją. Jo prie
žiūroje Kauno teatre išaugo eilė ga
bių aktorių — H. Vancevičius, H. Ku- 
rauskas, R. Senkutė, A. Jodkaitė, R. 
Tumpa. Daug darbo A. Radzevičius 
taipogi yra įdėjęs į radijo bei televizi
jos pastatymus.

PROF. VIKTORAS RUOKIS atšven
tė 80 m. amžiaus sukaktį. Nepriklau
somo gyvenimo pradžioje jis paruošė 
pirmuosius vadovėlius Lietuvos mo
kykloms — “Neorganinė chemija”, 
“Organinė chemija”, “Analizinė che
mija” ir kt. Iš stambesnių jo veikalų 
minėtini: “Dirvožemio mokslas”, “Pie
tų Lietuvos dirvožemiai”, “Kristalo
grafija, mineralogija ir petrografija”. 
Šiuo metu spaudai yra atidavęs mono
grafiją “Kristalografija ir optinė uo
lų mineralogija”, ruošia autobiografi
nį veikalą “žemės ūkio gamybos ir 
mokslo keliu’. Jau virš 40 m. prof. V. 
Ruokis dėsto žemės ūkio akademijo
je, vadovauja dirvožemininkų ekspe
dicijoms, dirvotyros darbams.

DOCENTUI J. LEBEDŽIUI suteik
tas filologijos mokslų doktoratas, pir
masis Lietuvoje pokariniais metais. 
Savo disertacijoje jis nagrinėja Mika
lojaus Daukšos kūrybą, paliesdamas 
lietuvių raštijos ir literatūrinės kalbos 
formavimosi pradžią XVI a. Didž. Lie
tuvos kunigaikštystėje. Jo oponentais 
buvo Tartu un-to prof. P. Arstė, Vil
niaus un-to prof. M. Račkauskas ir is
torijos mokslų dr. J. Jurginis.

RIMVYDAS ŽYGAITIS dalyvavo 
Maskvoje surengtame jaunųjų kompo
zitorių koncerte. Maskvoš filharmoni
jos sol. A. Simanovas atliko jo vokali
nį ciklą “Neramūs paukščiai”, o jis 
pats paskambino tris preliudus forte
pijonui. Šiuos R. Žygaičio kūrinius šil
tai sutiko publika ir teigiamai įvertino 
Maskvos konservatorijos profesoriai 
A. Aleksandrovas ir N. Rakovas.

ESTRADINIS ORKESTRAS, vad. J. 
Tiškaus, paminėjo 7 m. veiklos sukak
tį. Jo programose jaučiamas didesnis 
subrendimas: dirigentas, atsisakė pi
gių išorinių efektų ir įprastinio pra
nešėjo su jo dažniausiai labai lėkštu 
humoru. Vyt. Mažeika rašo: “Tai su
teikė Lietuvos estradiniam orkestrui 
savitą kūrybinį braižą, kuriam būdin
gas griežtas akademinis atlikimo sti
lius, saikingai išryškinantis emociona
lų džazinės muzikos pradą, jos tempe
ramentą bei ritmines ypatybes.. 
Didžiulė pažanga jaučiama ir solis
tų — V. Vaitkutės, D. Mažeikaitės, J. 
Juškevičiaus — dainavime bei sceni
nėje laikysenoje. Savo repertuare or
kestras turi 20 lietuvių kompozitorių 
kūrinių, kurių didžiąją dalį sudaro B. 
Gorbulskio dainos ir orkestrinės pje
sės. Jo daina “Lietaus lašai” scenoje 
skambėjo net 263 kartus. Nemažiau 
populiari ir kita jo daina — “Juodos 
katės” ir T. Saldausko “Vairuotojo 
dainelė”. Lietuviškojo repertuaro trū
kumą žada pašalinti naujai suorgani
zuota estrados kompozitorių grupė, 
kurios pirmininku yra kompoz. B. 
Gorbulskis. šokių įtarpas koncertų 
programose pateikia V. Barezinia ir 
V. Baltrušaitis.

V. Kst.

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*4 jardų, ekstra geros viln. angį, medžiagos eilutei tik už $75.00.

V—3: 1014 jardu 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 jungtini siuntinį skaitome tik $86.00 
(susitaupo persiuntimo išlaidos) 
PATS VERTINGIAUSIAS

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

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

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

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

Atstovai Kanadoje:
A. KUSINSKIS, 124 Park Street, Sadbury, Ont.
L. Radzevičius, 61 N. Windermere Ave^ Porth Arthur, Ont.



Mann & Martel
4 . *

2320 Bloor St. W
EGLINTON — OAKWOOD

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

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

$10.000 įmokėti, 7 kambarių^ 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
ST. CLAIR — OAKWOOD

$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia.

SWANSEA

gražių plytų namas 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
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- 
Sapartamentinis pastatas — four- 

ex, 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.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

. Penkios meisterystės iš galimų 6 
atiteko vytiečiams, dalyvavusiems 
Toronto miesto stalo teniso jaunių 
pirmenybėse. 17 m. grupėje I v. lai
mėjo A. Krasauskas; 15 m. — E. Za
biela. Mergaičių 17 m. — I y. V. Ne- 
šukaitytė, II — L. Gųstainytė; 15 m.
— I v. V. Nešukaitytė ir II — L. 
Gųstainytė; 13 m. — I v. R. Stan- 
čiūtė, II v. — F. Nešukaitytė, III v.
— E-. Krikščiūnaitė.

E. Sabaliauskaitė laimėjo I v. tur
nyre tarp išvykstančiųjų į pasaulines 
stalo teniso pirmenybes. Tuo pačiu

ji laimėjo piniginę premiją.
Toronto meisteriais tapo vyčio 

jaun. krepšininkai (14 m.) baigmė
je miesto pirmenybių rungtynėse du 
kartus įveikę McGregor komandą 
29:23 ir 34:27. Žaidė: Duliūnas 10, 
Ignatavičius 18, Juzėnas 22, Karalius 
4, Vaičeliūnas 1, Kaknevičius 2, Ake
laitis, Vitkus 6, Vanagas. Berniukai 
(12 m.) pralaimėjo antras Toronto 
m. pirmenybių rungtynes prieš Tri
nity komandą 19:23 ir liko miesto 
vicemeisteriais.

Ontario baigminiuose žaidimuose 
jaun. krepšininkai turėjo nesėkmin
gą savaitę. Berniukai (14 m.) Ha-

408 Roncesvalies Avė. TeL LE. 5-1944
kampas Howard Park

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

Cigarečių kartonas _ž«FšS-
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
kmsnėc ~ Nylon — «g- $i.w pora 

mUitHSKUa K.OJineh —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4. TEL. LE 2-3400

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7

Antr. 10-1.30

Tree, uždarytas

Ketv. 10-1.30 ir 4.30 -7

Penkt. 10-1.30 ir 4.30 -8

Sešt. 9 -12

Sekm. 9.30 -1

MOKA: 4%—5%

Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mėn., 
už šėrus — kas metai.

ASMENINĖS PASKOLOS duodamos iki 
$5.000 iš 7%; palūkanos mokamos tik nuo 
likusio balanso.

MORTGICIAI — atviri iš 6%%.

NEMOKAMAS GYVYBĖS DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

GALIMA APMOKĖTI įvairias sąskaitas: 
namų mokesčius, dujinio šildymo, telefono ir kt.
KOOPERATYVO ČEKIAI galioja visoje Kanadoje
1965 m. vasario mėn. 28 d. kapitalas — $1,419,389

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.

ISLINGTON — DUNDAS $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 kambarių vie
naaugštis. Garažas, privatus šoninis įvažiavimas. Kaina $16.500.

SWANSEA — mūro, gražių rauplėtų plytų, 6 kambariai per 2 augštus; ga
ražas, šoninis įvažiavimas; grynais $19.000.

Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambinti 
ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaina, 
čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

® TORONT©w
Lietuvių skautų veikla

Rambyno tunto vadi jos posėdis— 
balandžio 13 <L, 8 v. v., skautų būk
le. Visų vadovų dalyvavimas būti
nas.

Tuntininkų-kių, jų pavaduotojų ir 
tėvų rėmėjų suvažiavimas Toronte 
praėjo darbingoje nuotaikoje. Suva
žiavimą atidarė rajono vadas ir pa
kvietė pirmin. s. P. Balsą, o sekr. 
ps. S. Zubrickaitę. Pasiruošta sto
vyklai nuo liepos 17 iki rugpiūčio 
1 d. Romuvoje. Paskirta stovyklai 
vadovybė. Pirmą savaitę stov. viršn. 
— s. F. Mockus antrą sav. — s. P. 
Balsas; dvasios vadas s. T. St. Kul- 
bis .SJ, adjutantas s. V. Rušas, — 
gydytojas filist. dr. J. Yčas, vyr. lau- 
žavedys ps. B. Simonaitis, tiekimo 
vedėjas A. Paukštys_— D. Stukas. 
Sesių pastov. virš. ps. V. Gutauskie- 
nė, kiti pareigūnai bus paskirti'vė
liau.

Stovyklos reigstracijos ir pasiimtinų 
daiktų blankai išdalyti tuntinin- 
kams, be to, nutarta įsteigti Kana
dos rajono ir vadeivų iždą, kurin 
nuo kiekvieno nario vienetai įneša 
25 centus.

Nutarta dalyvauti Joninėse, ren
giamose Niagaros pusiasalio k. tėvų 
rėmėjų birželio 19 d.; prisidėti prie 
visų stov. pagerinimų ir pastatų sta
tymo.

Toronto tėvų - rėmėjų komitetas, 
vad. B. Saplio, pavaišino visus suva
žiavimo dalyvius pietumis. Visi 
lyviai nuoširdžiai dėkoja.

Obuolių Diena —balandžio 24 
šeštadienį. Visi Rambyno tunto
riai pilnose uniformose (trumpomis 
kelnėmis) turi dalyvauti. Susirinki
mo ir skirstymo centras — Univer
sity Sett. Centre. Skyr. viršin. pa-

skirtas mūsų tunt. s. K. Batūra. Sek
madienį vilkiukai pardavinės obuo
lius prie mūsų parapijų.

Iškyla į Hamiltoną skauttų-čių pil
nose uniformose šv. Jurgio šventės 
proga vykta pagal tradiciją. Kurie 
numato vykti praneša savo draugi
ninkams.

Skautų vyčių 40 m. jubil. proga 
numatyta pastatyti pastatą dedikuo
jant jį šiam įvykiui atminti. Kievie- 
no prie šio darbo prisidėjusio vyčio 
pavardė bus įrašyta į aukotojų gar
bės lentą pastate.

Archit.V. Kvedarui nuoširdžiai dė
kojam už padarytus planus stovyk
los prausykloms ir kt. įrengimams 
Stov. virtuvės pagerinimui ruošia
mas pobūvis-kavutė; platinami bi
lietai.

“TŽ” aukotojai. Rėmėjų pre 
numeratas po 10 atsiuntė: St. Gu 
rėčkas ir P. Regina (2 m.); po $5. 
S. Kundrotas, A. Gaižauskas, V. 
Kvedaras; po $2: S. Jaseliūnas, J. 
Pleškūnas, B. Racevičius. B. Sriu- 
biškis, F. Daubaris; po $1.50: K 
Bungarda; po $1: A. Allis, P. 
Girdvainis, J. Malskis, L. Dūda, 
J. Petronis, J. Mikšys; $0.50:. J. 
Mašauskas. Leidėjai visiems nuo
širdžiai dėkoja.

Prof. Ant. Musteikis iš Buffalo. 
N.Y., lankėsi Toronte pas savo ar
timuosius.

da-

d. 
na

miltone pralaimėjo vietinei koman
dai, o berniukai (12 m.) Toronte, 
būdami nepilnos sudėties, pralaimė
jo Brantford komandai 25:39. Abi 
komandos dar žais vienas rungtynes.

Mūsų rėmėjams: S. Ignatavičui, J. 
Miliušiui, K. Literskiui ir A. T. Se- 
koniams nuoširdžiai dėkojame.

AJS.

AUŠROS ŽINIOS

Praėjusi savaitgali Detroite įvyku
siose XV-jų S. Amerikos lietuvių 
sportinių žaidynių plaukymo pirme
nybėse dalyvavo 24 JAV ir Kanados 
plaukikai-kės. Nors 1-jų vietų dau
giausia išsikovojo Toronto Aušros 
plaukikės (14), tačiau klubiniu nu
galėtoju liko Čikagos Jūra, laimėju
si 13 I-jų ir 14 II-jų bei 6 III-čias 
vietas. Iškiliausiais plaukikais pasi
rodė: J.. Grybauskas "(Čikagos Jūra) 
išsikovojęs 6 1-sias vietas vyrų-ber
niukų grupėje, N. Kėkštaitė ir J. 
Glanertaitė (Toronto Aušra) išsiko
vojusios po 6 I-sias vietas moterų- 
mergaičių grupėje.

Aušros plaukikių pasekmės: N. 
Kėkštaitė — I v. 100 y. įvairaus 
plauk, moterims (1:17.1), I v. 50 y. 
nugara' (36.4),- I v. 100 y. Is. (1: 
08.4), I v. 50 y. peteliške (33.8), I 
v. 4x50 įvairaus plauk, estafetėje 
(2:31.4), I v. 4x50 1. s. (2:13.6); J. 
Glaneraitė (10 m.) I v. 100 y. įvai
raus plaukimo merg. B (1:24.2), I v. 
50 y. krūtine merg. B (42.6), I v. 25 
y. petel. merg. C (16.7), 1 v. 50 y. 
1. . merg. A (34.0), I v. 4x50 y. 1.

s., 4x50 y. įvairaus plauk.; D. čeke- 
lytė I v. 100 y. įvairaus plauk, merg. 
A (1:29.7), I v. 50 y. peteliške merg- 
A (44.3), I v. 50 y. krūtine merg. 
A (45.5), 1 v. 4x50 y. 1. s., I v. 4x50 
įvair. plauk.; V. Jurevičiūtė I 
y. nugara merg. A (39.5), III 
y. nugara merg. B (41.9), IV 
y. krūtine merg. A (53.6), III
y. 1. . merg. B (32.8), 4x50 y. 1. s., 
4x50 y. įvairaus plauk.; A. Kučins
kaitė I v. 4x50 y. įvairaus plauk., 
II v. 50 y. nugara merg. B (39.0), 
II v. 50 y. peteliške merg. B (38.5), 
II v. 50 y J. s. merg. B (31.9). Auš
ros berniukai dėl egzaminų ir susi- 
žeidimų negalėjo dalyvauti. .

ši šeštadienį įvykstančiose Toron
to miesto krepšinio lygų pirmenybė
se Aušros berniukų M B komanda 
yra pakviesta atstovauti Church ly
gai. Taip pat J. Sodonis, G. Rau- 
tinš ir S. Kaknevičius yra pakviesti 
papildyti St. Chris komandą, 
atstovaus Church lygai Bantam 
sėje.

Praėjusi savaitgalį Toronte
kusiose Kanados pabaltiečių tinkli
nio ir krepšinio pirmenybėse lietu
viai išsikovojo visus krepšinio čem- 
pijonatus: jaunių B, jaunių A ir vy
rų; latviams atiteko jaunių tinkli
nio, o estams vyrų tinklinio čempi- 
jonatas.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS

Naujai išrinktas Inkaro tarybos 
pirm., pradėdamas eiti savo pareigas 
kreipėsi į vadovus:

SESES IR BROLIAI VADOVAI,
Lietuvių Jūrų Skautijos Inkaro ta

rybai vadovų suvažiavime yra pavestas 
sunkus ir atsakingas darbas: tvarkyti 
organizacinį Jūrų Skautijos gyvenimą, 
sudaryti normalias skautavimo sąlygas 
ir siekti sambūvio su kitomis organiza
cijomis.

Tikėdami jūrinio skautavimo prana
šumu, apie kurį yra pasisakęs ir pats 
skautybės įkūrėjas Baden-Powell’is, ti
kėdami Lietuvos jūrine idėja, kuri 
įprasmina ir išryškina patį lietuviškąjį 
skautavimą, ir pasitikėdami vadovų ir 
skautaujančio jaunimo ištverme bei 
entuziazmu, kurio nepajėgė paveikti ir 
pastarųjų metų bandymai, mes imamės 
šio atsakingo darbo.

Inkaro taryba akcentuoja jūrinį 
skautavimą, pagrįstą skautiškais prin
cipais bei tradicijomis, seseriškai bro
lišku sugyvenimu ir gėrio siekimu.

Laikydami savo šventa pareiga ža
dinti lietuvių tautos jūrinę sąmonę, vi
sas savo jėgas skiriame Lietuvių Jūrų 
Skautijai.

Jūsų
(pas.) j. v. skt. Al. Aglinskas,
LJS Inkaro tarybos pirm.

— žurnale “Mūsų Pajūris” įvestas 
jūrų skautų skyrius.

Ateitininkų žinios

je. Visi prašomi dalyvauti. Užtruks 1 
vai.

(Žodis Šiais matais bus ritindamas 
Ateitininkų Federacijos kongreso me
tu, kuris įvyks Toronte liepos 3—4 d. 
Įžodį duos jaunesnieji, vyresnieji 
moksleiviai ir studentai. Tuoj po Ve
lykų bus surengti specialūs ideologi
niai kursai.

Romas Vaštokas, buvęs pr. metais 
ateitininkų stovyklos komendantas, ne
užilgo tikisi sugrįžti į Torontą. Atei
nančiais metais jis profesoriaus Peter- 
boro Trent un-te. Romas ir šiais me
tais bus mūsų vasaros stovyklos ko
mendantu.

Atšilus orui planuojama padaryti ke
letą iškylų į gražesnius parkus už To
ronto ribų. Pagalbą pasiūlė ateitininkų 
tėvų komitetas.

“Pirmyn Jaunime“ pasirodys po Ve
lykų. Dar nieko neparašę prašomi pa
skubėti ir pasiųsti red. L. Švėgždai- 
tei, 33 Emerson Ave., Tor. 4, Ont.

Į Šv. Mykolo gimnaziją įstojamuo
sius egzaminus laikė 8 jaunesnieji 
ateitininkai. Išlaikė visi. Stipendijas 
gavo: S. Kakneričius, Vikt. Kaknevi
čius, A. Kuolas, V. Tamulaitis.

šį trečiadienį, bal. 7 d.„ 7 v. v., į 
LV Namus renkasi ateitininkės, daly
vaujančios “Velykų Bobutės” progra
moje.

šį šeštadienį, bal. 10 d., Vaidilučių 
būrelio susirinkimas 3 v. p. p. LV Na
muose. Susirinkimas užtruks pusant
ros valandos.

ši sekmadieni, bal. 11 d., visos jau
nutės at-kės ir Vaidilučių būrelio mer
gaitės renkasi vaidinimo repeticijai 3 
v. p. p. LV Namuose (repeticija — iki 
religinio koncerto.)

Gavėnios susitelkime dalyvavo 7 ir 
8 skyr. mokinių — jaun. ateitininkių; 
iš viso — 28.

Petras Regina, žinomas statybi
ninkas, atsiuntė “Tž” rėmėjo pre
numeratą už dvejus metus — iki 
1967 m. Leidėjai dėkingi už pa
ramą.

Motinos Dienos šventėje pa
skaitą skaitys pedag. Ant. Rinkti
nas. Minėjimą rengia apyl. valdy
ba gegužės 9 d., sekmadieni, Pri
sikėlimo par salėje.

K. L. Fondo vajus
Po trumpos pertraukos Fondo 

vajus vėl pajudėjo: gauti Įnašai iš 
Toronto: inž. V. Liuima  $100; 
PLIAS Toronto sk. ..._____ $100.

Per Fondo Įgaliotini inž. S. Nai- 
kauską gauta iš Windsoro: 
Ciuprinskai Adelė ir

Vytautas ______ _______ $100
Kun. Lengvinas Domininkas,

Šv. Kazimiero par. kleb. $50.
Visiems aukotojams Fondas 

nuoširdžiai dėkoja. Šiuo metu 
Fonde yra jau 92 nariai ir $13. 
500 įnašų. Tikimės, kad su at
bundančia gamta, pagyvės ir Įna
šai Lietuvių Fondui.

P. Lelis, KLF inform.

v. 50 
v. 50 
v. 50 
v. 50

kuri 
kla-

ivy-

SPORTAS LIETUVOJE

Vilniuje {vyko plaukymo rungty
nės tarp Lietuvos ir Latvijos jau
nių. Rungtynes laimėjo lietuviai pa
sekme 165:88. Svečiams atiteko tik 
3 pirmos vietos iš 22 galimų.

Sov. S-gos bokso pirmenybėse Mas
kvoje 3 lietuviai pateko į baigmę. 
R. Tamulis dėl susižeidimo šiose pir
menybėse nedalyvauja.

Sov. S-gos augščiausios grupės 
krepšinio pirmenybėse Žalgiris už
ėmė VII v. Palyginus su pr. metų 
laimėjimu (X v.), lietuviai š. m. pa
sirodė geriau, šiose pirmenybėse Ry
gos VEF krepšininkai buvo IV ir 
Tartu Kalev VI vietoje.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584
QUEBEC — BLOOR, $8.000 įmo

kėti, 9 kambarių atskiras na
mas. Dvigubas garažas. Di
delis kiemas.

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.

ELLIS AVE. — SWANSEA, $5.000 
įmokėti; 5 kambarių viena
augštis (bungalow). Garažas 
su privačiu įvažiavimu; vie
na atvira skola 10-čiai metų.

JANE — ANNETTE, $3.000 įmo
kėti; atskiras 3-jų butų (tri- 
pleksas) namas, vos keleto 
metų senumo; privatus įva
žiavimas.

HIGH PARK — INDIAN RD., įmo
kėti $12.000, didžiulis 13 
kambarių atskiras namas; 3 
vonios kamabariai; 3 virtu
vės; dvigubas garažas; 50 
pėdų priešakis.

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

527 Bloor St. West
J. R ŪKS A
LE 2-4404

Namų teL LE 6-9165 

RETA PROGA !
$10.000 įmokėti, 4 krautuvės ir 

įstaigos viršuje; $9.500 meti
nių pajamų. Labai mažos iš
laidos (šildymas ir mokes
čiai). Turi būti parduotas, 
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- 
friavimas

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

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

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

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

W. VASIS
REAL ESTATE

863 Bloor St. W. LE 4-7525
COLLEGE — BROCK, atskiras, mūrinis, 8 labai dideli kambariai per 2 

augštus, 2 virtuvės, 2 vonios, įmokėti $3.000.

JANE — ANNETTE, atskiras, mūrinis 6 kambarių namas, garažas, dvi 
virtuvės, 2 vonios, prašo $16.000.

RYTŲ TORONTE, atskiras 6 kambarių namas, įvažiavimas, įmokėti 
$1.500, prašo $10.700, viena skola.

BLOOR — INDIAN RD., 8 dideli kambariai, 2 virtuvės, atskiras, mūrinis, 
dvigubas garažas, prašo $18.500, įmokėti pagal išgales.

HIGH PARK — RONCESVALLES, atskiras, mūrinis namas, ilgas skly
pas, 6 kambariai, dvigubas garažas, įmokėti $3.000.

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

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalies Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.) 

531-1432 A. B. Beresnevičius

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienus metus. J. Gryczewskio 
paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, atgauna natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai.

JIB. vaistai Regist. Wash., D. C. Įrašyti vaistų katal. RED-BLUE- 
BOOK, PAT. JIB. Laboratorija gauna iš J.A.V., Kanados ir iš Europos 
valstybių klijentų daug padėkos laiškų už gerą JIB vaistų veikimą.

JIB. 8. Oz. 16 savaičių vartojimui Kanadoje viso $6.30. 
Užsakymus su Money Orderiu, reikalaukite tuojau.

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS.
JIB LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero, Illinois 60650

DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI —
X r r TAISYMAS — MONOGRAMOS 

Latviška brangenybių 
krautuvė (Jeweller)

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

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

ST. CLAIR ST. W.

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

2395 Bloor St. W. • Toronto • RO 9-6237
Statybinės medžiagos

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

• H;

Sąv. B. Saulėnas

GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI- 
TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ AUTO SUPERTEST MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI

ai ■ CANADIAN apylinkės lietuviai maloniai 
aauiwiai kviečiami pasinaudoti savųjų
GAMINIAI PATARNAVIMU.

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
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 1 hektare žemės, 200 
pėdų ant upės kranto, geras žvejojimas, 168 mylios nuo Toronto.

BLOOR — UŽ SIX POINTS.
$21500. 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 pilieti su $3.000 įmokėjimu.

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

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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; savininkasRONCESVALLES — PEARSON, 
$4.000 įmokėti, plytinis 7 kamba
riu 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

viena- 
nis, 6 
tykios,

RICHVIEW — ISLINGTON, 
augštis (bungalow) plyti: 
kambarių, 2 įrengtos pram 
poilsio kambarys, didelis s* 
prie namo garažas, $5.000

COLLEGE - DOVERCOURT, $1.500 
įmokėti, plytinis 8 kambarių na
mas, 2 virtuvės, dvigubas garažas, 
1 mortgičius balansui.

$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.

Turime krautuvių, namų, vasarvfeėfų, — 
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom

Vyt*. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius



APDRAŪDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ

VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BOND • GYD 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINĖS PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
_____ ER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

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

MCGUINNESS
FOUR SEASONS TRAVEL D . f* Al*
323 LAKESHORE RD. EAST, rOrt VreOlT

Vo A ė KI AC Visais kelionių reikalais, visame pasau-
• lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

DIDELE PUIKIŲ 
KANADIŠKŲ GĖRALŲ 

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

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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

foto aparatai ir Lt.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytos ir apdraustos įvairius siunti

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

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

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

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ {STAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti Jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289 
ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO. 
Res. teL LE 6-5363 Res. teL RO 3-2032

K. STRIAUPIS - P. JONIKAS

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

1

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

296 BROCK AVE. (tarp Dun- Dioor Auto rite uarage das ir college). Tei. 5311305 MCGUINNESS
PLUMBING and HEATING

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

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ RUSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas h- garantuotas.

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių Ali

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

Už sutaupąs moka nuo 4%% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6V6%. 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: «ea«s mta nito 16 vaL iki 1 V>1. 30 mln. kiekvieną

(Atkelta iš 1 psl.)
KGB skatina keliones ne tik į 

Estiją, bet ir iš Estijos. Tarp at-

dvi rūšys. Vieni (maždaug 70%) 
atvyksta su “užduotim”. Iš jų da
lis yra tikri šnipai. Dažnai jie at
vyksta kaip pabėgėliai daugiau ar 
mažiau dramatiškomis aplinkybė
mis. Bet esama ir tokių, kurie at
vyksta slaptai, suklastotais doku
mentais, išlaipinti rusų laivų. Ma
noma, jog toji grupė nesanti la-

SILife

WHISKY

D’Eaubonne

LIQUEUR

COFFEE J
LIQUEUR jg

Tikrai geras skonis reikalauja McGuinness — 
vienintelė 100% kanadiška degtinės gamykla! 
McGuinness — puikių alkocholinių gėralų gamintojai.

radian o.

Ml M ICO, ONTARIO

VALAU FOTELIUS
m ĮVAIKIUS KILIMUS.

Automatinis eieaira varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintas 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

International

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tel. LE 2-5461

Mokome su standortinėmis, 
automatinėmis transmisijomis

fabiausiai žinomas'A. ^ama- © SKAITYTOJAI PASISAKObai j 
šiol 
no atvejis.

Paruošti agentai
Nuo “tikrųjų” šnipų tenka 

skirti partinių aktyvistų keliones 
užsienyje. Ta prasme įdomus pa
reiškimas, kurį spaudoje padarė 
estų režiminės ryšių dr-jos sekre
torius, tvirtindamas, kad daugėja 
“privačios ekskursijos į Švediją, 
Prancūziją, JAV, Kanadą, Vokie-

— senas ir tobulai
' pagamintas

— gaivinantis kokteilis, 
su jūsų mėgiamu mišiniu

— reto senumo 
McGuinness gaminys

— pagamintas iš Niagaros 
sultingų vyšnių

— pamėginkite jį su kavos 
puoduku po pietų

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas tortas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę J 
Montreal!, Londoną, Windsorą, 
toną, North Bay, Sudburi ir kii 

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

Hamfl- 
Itor.

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS

A. ČEPONIS
Visi elektros darbai

Tel. 532-3408. Namų RO. 6-8372

et,KS ALF A RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 

IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS
TELEFONAS LE 1-616B

NESKELBTI ĮDOMŪS RADINIAI • t galimo užminavimo. Jokių užminavi- 
mų nerasta. Vėliau buvo tikrinamos1939 m. spalio mėn., Lietuvos'ka

riuomenei pradėjus žygį į Vilnių, in
žinerijos dalinių vadai gavo įsakymą, 
pasiekus priemiesčius, patikrinti tiltas, 
kareivines ir viešuosius pastatus dėl

tiją...” Atrodo, jog atsisakyta 
ankstesnių didelio skaičiaus tu
ristų kelionių ir vietoj jų dabar 
praktikuojamas keliavimas mažo
mis grupėmis, kurias sudaro du 
ar trys gerai paruošti asmenys. 
Jie paprastai turi reikalingus ad
resus, telefonų numerius, tvarka
raščius ir pan. Jų tikslas dažniau
siai susitikti su intelektualais ir 
prikalbinti juos užmegzti “moks
linius” ryšius su atitinkamomis 
įstaigomis krašte.

Tik maža dalis atvykstančiųjų 
iš krašto, atrodo, negauna “už
duoties”. Paprastai jiems iš
duodama viza 2-6 mėnesiams. Jei
gu žinios apie jų elgesį pasirodo 
teigiamos, vizos laikas gali būti 
dar pratęstas. Tokių asmenų, at
vykusių iš Estijos aplankyti gi
mines Švedijoje, jau žinoma visa 
eilė. Tačiau kaikurie jų paliko 
įspūdį, jog ir jiems buvo paves
tos savotiškos užduotys surinkti 
asmenines žinias, žinomas atve
jis, kai vienas lankytojas susižy
mėjo visas savo giminaičio biblio
tekos knygas...

Tokios naujienos pas mūsų kai
mynus. Būtų keista, jeigu ta pati 
KGB ranka nesiektų lietuvių, 
esančių panašioje padėtyje. Pats 
laikas susidomėti, ką veikia KGB.

MINISTERIS KALBĖJO
TAUTINĖMS GRUPĖMS

(Atkelta iš 1 psl.) 
kia jų artimieji?

— Taip, kiek tai nuo manęs 
priklauso.

— Pone Minister!, ar nebūtų 
galima iškelti Pabaltijo okupaci
jos klausimo Jungtinėse Tauto
se?

— Aš pats esu nekartą savo 
kalbose, pasakytose Jungt. Tauto
se, Pabaltijį priminęs. Tai da
rau kiekviena derama proga.

Pajieškojimai
Prašomas atsiliepti Edmundas Stepo

navičius, s. Pr. kilęs iš Tauragės 
apskr. Pajūrio valsč, Pakisiakm. Jieš- 
ko pusbrolis Pranas Steponas gyv. Lie
tuvoje, Klaipėdos raj. Vėžaičių km.

AKTŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

te
Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria akių nervus, kuri 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą i 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

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

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

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotos automo
bilius atvežkite patikrinimui: nero
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

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

nės paslėptus ginklus ir kit. Tikri
nant Snipiškio kareivinių rajono šau
dyklą, esančią į šiaurę nuo plytinės, 
buvo rasta keliolika skardinių su ipe
ritu (iperitas chemijoj žinomas kaip 
dichlodietilo sulfidas — S(CH2 CH2 
Cl). Dalis skardinių buvo peršautos 
ir tuščios, dalis iš jų buvo kulipkų ne
paliestos. Jose buvo rasta apie 60 lit
rų iperito. Kartu dalyvavęs ginklavi
mo valdybos chemikas radinį įverti
no apie 160.000 litų. Technišką jieško- 
jimojr degazavimo darbą vykdė 1 
pėst. pulko chemijos dalinys, vad. 
Itn. Jankaus.

1944 m. balandžio mėn., organizuo
jant V. R., Suvalkų Kalvarijos mieste, 
psichiatrinės ligoninės pastatų rajone, 
buvo rasta užmaskuotų, keliolika sta
tinių su iperitu. Iššaukta vokiečių de- 
gazacijos komanda rastą iperitą sunai
kino vietoj. Minėtos ligoninės pasta
tus ir rajoną okupacijos metu pirma 
naudojo rusai savo kariuomenės rei
kalams o vėliau — vokiečiai laikė ru
sų karo belaisvius. Skt.

Irgi labdarybė
Vyras: Vėl pritrukai pinigų? 

Juk neseniai daviau 100 dolerių.
žmona: Dalį tų pinigų išleidau 

labdarybės tikslams.
Vyras: Kas per labdarybė?
— Žmona: Eidama į kūdikių 

globos balių nusipirkau naują 
skrybėlaitę ir suknelę.

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

VAGYSTĖS: 
rezidencijų tortas - 
rūbai, brangenybės; 
krautuvių prekės, 
pinigai, ir Lt.

P. BARAUSKO Agentūra RO 6-0811

W. A. LENCKI
B .A.,

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA — •

BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W, Toronto 

Telefonas LE 44431
S

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, farmų 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 

tarp 1—5 p. p. kasdien 
išskyrus trečiadienius.

HAMILTON: 21 Main St. E. 
JA 7-5575, FU 3-8928

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

-ŠYPSENOS.
Gydytojas kalbasi su pacientu.
— Jus reikia operuoti.

— Mokslas neklysta...
— Mokslas, sutinku, bet moks

lininkas? ..
Peržemas viešbutis

Atvykėlis, kuriam reikalingas 
viešbutyje kambarys, teiraujasi 
pas viešbučio administratorių:

— Kokios kainos jūsų viešbu
čio kambarių?

— Pirmame aukšte 50 dolerių, 
antrame — 40, trečiame — 30 ir 
ketvirtame — 20 dolerių.

— Ačiū, pone, man jūsų vieš
butis peržemas...

Mes — vegetarai...
—•. Ar jūsų, čia taip nuošaliai 

gyvenančių, niekas netrukdo, jo
kie įsiveržėliai? — klausia mies
tietis kaimietį.

— Ne, niekas. Mat, mes turime 
iškabą prie vartų, kurioje rašo
ma:

“Mes esame vegetarai, bet mū
sų šuo — ne“...

Rimtas užsimojimas
— Kuo norėtum būti ateityje, 

Petreli?
— Filantropu, seneli.
— Filantropu? O kodėl?
— Mat, filantropai (geradariai) 

turi daug pinigų...
Patarlė

A

Kas jieško tobulos žmonos, tas 
pasiliks be jokios.

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

DRAUDIMAI

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

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 9-530 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

D R. V. SADAUSKIENt 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin SL)

DENTAL CLINIC
794 Bathurst St.

(Bloor a. Bathurst)
. Tel. 534 - 8814

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

24 vaL paL RO 94612 
Darbo vaL RO MISI 
Namų RO 6-7122
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Prisikėlimo par. žinios

— Vyrams prasidėjo rekolekci
jos, kurias veda kun. dr. F. Juce
vičius. Mišios šiokiadieniais: 7 —
7.30,8 ir 9 v. r. ir 8 v. v. Rytą pa
mokslai po 9 vai. Mišių, vakare — 
7.30. Išpažintys ir Komunija — 
per visas Mišias. Rekolekcijų už-

liava rekol. išlaidoms, šį sekmad. 
po 11 vai. Mišių agapė vyrams, 
kurioje kviečiami dalyvauti ne 

' tik parapijiečiai, bet ir svečiai.
Agapę ruošia ir jos metu tarnauja 
par. moterys ir mergaitės, vad. K. 
L. Kat. Mot. D-jos Prisik. p. Skyr. 
Meninę dalį atlieka par. jaunimo 
choras.

— Pr. sekmad. bendra Komu-

par. moterų rekolekcijos, kūnas 
, labai sėkmingai pravedė kun. F.
Jucevičius. Rekol. buvo gausiai 
lankomos. Agapę moterims, ku
rioje dalyvavo 600 parapijiečių ir 
viešnių, paruošė ir jos metu tar
navo par. vyrai ir jaunuoliai, vad. 
Prisik. par. Katalikų Vyrų Dr-jos. 
Meninę programą atliko par. jau
nimo choras ir jaunasis sol. A. 
Chvedukas.

— Parapijos rekolekcijos baig
sis šį sekmadienį bendru parapi
jos susikaupimu, pamokslu, pa
laiminimu ir tradiciniu religiniu 
koncertu. Vietoje I. Romanoff 
Singers choro, įdomią ir plačią 
programą išpildys I. Romanoff 
radijo kamerinis orkestras su so-‘ 
listais instrumentalistais ir voka
listais: Lesia Romanoff — sopra
nas ir V. Verikaitis — bosas ba
ritonas. Susikaupimo - koncerto 
pradžia — lygiai 4.30 v. p.p. 
Kviečiami visi parapijiečiai ir vi
si lietuviai gausiai dalyvauti.

— Rekolekcijų metu prie baž
nyčios renkamos* aukos Nek. Pr. 
Marijos seserims. Kviečiame pa
gal išgales prisidėti, nes šiuo me
tu seseles yra’prispaudę nepra- 
matyti finansiniai sunkumai. Mo
terys per savo rekolekcijas sese
lėms suaukojo $455.50. Ačiū.

— Iki Velykų prie bažnyčios 
specialioje dėžutėje galima palikti 
savo aukas ligoniams ir vargan 
patekusiems, švenčių proga juos 
lankys Kat. Mot. Dr-jos narės ir 
tretininkės.

— Šį trečiad., 9 v.r., J. O. Gus- 
tainių užprašytos Mišios už a.a. 
Bonaventūrą Guogą.

— Konsekracijos proga J.E. 
vysk. P. Brazį sveikino Prisikėli
mo par. ir vienuolynas. Atsakyda
mas, J.E. tarp kitko, rašo: “Nuo
širdus ačiū Jums už sveikinimus, 

Męlslpmės, kad -ne. 
ėpvilčiau gražių lūkesčių ir gale-, 
čiau būti visiems visa... Linkiu 

. daug švento Velykų džiaugsmo ir 
laiminu visus Tėvelius ir Jūsų 
parapijiečius...”

— Nuoširdžiai sveikiname pr. 
šeštad. į kunigus įšventintą toron- 
tietį Liudą Janušką.

— Par. choro bendra repetici
ja — ši ketvirtad.; 7.30 v.v. į muz. 
stud, renkasi moterys, o po rekol. 
pratybų prie jų prisijungia ir vy
rai.

— Par. jaunimo choro bendra 
repeticija — šį penktad., 6.30 v. 
v., muz. studijoje. Visi choro na
riai repeticijoje privalo dalyvauti.

— Pirmai Komunijai besiruo
šiančių vaikučių tėveliu susirinki
mas šį sekmad. tuoj po rekol. 
susikaupimo ir religinio koncerto, 
maždaug 5.45 v.v. kavinėje. Bent 

. . vienas tėvelių iš kiekvienos šei
mos turėtų dalyvauti.

— Pirmos Komunijos pamokos 
— ši antrad. ir ketvirtad., 7 v.v.; 
ši sekmad.*po 10 v. Mišių ir Did. 
Sav. antradienį. 7 v.v. Po to pa
mokos nutraukiamos iki Atvely
kio. Pirmos Komunijos data — 
gegužės 2 d.

— Dėl susidėjusių aplinkybių 
nuspręsta Sutvirtinimo sakramen
to teikimą iš šio pavasario nukel
ti į vėlesnę datą.

— Katechetinės pomokos šią 
savaitę — antrad. ir trečiad., 4.30 
v. p o., ir šį sekmad. po 10 v. Mi
šių. D. Savaitę ir savaitę po Vely
kų pamokų nebus.

— Aukos parapijos namu sta- 
tvbai artėja prie $40.000. Kurie 
didesnės sumos negali iš karto 
paaukoti, numatytą auką gali

MALONIAI PRANEŠAME

2899 Bloor St. W
Sav. Albina ir Justas Krasauskai

Tel. 233 - 9783

kad Velykų stalui pas mus galima gauti: NESALDYTŲ KA
LAKUTŲ, ANČIŲ IR KITOS PAUKŠTIENOS.

Lietuviški, gerai rūkyti kumpiai virimui: paruošti val
gymui ir eilė kitų rūkytų mėsų, dešrų ir jaunų paršiukų. 

Importuotos įvairių rūšių silkės, šprotai, kaviaras, lašiša ir 
kiti skanėstai. Gerai žinomi lietuviški sūriai.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS. LAUKIAME ATSILANKANT.

EUROPEAN MEAT & DELICATESSEN
City Driving School

OFICIALIAI PRIPAŽINTA
Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mu
su klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst)

TEL. LE 2-3656

Lietuviška baldu c 
dirbtuvė

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

Šv. Jono Kr. par. žinios
- Rekolekcijos vyksta sekan-

konferencija; 7.30 v. Vakarais
— Mišios lietuvių kalba ir konfe
rencija. Išpažinčių klausoma ry-
1- -‘- — - prieš ir po konfe-

• amžiaus vai- 
>eciali konferencija ir po 
intis — šį šeštadienį po 

liet. ’ mokyklos pamokų. Tėvai 
prašomi vaikus pasiimti tiesiog iš 
bažnyčios. Rekolekcijos užbaigia
mos Verbų sekmadienį pamaldo
mis. Rekolekcijas veda T. J. Ku
bilius, SJ, Jaunimo Centro direk
torius Čikagoje.

— Tikybos pamokos vaikams, 
besiruošiantiems pirmajai Komu
nijai: antradieniais ir ketvirtadie
niais 7 v.v., sekmadieniais — po 
11 vai. pamaldų. Vaikai, kurie 
pirmajai Komunijai ruošėsi ka
nadiečių mokyklose ir nori ją pri
imti lietuvių bažnyčioje, prašo
mi artimiausiu laiku užsirašyti.

— Pirm. Komunijai besiruo
šiančių vaikų tėvų sus-mas — 
antradieni, balandžio 13 d., 7 v.v. 
Tėvams bus tiksliai nusakyta iš
kilmių tvarka bažnyčioje ir kar
tu pasitarta uniformų, bendrų 
pusryčių ir kitais reikalais. Vaikų 
egzaminai Įvyks balandžio 27 d* 
įprastu pamokų laiku.

— Rekolekcijų metu kas vaka
rą priimamos aukos L. Vaikų Na
mams. Aukas rinks parapijos kat. 
mot. skyriaus narės ir jas įteiks 
seselėms.

— Praėjusį sekmadienį Toron
to Šv. Augustino kun. seminari
jai skirtoje rinkliavoje surinkta 
$527.85. Aukojusiems nuoširdi 

i padėka.
— Velykų Prisikėlimo pamaldos 

įvyks Velykų rytą 7 v..
— Šį šeštadienį, 7.30 v.v., pa

maldos* už Kuklerių šeimos miru
sius, šeštadienį, 9 v.r., už a.a. Ma
riją Stasiukynienę.

EVANGELIKŲ “VILTIES” 
PARAPIJOS ŽINIOS

— Liet, evangelikų - liuteronų 
“Vilties” par. pamaldos Toronte 
Verbų sekmadienį — 1.30 v. p. p; 
bus su šventa Vakariene. D. 
Penktadienio pamaldos, taip pat 
su komunija, įvyks 11 v. ryto. Ve
lykų pamaldos 1.30 p. p.

— Evangelikų liuteronų liet, 
pamaldos Tillsonburge, * Ont., 
įvyks šį sekmadienį, bal. 11 d., 7 
v. v. p. Lingąičių ūkyje, R. R. 5, 
Tillsonburg, Ont.

— Evang. liut. lietuvių pamal
dos Hamiltone šį mėnesį įvyks 
bal. 25 d. 7.30 v. v. Christ Latvian 
bažnyčioje, 18 Victoria Ave. S.

Sol. L. šukytė (Lilian Sukis) 
kaip skelbia “The Globe & Mail”, 
sekančiame Canadian Opera Com
pany sezone dainuos “La Bohe- 
me”operos Mimi vaidmenyje. Ji 
tebestudijuoja dainavimo meną. 
Toronto konservatorijos operos 
mokyklos spektaklyje jinai bal.
2- 3 d. dainavo pagrindinį vaid
menį H. Willan “Deirdre” opero
je. Klausėsi apie 1600 asmenų. 
Dienraštis “The Globe a. Mail” 
įsidėjo vienos scenos nuotrauką, 
atkreipdamas dėmesį į mūsų so
listę.

Studentų Rėmėjų Būrelis, siek
damas paskatinti mūsų jaunimą 
kopti į mokslą ir dalyvauti lietu
viškoje bei organizacinėje veiklo
je, nutarė kasmet mokslo metams 
pasibaigus, moksle ir lietuviškoje 
veikloje pasižymėjusiems - ioms 
abiturientams-ėms skirti premi
jas. Tam tikslui renkamos aukos. 
Pirma auka $50 gauta iš kun. 
kleb. P. Ažubalio. Prisikėlimo pa
rapijos bankelis taip pat paskyrė 
$100 auką. Tikimės, kad visi su
pras reikalą ir mūsų vajų parems.

St. R. B. valdyba

tais ir vakarais prie: 
rencijų. Mokyklinio 
kams spec

įteikti dalimis. Namų lankytojai, 
kurie savo rajonų dar nespėjo ap
lankyti, prašomi tai padaryti 
kaip galint greičiau. Malonu pa
stebėti, kad kaikurie asmenys, 
kurie anksčiau buvo apsisprendę 
prie par. namų statybos neprisi
dėti, dabar mielai prisideda ir 
duosniai aukoja.

i . ... .
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balandžio 25 d., 2 vai. po pietų, Prisikėlimo parapijos salėje 
Programoje:

V. Pietario “Lapės teismas”, Velykų bobutės 
dovanos, įvairenybės ir žaidimai

Kviečiami maži ir suaugę

✓

VELYKŲ BOBUTĖ

Brangiai Mamai mirus,
• A. LIORENCĄ ir šeimą 

giliai užjaučiame ir kartu liūdime —
E. K. Siekiai
J. B. Stalioraičiai
P. E. Spilčiakai

PLIAS - Inžinierių ir Architek
tų Sąjungos Toronto skyr. metinis

Namų patalpose. Po valdybos pir
mininko ir iždininko pranešimų, 
priimtas valdybos pasiūlytas me
tinis pelno paskirstymas: Kana
dos Lietuvių Fondui — $100; To
ronto šeštad. mokyklai — $75; 
skautų stovyklai “Romuva” — $ 
50; Vasario 16 gimnazijai — $50; 
5. Technikos žodžiui” — $50; To
ronto Liet. Vaikų Namams — $ 

i 30; ateitininkų stovyklai — $25; 
Toronto “Vyčio” klubui — $20; 
studentu rėmėju būreliui — $20; 
10. PLIAS Centrui — $20; “T. Ži
buriams” — $10; “Nepriklauso
mai Lietuvai” — $10; “Lithua- 
nus” — $10.

Išrinkta nauja valdyba, kuri pa
siskirstė pareigom: pirm. inž. B. 
Baranauskas, pavaduotojas—inž. 
V. Balsys, sekr. — inž. V. Matu
levičius, iždininkas — inžinierius 
V. Liuima, vald. narys — inž. A. 
Dvarionas. Sėkmės naujai valdy
bai jungti technikos profesiona
lus ir darbuotis lietuvybės labui.

Rita Markelytė vaidina žymaus 
rašytojo Franz Kafka veikale 
“The Trial” p-lės Burstner rolę. 
Vaidinimai vyksta “Coolonade” 
teatre, 131 Bloor W. kiekvieną va
karą iki šio šeštadienio, išskyrus 
pirmadienį. Pradžia 8.30 v. v. 
Teatro kataloge pažymėta, kad 
“Miss Merkelis” teatrinį paruoši
mą gavo Illinois un-to Hart House 
teatre, yra vaidinusi su “Straw 
Hat Players”. Neseniai ji vaidino 
Kartotos rolę “Vietininko” veika
le, kuris buvo statomas Toronto 
Crest teatre. Be to, R. Merkelytė 
dalyvauja ir lietuvių parengimuo
se kaip deklamatorė. Mažlietuvių 
tradiciniame šiupinyje ji nekartą 
skaitė Donelaičio “Metų” ištrau-

Jau pats laikas užsakyti Velykų Šventėms: 

. KALAKUTUS, ŠVIEŽIAS ANTIS,

VIŠČIUKUS, ŽĄSIS, PARŠIUKUS IR KT.

Mielus klijentus kviečiame atsilankyti Į lietuviams mėgiamiausią lietuvišką krautuvę, 
kur rasite didžiausią pasirinkimą vietiniu ir importuotu maisto gaminių, kaip šviežių ir rūkytų mėsų, 
jaunų paršiuku, liet, sūrių, gavėniai pritaikinto maisto, silkių, ungunųir kt.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS

PARKSIDE MARKET
Sav. Ed. ir Ir. Punkriai

335 Roncesvalles Avenue. Toronto. Tel. LE 5-1258

“Ušburtoji Dūdelė”, Klevelan- 
do “Vaidilos” teatro statoma šį 
šeštadienį, balandžio 10 d., 7 vai. 
v., Central gimnazijos salėje, 194 
Wentworth St., N., Hamiltone. 
Rengėjai kviečia atsilankyti ir to- 
rontiečius (žiūr. skelb. 4 psl.).

Matilda Liorencienė, Adolfo 
Liorenco motina, mirė balandžio 
2 d., sulaukusi 88 m. amžiaus; ki
lusi iš Šiaulių; pastaruoju metu 
gyveno pas dukterį p. Idą Miku- 
lienę. Velionė palaidota evange
likų apeigomis Mount -Pleasant 
kapinėse balandžio 6 d.

PADĖKA
S. m. kovo 20 d. vakare buvau ma

loniai nustebinta mielų draugų bei 
bičiulių, susirinkusių manęs pagerb
ti gimtadienio proga. Nuoširdžiai dė
koju rengėjams: tėveliams ir sese
rims, Albinai Buožienei, U. Kartavi- 
čienei, švogerkai Teresei Kartavičie- 
nei ir šeimoms. Taipgi nuoširdus 
ačiū draugams ir bičiuliams: p.p. K. 
Buožiui, J. M. Preckaičiui, p.p. Mar
giams, V. A. Buteikiams, p. Obelie- 
niui, p. čeponienei, L. A. Frenze- 
liams, J. Matuliauskui, O. B. Williui, 
p. Hermannams, P. Suskevičiui, p. 
Mude ir V. Astrauskui. •

Niekad neužmiršiu Jūsų parodyto 
draugiškumo. Dar kartą ačiū —

Teresė Mikalauskienė

Nek. Pr. Marijos Seserys

SVARBUS PRANEŠIMAS 
“ŽIBURIŲ” SPAUDOS 

BENDROVĖS ŠĖRININKAMS
ŠĮ šeštadienį, balandžio 10 d., 

visi šėrininkai kviečiami Į dvigu
bą “Žiburių” spaudos bendrovės 
susirinkimą, kuris įvyks salėje 
virš “Tėviškės Žiburių” redakci
jos. Pirmoje susirinkimo dalyje, 
kuri prasidės 3 v. p.p., bus svars
tomas bendrovės perorganizavi
mas, sujungiant ją su Kanados 
Liet. Katalikų Kultūros Draugija, 
kuri yra “T. žiburių” leidėjas. 
Šis perorganizavimas* buvo jau 
pageidautas pereitų metų visuo
tinio susirinkimo. Dabar valdyba 
yra surinkusi visus tam reikalin
gus duomenis; reikia tik šėrinin- 
kų susirinkimo sprendimo.

Antroje dalyje, kuri prasidės 
4 v. p.p., bus tęsiamas bendrovės 
susirinkimas su įprastine tokio 
susirinkimo darbotvarke. Kvieti
mai susirinkimą su darbotvarke 
yra šėrininkams išsiuntinėti paš
tu. Jeigu kas dėl adresų netikslu
mo būtų kvietimo negavęs, pra
šome visvien į susirinkimą ateiti 
pagal šį pranešimą.

Bendrovės valdyba
Liet, kariuomenės atsarg. karių 

Toronto skyriaus visuotinis susi
rinkimas — balandžio 11 d., 5 v. 
p. p. Liet. Namuose. Kviečiame 
visus narius dalyvauti. Valdyba

Liet. Namų šėrininkų susirin
kimas šaukiamas šį sekmadienį, 
balandžio 11 d., 3 v. p. p. didž. 
Liet. Namų salėj. Pakvietimai iš
siuntinėti visiems Namų dalinin
kams, bet dėl adresų pasikeitimo 
dalis pakvietimų sugrįžo.

TLN administratorius
Ant. Rinkūas pr. savaitgalį 

skaitė pedagoginę paskaitą Lon
dono, Ont.,'lietuviams parapijos 
salėje.

SLA 236 kuopos susirinkimas 
įvyks balandžio 11 d., 1 v. p. p. L. 
Namuose. Nariai prašomi daly
vauti. Valdyba

Šiemet Velykų bobutė Torontan 
atrieda su visokiomis gėrybėmis 
balandžio 25 d., Ji sustos Prisikė
limo par. salėje 2 v. p. p. Kviečia
mi visi Toronto vaikučiai.
Lietuviškas orkestras visiems parengi
mams. Skambinti tel. 532-5923

RETA PROGA! Wasagoje pardavus 
verslą “NIDA” Oakview Beach ketvir
toj gatvėj), savaitgaliais išparduoda
mas visas inventorius: šaldytuvai, lo
vos, stalai, Įvairios krosnys ir kiti įvai
rūs daiktai. Skambinti P. Dambraus
kui RO 9-6198.

NEW HIHG PARK GARAGE 
Visų rūšių automobilių taisymas: 
viršutinių ir vidaus dalių. Dažy

mas ir speciali džiovykla.
VED. VYTAUTAS STOČKUS 

119 Fermanagh Ave.-Prie 
Roncesvalles Avė. Toronto 3, Ont.

LEO GOODMAN

CHARTERED 
ACCOUNTANT 

Toronto
BA 2-1742 HU 9-2454

Ligoniai. Lietuvių Caritas sam-

Juozapo ligoninėje — Smolskis 
318 kamb., Guoba 15 (vaikų sky-

Preikšaitis 349, Dailydė P. 356, 
Jurevičius 242, Ardavičius 117 ir 
Petrauskienė A. 238. Our Lady 
of Mercy ligoninėje: M. Aušro- 
tienė 107 B, K. Kazlauskienė 
304 B. Šv. Mykolo ligoninėje: O. 
Ališauskienė 528. Vaikų ligoninė
je: Ant. Rutkauskas 507. Queen 
Elisabeth ligoninėje: A. Slanina 
I a. ir V. Balsienė 220. Lambert 
Lodge senelių prieglaudoje ilges
nį laiką gydoma ponia M. Boni- 
kis. Western ligoninėje — J. Jo- 
neika 41. Caritas komitetas prieš- 
velykinei neturtingųjų šalpai 
Verbų sekmadienį priims aukas.

“Dainos” kartūno balius 
įvyks gegužės 1 d. Prisikėlimo 
par. salėje. Kviečiame ponias ir 
paneles siūdintis kartūno suknias; 
trys stilingiausios bus premijuo
tos. Ponios prašomos įsitikinti, 
kad tik grynos medvilnės kartū
nas gali būti pripažintas. Bus ir 
turtinga loterija.

Kovo 28 d. “Dainos” susirinki
me pas vicepirm. P. Jankaitienę 
dalyvavo gražus būrys narių. Pa
skirstytos Velykų dovanos tremti
niams. Vokietijoje: Senei, prie
glaudose po $3, privačiai gyv. po 
$ 5; ligoniams po $5 ir sergančių 
turimoms šeimoms po $10 ir dau
giau. Daug tartasi dėl kartūno ba
liaus loterijos fantų; prašomos na
rės ir visikas tik gali jų paaukoti. 
Pranešti parengimų ved. J. Ruk- 
šienei LE 6-9165 ir fantai bus pa
imti. Dėkojame P. Jankaitienei už 
labai šiltą susirinkimo priėmimą. 
Sekantis sus-mas — pas L. Pocie
nę, bal. 24 d. 7 vai. v., 30 North- 
cliffe. M. F. Y.

Imigracijos ministerija pranešė 
apie naują paskyrimą Vyt. Mei
laus, būtent, į Japoniją. Ten jis 
dirbs prie Kanados ambasados ir 
tirs reikalą bei galimybes steigti 
Kanados imigracijos įstaigą. Jei 
pasirodys, kad tokia įstaiga reika
linga, ji bus įsteigta. Jos uždavi
nys bus teikti būsimiems Kanados 
imigrantams informacijas ir iš
duoti vizas. Reikalo tyrimas už
truks apie 4 mėn. Vyt. Meilaus 
paskyrimas padarytas susitarus su 
Japonijos vyriausybe. Jam teks 
glaudžiai bendradarbiauti su ja
ponų emigracijos biuru Tokijo 
mieste. Tai pirmas kartas, kad 
Kanada paskyrė imigracijos pa
reigūną Japonijon.

Pasiskirstė pareigomis
Pr. savaitę Įvyko vienas svar

besnių Geležinio Vilko skautų 
tunto posėdžių. Posėdis buvo su
šauktas naujo* tuntininko J. Pie- 
čaičio. Jame dalyvavo visi skautų 
vadovai ir pasiskirstė pareigomis: 
tuntininkas — J. Piečaitis, tunti
ninko pavad. — A. Kličius, adju
tantas — S. Geležiūnas, vyčių 
draugovės draugininkas — V. 
Rupšys, jo adjut. — S. Baršaus
kas, skautų draugovės drauginin
kas — R. Navikėnas, jo adjut. — 
A. Ptašinskas. A. Vartų vilkiukų 
draugovės draugininke— D. Si- 
bitytė, stovyklavietės atstovai — 
V. Šipelis ir J. Kibirkštis. Posėdy
je taip pat dalyvavo V. Piečaitis 
— skautų lavinimo vadovas, G. 
Vazalinskas — parengimų vado
vas ir A. Rudinskas — korespon
dentas.

Posėdžio tikslas buvo paruošti 
tuntą vasaros darbams. Artimiau
si svarbesni skautų parengimai: 
Jurginės — balandžio 25 d., sto
vyklos balius ir skautorama — 
geužės 25 d.. A. R.
Spriirghurste prie ežero arba arti jo 
reikalingas vasarnamis (cottage) 2 as
menim nuo liepos 18 iki rugpjūčio 
7 d. Tel. 7834598.

BS MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios

3426 Parthenais St Montreal 24, Que.1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q.

— Palaidotas balandžio 3 d. 
Stasys Sabeckas; mirė Belle chas- 
se ligoninėj, sulaukęs 76 m.; pa
liko sergančią žmoną ir sūnų. Į 
laidotuves buvo atvažiavę giminės 
iš JAV.

— Prasidėjo parapijos rekolek
cijos, kurias veda Tėvas Rafaelis 
Šakalys — pranciškonas iš JAV.

— Balandžio 4 d. jaunieji atei
tininkai turėjo savo susirinkimą; 
atidarė p. Malciutė. Tai pradžia 
lavinimosi ir bandymas pasisavin
ti ateitininkiškų idėjų.

— Balandžio 4 d. turėjo posė
dį moksleivių ateitininkų valdy
ba. Ji paruošė planą sekančiam 
susirinkimui, kuris įvyks balan
džio 11 d. po 10 vai. pamaldų pa
rapijos patalpose. Visi prašomi 
dalyvauti, nes jame bus mielas 
svečias Tėvas Rafaelis.

— ŠĮ pavasari bus paskutinė di
džioji parapijos margučių vaka
rienė. Meninę programą išpildys 
chorai. Prašoma pranešti iš anks
to, kas sutiks paaukoti margučių.

— Iš anksto primename, kad 
pirmasis parapijos piknikas Įvyks 
birželio 20 d.

— Klebonas kun. dr. F. Jucevi
čius sugrįš iš Toronto balandžio 
12 d. -

— Didžiosios Savaitės pamaldų 
tvarka.

Palmių sekmadienis — palmių 
šventinimas ir procesija 11 vai*.

D. Ketvirtadienis — tik vienos 
Mišios vakare 8 vai.

D. Penktadienis — liturginės 
apeigos prasidės 3 v. p.p. Po kry
žiaus nudengimo bus dalinama 
Komunija; 8 vai. Kryžiaus Keliai.

D. šeštadienis — apeigos pra
sidės nuo 6.30 v. vakaro; ugnies 
ir vandens šventinimas, krikšto 
pažadų atnaujinimas ir vakarinės 
Velykų Mišios.

Velykų diena — rytą 6.30 vai. 
Prisikėlimo Mišios. Kitos Mišios 
9, 10, 11 vai. Nebus Mišių 5 vai. 
p.p.

— Išpažinčių klausoma D. Sa
vaitę: D. Trečiadienio vakarą nuo 
7 v., D. Ketvirtadienio vakarą 
nuo 6.30 ir D. Penktadienio — 
nuo 7 v.v.

— Balandžio 4 d. Įvyko mėne
sinis šv. Elzbietos Dr-jos susirin
kimas.

— Balandžio 4 d. pakrikštyta 
MCGee dukrelė Laurie Katherine 
vardais .J. G.

MONTREALIO LB STOVYK
LAVIETĖS VAJUS. Fundatoriai: 
$400: “Litas” Montrealio Kredito 
Unija; $250: KLB Montrealio 
apyl. seimelio prazidiumas; $200: 
Montrealio Skautų Rėmėjų Būre
lis; po $100: “Neringos” skaučių 
tuntas, “Geležinio Vilko” skautų 
tuntas, J. ir P. Adamoniai, G. ir 
Pr. Rudinskai, C. ir J. Ladygos, 
B. ir D. Jurkai, M. ir D. Baltruko- 
niai, I. ir A. Kličiai, St. Naginio- 
nis, D. ir J. Mališkos, P. Narbu
tas; garbės rėmėjai: po $50: St. 
Banaitis, P. Beleckas, kun. V. 
Stankūnas, B. ir J. Jurgučiai, S. 
Zemlickienė, Aid. ir Iz. Mališkos; 
rėmėjai: po $25: E. ir K. Andruš- 
kevičiai, P. Bagušis, J. ir Pr. Mic- 
kai, B. ir H. Nagiai, V. ir K. Stir- 
biai, J. ir St. Anehūnai, Aid. ir 
R. Ottai, R. Vabolis.

Montrealio stovyklavietės va
jus vyksta sėkmingai. Jau gauta 
pinigais arba pasižadėjimais $2.- 
550. Kas negali pasižadėti kas
metinių mokėjimų, tas prašomas 
duoti nors vienkartinę auką pa
gal savo išgales.

Stovyklai lėšas sutiko telkti: 
Verdune — V. Daniliauskas, La 
Salle — P. Baradinskas, K. Lei
pus, A. Rusinas, M. šemogienė, 
Rosemounte — J. Kibirkštis ir S. 
Mekšrūnas, miesto centre — I. 
Gražytė. Labai trūksta vajaus 
vykdytojų Verdune, N.D.G., La- 
chine ir šv. Kazimiero parapijos 
rajone.

Prie Lac Sylvere ežero, kur or
ganizuojama stovykla, dar gali
ma gauti sklypų prie vandens, ka
dangi kaikuriems rudeni buvo 
nutrauktos sutartys. Kreiptis Į 
miškų departamentą pas Mr. J. 
Poulih, tel. 873-2140.

“Le Courrier de Montcalm” 
laikraštis paskelbė, kad iki 1970 
m. kelias nr. 18 bus ištiesintas, 
paplatintas ir visai užbaigtas. Ta
da iki stovyklavietės bus tik 80 
mylių. Taip pat bus sutvarkyti 
šoniniai keliai, taigi ir privažiavi
mas prie ežero. Pr. R.

JHT Trp ą Adresas: 1465 De Seve Street
Į JĮ 1 Montreal 20, Que., tel. 766-5827

4.5% už indėlius
4.0% už ein. s-tas
Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybes draudimas iki $2.000.
7.6% už asmen. paskolas 
6.5% už nekiln. turto pask.
Visos paskolos atviros.
Pigus paskolų draudimas iki $10,000.

KASOS VALANDOS: 14«$ D. S.ve St., sekmodieniois nuo 10.30 iki 12 30 v., dorbo die- 
nomH — nuo 10 iki 3 v., rUkiriont pirmodienhn Ir Šeitodienhn; vokoroii — frečlodie- 
nlois ir penktodieniois nuo 7 iki 9 vol.
3907 Rwmoant Blvd., tel. 722 • 2472: d»enq — penktodieniois nuo T iki 6 vot h vaka
ro — pirmodieniois, trečiodieniors ir penktodieniois nuo 7 iki 9 vol.

— Šią savaitę vyksta rekolekci
jos, kurias veda kun. J. Vaškas, 
marijonas. Mišios ir pamokslas 
rytais 9 v., vakarais — 7.30 (šešt. 
7 v.). Rekolekcijų užbaiga sekma
dienį 11 v.; po to — vaišės salėje 
ruošiamos G. Rožinio Dr-jos. Sek
madienį, bal. 4 d., vakarinių pa
maldų nebus. Išpažintys rekolek
cijų metu — rytais 15 min. prieš 
9 vai. Mišias, vakarais — 30 min. 
prieš Mišias.

— D. Savaitės pamaldų tvarka: 
D. Ketvirtadienį ir D. Penktadie
nį — 7 v. vak., D. šeštadienį — 6 
v. vak.; Velykų rytą Prisikėlimas 
— 6 v. ryto, Mišios — 8, 9, 10 ir 
11 vai.

— T.J. Vaišnys veda rekolekci
jas Delhi, Ont., T. St. Kulbis — 
Sudbury, Ont.

— AV par. koncertas su Kleve- 
lando vyrų oktetu — gegužės 1 d., 
šeštadienį.

AV par. metinis bazaras pr. sa
vaitgalį praėjo gražiai ir susilau
kė parapijiečių dėmesio tiek ga
ruosiant, tiek pasinaudojant Šios 
rūšies parengimo siūlomom pra
mogom. Gražu, kad tokios organi
zacijos, kaip skautai ir šauliai, pa
rapijos bazare turėjo savo atski
rus skyrius, kuriuos tvarkė ir vi
są pelną skyrė parapijos naudai. 
Tai gražus įrodymas, kad AV pa
rapijos šaknys yra tvirtoj lietu
viškoj dirvoj.

Stud. Algis Rudinskas, šiemet 
baigiąs farmaciją Montrealio im
te, gavo $3,000 stipendiją tęsti 
studijoms augštesniam moksli
niam laipsniui. Džiaugiamės ir 
sveikinam jaunąjį akademiką. Pa
žymėtina, kad A.* Rudinskas, bai
gęs gimnaziją su anglų dėstomą
ja kalba, nuėjo studijuoti į pran
cūzišką universitetą, kur greitai 
sugebėjo iškopti į pirmaujančią 
vietą. Džiugu, kad Algis šalia stu
dijų neužmiršta ir lietuviškos 
veiklos, aktyviai dirbdamas su 
skautais.

Vasario 16 gimnazijai pasiųsta 
$80. Aukojo: Montrea‘lio Kredito 
Unija “Litas” iš 1964 m. pelno 
paskyrė $50; per M. Juodviršį au
kotojų lapu surinkta $29. Nuošir
di padėka “Lito” nariams ir vi
siems aukojusiems šiam reikalui, 
o taip pat M. Juodviršiui už rin
kimą. Vasario 16 gimnazijai au
kas galima siųsti: Petras Ada- 
monis; 3907 Rosemont Blvd., 
Montreal, Que.
P. Adamonis, KLB Montrealio 
apyl. šalpos ir Vasario 16 gimna
zijos reikalų vadovas.

CFMB radijo stotis, per kurią 
girdime ir savąjį radijo pusvalan
dį kiekvieną šeštadienį, 5 v. 30 
min., iš visos Kanados radijo sto
čių buvo išrinkta “Station of the 
Year”. Tai didelis pripažinimas, 
tik antrą kartą per eilę metų ten- 
kąs Kvebeko provincijai. Prisi
mintina, kad CFMB yra mažumų 
ir daugiakalbė stotis, tad šis fak
tas, kai daug kalbama apie dvie
jų kultūrų Kanadą, yra ypač įdo
mus ir gali turėti kai kurių pa
sekmių. Praeitą šeštadienį lietu
viško pusvalandžio metu stoties 
vedėją K. Stanczikowski šia pro
ga sveikino KLB kr. valdybos pir
mininkas dr. P. Lukoševičius. At
rodo, kad stoties vedėjas supran
ta, jog stoties pasisekimo priežas
ties reikia jieškoti visų ją besi- 
naudojtnčių tautybių kolektyve.

ROYAL — LONDON 
& LANCASHIRE 

APDRAUDOS BENDROVĖS 
yra atstovaujamos:

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd.

Tel.: 722-2472 — 722-4735
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 

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

DISTRICT ESTATE 
BROKERS INC.

Montreal Real Estate Board nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

A. GRAŽYS 739-9328
P. JASUTIS — LA 2-7879

10 METŲ PATIRTIS




