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Okupacija ir kova
Su didžiaisiais karais vieniem ateina laisvė, kitiem vergija. 

Jei I D. karas Lietuvai atidarė vartus laisvėn, tai II-sis juos už
darė. Dviejų dešimtmečių laisve atsikvėpusi tauta liko vėl nu
blokšta vergijon, ir tai daug žiauresnėn, negu caro laikais. Gal 
niekada istorijoj Lietuva nebuvo patyrusi tiek žalos, kiek pasta
rojoj sovietų okupacijoj. Ji neteko šimtų tūkstančių gyventojų, 
pergyveno masines deportacijas Sibiran, o dalis jos piliečių, gel
bėdamiesi nuo raudonojo siaubo, turėjo pasitraukti i užsienius. 
Medžiaginiai krašto nuostoliai buvo taipgi milžiniški. Lietuvą plė
šė ir rudoji, ir raudonoji okupacija. Po karo daugeliui kraštų pa
gelbėjo Amerika. Lietuvai, deja, i pagalbą neatėjo jokia Ameri
ka. Vieton pagalbos atėjo taip vadinamas “vyresnysis brolis” ru
sas, kmiam rūpėjo ne Lietuva, o Rusija. Jos senasis carų impe
rializmas atgimė naujom formom ir grižo Pabaltijin. Sovietinės 
Rusijos vadai skelbia atėję Lietuvos gelbėti. Jeigu jie būtų nuo
širdūs Lietuvos draugai, argi jie būtų okupavę kraštą ir naikinę 
jos žmones? Draugai juk negali būti pavergėjais bei naikintojais. 
Per 25 metus tai pamatė visas laisvasis pasaulis. Tiesa, sovietinė 
propaganda skelbia kitaip. Jai, žinoma, viskas “klesti”, o gyven
tojai okupacija negali “atsidžiaugti”, bet dar ligi šiol sovietinė 
valdžia nedrįsta laisvai Įsileisti okupuoton Lietuvon žmonių iš Va
karų ir parodyti to “klestėjimo”. O jeigu ką ir įsileidžia/tai tik 
daugiausia Vilniun, kur sutelktos propagandinės įstaigos ir 
vietovės.

★ ★ ★
Tokia padėtis trunka jau beveik 25 metai. Okupacijos sąly

gose išaugo nauja lietuvių karta. Jai nuolat kalama, kad atėjo di
delės “gerovės” laikai, kad “laimė” aplankė Lietuvą, ir gyvento
jams, ypač jaunimui, telieka tik “džiaugtis”. Iš kitos gi pusės, tam 
jaunimui uždėti varžtai, kad nedrįstų laisvai nė galvoti. Visos 
švietimo institucijos taip sutvarkytos, kad pavergtų ir jaunimo 
galvoseną. Visdėlto žmogaus mintis yra nepavergiama kibirkštis, 
kuri neužgęsta nei kalėjime, nei vergijoj, nei okupacijoj. Toji 
laisvės kibirkštis teberusena okupuotos Lietuvos jaunųjų ir senų
jų širdyse. Ji rusens iki to momento, kai galės viešai pasireikšti. 
Būtų neišmintinga laukti jos suliepsnojimo dabar. Kilęs gaisras 
iš vidaus sunaikintų ne priešą, o savuosius, šiuo metu svarbu, kad 
laisvės viltis okupuotoj Lietuvoj išliktų gyva ir kad okupacijos 
sąmonė neišblėstų. Laisvojo pasaulio tautiečiai, kiek sąlygos lei
džia, turėtų stiprinti savuosius ne tik medžiagiškai, bet ir dvasiš
kai. Tiesa, keliai tokios paguodos žodžiams yra labai riboti, ta
čiau vien ženklas, kad mes jų ten neužmirštame, yra jau reikš
mingas. Neapgalvotos bei neatsargios pastangos iš laisvojo pasau
lio tautiečių pusės gali būti žalingos okupuoto krašto žmonėms. 
Mes negalime statyti pavojun jų ir taip labai trapaus saugumo. 
Bet antra vertus, mes negalime izoliuotis, ignoruoti ir nieko ne
veikti. .f ri.

Jeigu okupuotos Lietuvos tautiečiams tenka laukimo, kentė
jimo bei pasyvios atsparos vaidmuo, tai laisvojo pasaulio lietu
viams — veiklos iniciatyva. Iš čia turi eiti aktyvios kovos dvasia 
bei reali,, vieninga talka. Tai buvo daroma, kad ir nevisada sėk
mingai, nuo pat okupacijų pradžios. Laisvojo pasaulio lietuvių 
laisvės frontas buvo rikiuojamas telkiantis apie vieną ir tą pati 
tikslą —■ okupuotos Lietuvos išlaisvinimą. Dabar, kai sovietų val
džia Lietuvoje organizuoja dirbtinį džiaugsmą 25 metų okupaci
jos proga, laisvinimo veiksniams reikia labiau sukrusti ir tą pro
gą išnaudoti laisvės bylai. Kažkieno "“buvo paskelbta mintis, siū
lanti tą progą visai nutylėti. Bet toks tylėjimas būtų sovietų pa
laikytas pritarimu okupacijai. Ir ne tik sovietų; net laisvojo pasau
lio kraštai galėtų panašiai išsiaiškinti. Okupacijos sukaktis mums 
teikia gerą progą sustiprinti kovą už Lietuvos laisvę. Vieningas 
sujudėjimas milijono Lietuvos.išeivių visuose pasaulio kraštuose 
gali būti labai veiksmingas. Visi kongresai, Lietuvių Dienos bei 
kiti susitelkimai tebūnie panaudoti ir šiam reikalui. Lietuvos oku
pacija tebūnie iškelta dar kartą viso laisvojo pasaulio akyse. Es
tai ir latviai taip pat netylės. Taigi, laisvųjų balsas gali būti pa
kankamai stiprus, tik svarbu, kad jis būtų išgirstas plačiosios vi
suomenės, o ne vien savųjų tautiečių. Mūsų laisvinimo veiksniai 
ta linkme jau planuoja. Tenka tik linkėti, kad visa mūsų išeivija 
ta proga atliktų savo pareigą okupuotai Lietuvai.

Sovietų naikintuvai virš Berlyno
Politikų ir paprastų mirtingų

jų akys vėl nukrypo į V. Berlyną, 
kur posėdžių po 6% metų susirin
ko V. Vokietijos parlamentas ir 
min. kabinetas, šiuo mostu norėta 
parodyti, kad V. Vokietija Berly
ną laiko viso krašto sostine ir ne
mano jo padaryti “laisvu miestu”, 
kaip to reikalauja sovietai. Kartu 
kreipiamas pasaulio dėmesys, kad 
Berlyno ir visos Vokietijos klausi
mas laukia politinio sprendimo.

Prieš V. Vokietijos politikų 
drąsą rinktis Berlyne sovietai yra 
bejėgiai, ūkiniai sunkumai vidu
je ir atsilikimas ginklavimesi nuo 
JAV neleidžia rusams šiuo metu 
provokuoti rimto konflikto. (Ame
rikos gynybos ministeris McNa
mara ką tik paskelbė, jog ameri
kiečiai strateginių ginklų turi 3 
ar 4 kartus daugiau nei sovietai). 
Jie priversti tenkintis vien daline 
blokada autostradų, vedančių iš 
V. Vokietijos Berlynan, ir šaudy
mu iš naikintuvų virš miesto į 
orą..'. Autostradų uždarymas ke
lioms valandoms per dieną pri
vargina keleivius, kurie kartais 
turi išlaukti pakely iki 30 valan
dų, V. Berlynas turi atsisakyti 
šviežių daržovių — tai ir viskas. 
Sovietų naikintuvų keliamas pra
gariškas triukšmas virš vakarinės 
miesto dalies, jų smigimas ant sa
lės, kurioj posėdžiavo parlamen
tas, ir salvės į padanges užgrūdin
tus berlyniečius nedaug jaudino. 
Jie atlaikė daug baisesnę totalinę 
miesto 'blokadą 1948 — 1949, kai 
maistas tegalėjo būti pristatomas 
“oro tiltu”.

Bonna tuo tarpu svarsto, ar 
verta į kelių užtvėrimą V. Berly
nan atsakyti prekybinių santykių 
su sovietine zona nutraukimu. 
Tuo reikalu užmegzti kontaktai 
su Vakarų sąjungininkais. Bijo
masi, kad, nutraukus prekybinius 
santykius, zoną trūkstamomis 
prekėmis gali aprūpinti pramoni
ninkai iš tų pačių sąjunginių kraš 
tų... Yra pasiūlymų reaguoti ir 
politiškai: V. Berlyną padaryti 
antrąja kanclerio rezidencija, ten 
nukelti dar kelias ministerijas ar 
jų padalinius.

V. NATKUS
Mūsų bendradarbis Vokietijoje

Stalininės politikos atgijimas
Vokietijos liberalų partijos FD 

P vadai sviedė aštrią kritiką Va
karų sąjungininkams: jų reak
cija į sovietinę provokaciją tesan
ti “popierinė” — protestai Krem
liuje. Jie priėmę sovietinį terorą, 
kuris palietė ir-juos pačius, nes ir 
jų sunkvežimiai ir patruliai buvo 
sulaikomi pakeliui į Berlyną; jie 
jokiu veiksmu nereagavę, kai so
vietai visiškai užvaldė oro.erdvę 
virš vakarinės miesto dalies. Ar 
tai nepadrąsins sovietų eiti toliau 
ir pabandyti totalinę blokadą, 
praktikuotą Stalino? — klausia li
beralų politikai.

Sovietų trukdymai susisiekti su 
V. Berlynu vokiečiams davė dar 
daugiau argumentų suabejoti ta
riamu įtampos atoslūgiu tarp ko
munistinio bloko ir Vakarų. Kri
kščionių demokratų CDU’ orga
nas “Deutschland-Unions-Dienst” 
ta proga parašė: “Visus tauškalus 
apie atoslūgį, visas šnekas apie 
nuolatinius mažus žingsnius į jį 
brutalios Ulbrichto režimo prie
monės pavertė niekais”. Paskuti-

nių dienų įvykiai vėl parodę seną
jį komunizmo veidą, kuriame ne
sunku išskaityti jo įprastinis gro
buoniškumas, beatodairiškumas 
ir cinizmas. Nematyti, kad komu
nizmą būtų pakeitusi siūloma 
draugystė iš Vakarų pusės. Dėlto 
kovoje dėl laisvės reikią palikti ir 
toliau budriems.

Budėti vokiečius skatina ir fak
tas, kad Kremliuje po paskutinio 
partijos ck posėdžio į partijos ir 
valstybės viršūnes iškilo stalini- 
ninkai, Chruščiovo nedraugai. 
Vokiečių spauda pasikeitimus 
Kremliuje plačiai komentuoja.
Ypačiai kreipiamas dėmesys į tai, Vysk. Pr. Brazys, MIC, lankydamas lietuvius V. Vokietijoje, susto- 
kad vienu partijos sekretorių ir jo ir Vasario 16 gimnazijoj. Vyskupo dešinėje — evangelikų tiky- 
partijos prezidiumo kandidatu ta- bos mokytojas Fr. Skėrys, kairėje — katalikų kapelionas kun. J. 
po 57 m. generolas Dimitrijus Us
tinovas, iki šiol vadovavęs sovieti
nei ūkio tarybai. Į šį postą jį 
prieš porą metų įkėlė Chruščiovo 
priešai armijoje ir saugume. Jis 
dar Stalino laikais, karo metu (ir 
vėliau iki 1962), vadovavo karo 
pramonei. Ir kitas Chruščiovo 
priešas pirmasis Gudijos kp sekr. 
K. Mazurovas palypėjo partinės 
hierarchijos kopėčiomis augštyn: 
jis, ilgai buvęs partijos prezidiu-

(Nukelta į 7 psl.)

Riaubūnas

Pašventinti nauji gimnazijos rūmai
Balandžio 11 d., nepiasant lie

taus, Vasario 16 gimnazijoje buvo 
pakili nuotaika. Tą dieną rytą vie
tos bažnyčioje buvo iškilmingos 
pamaldos, kurias atlaikė naujasis 
Europos lietuvių vyskupas dr. P. 
Brazys, MIC. Jam asistavo gimna
zijos kapelionas kun. J. Riaubū
nas, kun. V. šarka iš Hamburgo

Kanadoje: kylanti gerovė

Kongreso plakatas
Kanados Lietuvių Jaunimo 

Kongresui Rengti Komitetas pra
neša, kad anksčiau skelbtasis 
kongreso plakato (poster) konkur
sas, kuriam data buvo nustatyta 
balandžio 15 d., pratęsiamas dar 
vienam mėnesiui, t. y. iki gegu
žės 15 d. Dar kartą kviečiame 
jaunuosius dailininkus dalyvauti 
konkurse. Informacijų teirautis ir 
paruoštus projektus siųsti šiuo 
adresu: G. Rinkūnaitė, 146 Close 
Ave., Toronto 3, 
9397.

Ont. Tel. LE 5-

go. Keliolika mokinių priėmė Su
tvirtinimo sakramentą.

..Vėliau visi — apie 200 iš visur 
atvykusių lietuvių ir kitų svečių 
— rinkosi naujame gimnazijos 
pastate, valgyklos salėje. Prieš 
tai, duris atidarant, juostą perkir
po vokiečių valdžios atstovas 
Schwarz ir atrakino gimnazijos 
dir. kun. B. Liubinas. Vysk. P. 
Brazys pašventino visas klases bei 
kitas patalpas. Salėje įvyko iškil
mingas aktas — vysk.’P. Brazys, 
MIC, čia atliko pašventinimo 
apeigas ir sukalbėjo maldą. Savo 
kalboje vokiečių ir lietuvių kalbo
mis vyskupas padėkojo vokiečių 
įstaigoms už paramą ir pareiškė 
neabejojąs, kad gimnazija bei jos 
auklėtiniai bus naudingi ir 
vokiečių tautai. Vyskupas ypač 
pabrėžė dvi mintis: žmogus turi 
mylėti savo artimą ir neturi būti 
be veido — jis privalo turėti sa
vo individualybę; pasidžiaugė, 
kad gimnazijoje darniai sugyvena

ir katalikai ir evangelikai. Evan
gelikų dvasininkų vardu (jie dėl 
ligos neatvyko) sukalbėjo maldą 
ir “Tėve mūsų” mokyt. F. Skė- proga pasakė kalbą Romoje 100 
rys. Apie pastato statymo eigą lie
tuvių ir vokiečių kalbomis kalbė
jo gimnazijos direkt. kun. B. Liu
binas. Jis ypač dėkojo gimnazi
jos rėmėjų būreliams užjūryje. 
Dr. A. Gerutis sveikino Liet. Dip
lomatinės Tarnybos ir Šveicarijos 
lietuvių vardu. Jis priminė, kad 
savo metu Šveicarijos lietuviai 
buvo patys didieji aukotojai. Iš 
JAV buvo atvykęs netikėtas sve
čias (į savo brolio laidotuves) — 
dr. A. Musteikis (Buffalo, N. Y.). 
Jis nurodė, kad naujieji rūmai 
garantuos ateitį.

Iš vokiečių pareigūnų sveikino 
Baden - Wuerttembergo vyriau
sybės vardu Staatsekretaer S. 
Schwartz. — Jis pažadėjo toli
mesnę vokiečių paramą Vasario 
16 gimnazijai, žavėjosi taut, 
šokių grupės pasirodymais. Iš 
Bonnos pabėgėlių ministerijos at
vyko ir nuoširdžiai sveikino Mi- 
nisterialrat M. Luėder. Dar buvo 
vokiečių visuomenės ir aplinkinių 
vietų dvasininkijos sveikinimų. 
Mokinių vardu gražiai kalbėjo ge
riausias mokinys A. Stanikas. Ak
tui baigiantis, įvyko meninė da
lis. Jai vadovavo A. Tamošaitie
nė. Vėliau svečiai buvo pakviesti 
pietų. Iškilmes plačiai aprašė ap
linkinių miestų vokiečių spauda.

Savaitės įvykiai
“JOKIA ŽMOGIŠKOJI JĖGA NEPAŠALINS MŪSŲ IŠ P. 

VIETNAMO” — pareiškė JAV prez. Johnsonas, apsvarstęs su 
savo bendradarbiais įvarius pasiūlymus baigti karą Vietname. 
Vieni siūlė laikinai sustabdyti š. Vietnamo teritorijos bom
bardavimus, o kiti, kaip Kinija ir Š. Vietnamas — atitraukti 
JAV karines pajėgas iš P. Vietnamo. Prez. Johnsonas, lyg ir 
reaguodamas į velykines prokomunistų-pacifistų demonstraci
jas, pakartojo’ savo tvirtą nusistatymą’ bombarduoti ir toliau 
Š. Vietnamą, spausti, kad sustabdytų savo agresiją ir kartu ne
atsisakyti derybų. Maskva vėl grasina siųsianti į Vietnamą 
“savanorius”, kurie, manoma, > 
aptarnautų priešlėktuvinius pa
būklus.
Popiežius Paulius VI Velykų

000 tikinčiųjų šv. Petro aikštėje 
ir palinkėjo, kad ateitų metas, 
kai visi konfliktai bus sprendžia
mi ne ginklu, o susitarimu. Jis 
prisiminė specialiu žodžiu perse
kiojamus kraįiHts: “Mintis apie 
tikėjimo brolius, kurie yra per
sekiojami daugelyje kraštų dar 
ir šiandieną, įkvėpia mūsų lū
poms specialų sveikinimą jiems. 
Drąsos, mylimieji sūnūs; būkite 
ištvermingi savo lojalume bei iš
tikimybėje; nenueis veltui jūsų 
kentėjimai, kurie jau šiandieną 
yra nuostabūs liudytojai religinės 
laisvės ir Kristaus Bendrijos 
dvasinės vienybės reikalingumo.

Airijos naujame parlamente 
pozicija ir opozicija turi maždaug 
lygias jėgas. Vyriausybę sudarė 
S. Lemass, Fianna Fail partijos 
vadas. Jo partija turi 72 atstovus, 
opozicinės partijos — 72. Balsa
vimo rezultatai buvo paKartotinai 
skaičiuojami ištisą savaitę. Prem
jerą remti pažadėjo vienas ne
priklausomas atstovas, o kitas — 
pažadėjo laikytis neutraliai. Be 
to, parlamento pirmininku iš
rinktas opozicijos atstovas, kuris 
paprastai nebalsuoja. Tokiu bū
du liko sudaryta labai trapi dau
guma.

Anglijos min. pirm. Wilson lan
kėsi Vašingtone ir tarėsi su JAVKanados ūkinė būklė 1964 m. 

pakilo daugiau, negu kad buvo 
numatyta ir pasiekė augščiausią 
laipsnį nuo 1956 m. Uždarbiai 
pakilo 9%, eksportas užsienin 
— 15% ir bedarbių skaičius su
mažėjo.

Žemės turtų min. A. Laing 
pareiškė, kad bus vedamos de
rybos su JAV dėl didžiųjų eže
rų vandens sunaudojimo. Jau 
eilė metų, kaip vandens pavir
šius ežeruose nuslūgęs. Ministe- 
ris pastebėjo, kad JAV negalės 
naudotis vandeniu kaip iki šiol 
be jokio atlyginimo Kanadai.

Miškininkystės centras bus 
įsteigtas Sault Ste. Marie mies
te. Tam tikslui feder. vyriausy
bė paskyrė §3 mil., kurie bus 
panaudoti pastatams, laborato
rijoms ir miškininkystės mo
kykloms.

Klevas yra populiariausias 
Kanados medis. Kiekvieną pa
vasarį iš klevų gaunama daug 
sulos. Mažame Ontario mieste
lyje Elmira, kuris teturi 4.000 
gyv., buvo surengtas “Maple 
Syrup Festival”. Į miestelį vie
ną sekmadienį suvažiavo 8.000 
žmonių, kurie pirko viską, ką 
vietiniai gyventojai, daugiausia 
menonitai, turėjo parduoti: kle
vo syrupą, namuose keptą duo
ną, sūrius bei kitus maisto ga
minius ir drabužius.

Keliavimas lėktuvais Kanado
je darosi vis populiaresnis. “Air 
Canada” didžiausia Kanados 
lėktuvų bendrovė pergabena sa
vo lėktuvais per metus virš 4 
mil. keleiviu. Nedaug atsilieka

ir “Canadian Pacific Airlines”. 
Ypač populiarūs pasidarė trans
atlantiniai skridimai po to, kai 
abi bendrovės įsivedė naują pla
ną “Skrisk dabar, mokėk vė
liau.” Išsimokėti už kelionę ga
lima per 2 metus, 6% palūkanų.

Neturtingom motinom ir se
neliam feder. vyriausybė nutarė 
išmokėti $25 mil. kas metai. Iki 
šiol gautos pašalpos, reikalui 
esant, bus padidintos. Manoma, 
kad tomis pašalpomis pasinau
dos apie 200.000 asmenų.

Vienas seniausių indėnų kapų 
atrasta Chatham, Ont. Statant 
naują $2 mil. vertės “Union 
Gas” pastatą iškasti indėnų 
griaučiai, kurie, archeologų 
nuomone, yra 2.500 m. senumo. 
Atrastas dar vario katilas ir ke
letas kitokių akmeninių įrankių.

Universitetus baigiančių skai
čius kas metai auga didesne 
proporcija, negu gyventojų prie
auglis. Spėjama, kad ilgainiui 
bus vis sunkiau gauti geresnę 
tarnybą be universiteto išsilavi
nimo. šiuo metu visi dirbantie
ji 35-44 m. amžiaus grupėje su 
universiteto mokslu uždirba 
$2.500-3.000 į metus daugiau, 
negu tie. kurie nėra baigę un-to.

Kanada prisidės prie prez. L. 
B. Johnson pasiūlyto Azijai 
šelpti plano. Suma dar nenusta
tyta. bet tai priklausys nuo nu
matomo šelpimo programos.

Plieno pramonė Kanadoje au
ga ypatingu spartumu. “Stelco” 
Hamiltone paskelbė naujus pla
nus ir paskyrė $100 mil. atei
nančių 3 metų plėtimosi reika
lams.

Įžengiant į naujuosius Vasario 16 gimnazijos rūmus: juostą per- 
kerpa Baden - Wuerttembergo vyriausybės atstovas S. Schwarz, 
šalia jo — feder. V. Vokietijos vyriausybės pabėgėlių ministerijos 
atstovas M. Lueder. Pro langą matyti gimnazijos bokštas su iškelta 
Lietuvos vėliava

Lietuvos laisvės kovos sukaktis
Okupacinei Lietuvos valdžiai bams; prieš rusų gabenimą į Lie- 

besiruošiant minėti 25 m. okupa-Įtuvą ir jų privilegijavimą; prieš 
cijos sukaktį, laisvojo pasaulio lietuvių darbininkų ir ypač ūki- 
lietuvių veiksnių centrai balan- ninku išnaudojimą bei apiplėši- 
džio 11-12 d. turėjo bendrą pasi- mą; prieš religijos persekiojimą, 
tarimą ir paskelbė šį atsišaukimą: bažnyčių uždarinėjimą, tikinčių- 

“Turėdamas galvoje jau 25 m. jų niekinimą, tikėjimo mokymo 
trunkančią Lietuvos laisvės kovą draudimą ir dvasininkų trukdy
ti okupanto provokuojančius iš- mą atlikti religinius patarnavi- 
šūkius, prievartaujant paverg- mus tikintiesiems; b. reikalauti 
tuosius lietuvius iškilmingais Sovietų Sąjungą tuojau atitrauk- 
festivaliais liaupsinti pavergėją ti iš Lietuvos savo karines jėgas, 
ir įvairiomis dingstimis masinant administracijos ir kompartijos 
ir laisvuosius lietuvius prisidėti aparatą, kad lietuvių tauta galėtų 
savo apsilankymu, — pasitari- savarankiškai ir laisvai apsispręs- 
mas: ................. “ į

1. Reiškia griežčiausią p rotes- savo namus ištremtuosius ir į 
tą prieš tebetrunkančią Sovietų i sovietų kariuomenę paimtuosius; 
Rusijos agresiją Lietuvoje ir rei- tuojau grąžinti tikintiesiems mal- 
kalauja laisvųjų valstybių vyriau
sybes sudrausti agresorių.

2. Kviečia laisvojo pasaulio lie
tuvių organizacijas sudaryti spe
cialius komitetus (kur galima, iš
vien su estais ir latviais) ir lan
kyti savo kraštų centro ir vietos 
valdžios pareigūnus bei pasirū
pinti iš jų proklamacijas, skel
biančias birželio 15-17 dienas 
Baltijos Tautų Dienomis. Kviečia 
ruošti demonstracijas, meninius 
pasirodymus, žuvusiųjų partiza
nų ir Sibiro tremtinių pagerbi
mus. Demonstracijose ir susirin
kimuose priimti rezoliucijas ir pe
ticijas. Rezoliucijomis: a. protes
tuoti prieš Sovietų Rusijos agre
siją ’ ir nusikaltimus Lietuvoje 
tremiant jaunimą į Arktiką. Sibi
rą ir kitur prievartiniams dar-

ti bei tvarkytis; tuojau grąžinti į

dos namus ir sustabdyti religijų 
ir bažnyčių persekiojimą; c. pra
šyti savo kraštų vyriausybes, kad 
jos remtų Lietuvos pastangas at
statyti savo nepriklausomybę ir 
kad Jungtinėse Tautose iškeltų 
Sov. Sąjungos kolonizmą Baltijos 
valstybėse ir pareikalautų ją pa
sitraukti. Demonstracijos ir pasi
rodymai labiausiai koncentruotini 
birželio 15-17 d. arba artimiausią 
savaitgalį. Rezoliucijų ir peticijų 
pavyzdinius tekstus paruoš VLI 
Kas ir išsiuntinės pasitarimo da
lyviams ir visų kraštų Lietuvių 
Bendruomenės centrams.”

Pasitarimas pritarė bendram 
Baltijos valstybių laisvės tarybos 
ruošiamam manifestui įvairiomis 
kalbomis ir rekomendavo atitin
kamą literatūrą anglų ir kt. kal-

vyriausybe Vietnamo ir kt. klau
simais. Jis smarkiai priešinasi 
sterlingo nuvertinimui. Esą Ang
lija dar turi investavusi užsie
niuose 31 bilijoną svarų, kurie 
yra dar nepajudinti. Britų vyriau
sybė yra atmetusi sterlingo nu
vertinimo galimybes. Ji pasiūlė 
JAV išpirkti savo valstybinius 
popierius $1.250,000.000 vertės.

Tarp Indijos ir Pakistano tai
kos nėra. Indija praneša, kad šio
mis dienomis vėl vyko kovos; yra 
daug nukautų Pakistano kareivių. 
Indija savo pasienio policiją pa
keičia kariuomenės sargybomis.

Rytiniame Berlyne vėl leidžia
ma vakariečiams lankyti savo gi
mines. Pirmą dieną daugiau kaip 
10.000 berlyniečių su dovanomis 
perėjo į rytų Berlyną. Į vakarus 
komunistai ir toliau neleidžia.

JAV prof. Sibley, kurio Kana
dos imigracijos įstaigos nenorė
jo įsileisti Kanadon, sukėlė daug 
triukšmo. Atvykęs Kanadon pa
smerkė JAV politiką ir pasirodė 
esąs prokomunistas, nors tokiu ir 
nenori pasirodyti.

Bulgarijoje kiniečiams simpa
tizuojantieji komunistai mėgino 
padaryti perversmą ir paimti val
džią į savo rankas, bet nepavyko. 
Vienas generolas pabėgo Jugo
slavijon. Taigi, rūgimas komunis
tų partijos viduje eina toliau.

Pietų Korėjos studentai kelia 
riaušes dėl santykių užmezgamų 
su Joponija. Korėja, ilgai buvusi 
Japonijos okupuota, dar ir dabar 
to neužmiršta.

Raud. Kinijos premjeras Čuen- 
j lai vis keliauja ir varo savo pro
pagandą. Paskutiniu laiku buvo 
Indonezijoj, kur atšventė 10 m. 
sukaktuves nuo Bandungo konfe
rencijos. Jis ir toliau ragina Azi
jos ir Afrikos tautas kvooti prieš 
jos ir Afrikos tautas kovoti prieš 

i Amerikos imperializmą ir Rusijos
Afrikos naujosios valstybėlės 

Kenijos kariuomenę apmoko ang
lai; ginklus ji perka Rusijoj, o 
anglų technikai moko kaip juos 

i vartoti.
Jugoslavijos diktatorius Tito 

lankėsi Alžerijoj, kur ragino lai
kytis taikos ir aktyvios koegzis
tencijos tarp komunistų ir kapita- 

jlistų.
Ganos vyriausybė paprašė tarp

tautinį pinigų fondą atsiųsti ko
misiją studijuoti sunkios krašto 
finansinės būklės. JAV atsisakė 
suteikti Ganai finansinę pašalpą. 
Taipgi atsisakė ir kitos valstybės, 
į kurias buvo kreiptasi: Belgija, 

IV. Vokietija, Olandija. Prancūzi
ja, Italija ir Japonija. Tai vis dėl 
prokomunistinio prez. NKrumos 
nusistatymo ir politikos.

bomis. Buvo atkreiptas dėmesys 
į JAV-Sov. Sąjungos naują kon
sulinę sutarti ir į darytinus žy
gius Lietuvos teisėms apsaugoti.
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ATEITININKU KONGRESUI ARTĖJANT
Kas ateities nekuria — 
pralaimi
Taip jau yra, kad vieni žmonės 

yra labiau susitelkę ties praeiti
mi, antri — ties-dabartimi ir'tre
ti, kurių yra mažiausia, — ties at
eitimi. Tai yra labai įdomus reiš
kinys ir jį vertėtų giliau pasvars
tyti. Kas, sakysim, atsitinka su 
kiekvieno atvejo žmogum ar net 
ištisa tauta po tam tikro laiko?

Paprastai kiekvieno didesnio 
įvykio proga daug kas ima pasi
sakyti vienu kitu, įvykio mintį 
atitinkančiu, klausimu. Taigi, ir 
ateitininkų kongresui esant ne už 
kalnų, dera kaikurias idėjas iškel
ti.

Šių eilučių apimtis neleidžia kad 
ir čia kilusio klausimo kiek išsa
miau panagrinėti, betgi bent iš 
paprastos nuojautos galima su
vokti jo atsakymą. Regis, ar tik 
nebus taip, kad tie, kurie gyven- 
na praeities sąvokomis, dažniau
siai yra atsidūrę' stagnacijos sto
vy <ir nesukuria naujų vertybių 
ne tik sau, bet ir ateities kartoms* 
Todėl šio nusiteikimo žmonėms 
lemiant savo, bendruomenės, sa
vo krašto likimą dažniausiai ten
ka nusivilti: ateitis ne jų ranko
se. Gi tie, kurie visa savo prigim
timi yra atsirėmę i dabartį,“daž
niausiai telkiasi_tik apie save, gy
vena tik savo rūpesčiais, nedaug 
ką bepalikdami istorijai, kuri juk 
yra busimųjų kartų mokytoja. O 
turbūt mažiausia esama atsidavu
sių ateičiai, kurių sukrautais dva
siniais ir materialiniais lobiais 
pasinaudotų busimoji dabartis. 
Ten, kur tokių žmonių rankose 
yra gyvenimo vairas, bendruome
nės, tautos ir valstybės ateitis 
yra labiau užtikrinta.

Mokytis iš praeities ir kurti 
dabartį reikia, bet...
Ateitį kurti, reiškia jos proble

mas pergyventi dabar. .Vadinasi, 
kaikurie dabarties gyvenimo reiš
kiniai turėtų daugiau ar mažiau 
būti praeities kūrybinio nusiteiki
mo išdava. Gaila, bet tos išdavos 
nevisada yra malonios. Jeigu mes 
pvz. esame patekę į tremtį ir dar
gi jai visai nepasiruošę, tai, tarp

kita ko, galime pakaltinti ir mūsų 
praeitį. Politika yra kalta, kad ji 
nepramatė tremties galimybių ir 
neparengė tautos busimiesiems 
netikėtumams. O, rodos, tremtis 
mūsų tautai buvo ne naujiena iš
tisais šimtmečiais, švietimas yra 
kaltas, kad mūsų universiteto 
diplomai yra nepripžįstami kitur, 
kad mus mokė tų svetimų kalbų, 
kurios buvo ne pačios praktiš
kiausios ir pan. O kas yra kaltas, 
kad mūsų atsparumas tautiniu 
atžvilgiu yra nepakankamai stip
rus? Ar tik ne pervėlu tautiškai 
sąmonintis tremtyje... ir t.t. ir 
t.t. Ir taip dėl permažo dėmesio 
ateičiai praeityje, mes šiandien 
daug kur kenčiame. O jeigu isto
rikas pasiraustų po mūsų tauti
nės nedalios motyvus, tai jų bene 
daugumą rastų praeities nesuge
bėjime kurti ateities planus ...

Kukli užuomina 
ateitininkijai
Kadangi dar ir šiandien ateities 

kūrime mes nesame pakankamai 
pažangūs, tad ar visdėlto nevertė
tų ši klausimą rimčiau pasvarsty
ti? Juk, regis, nepaslaptis, jog di
džioji mūsų visuomenės dalis dar 
vis tebesikuisia savo asmeninės 
dabarties darželyje, o ateityje — 
“nors tvanas”. Ir mūsų visuome
ninėj veikloj ar tik nė perdaug 
praeities elemento, kuriam mes 
sugaištame perdaug laiko. Ar ne
būtų geriau visą lietuvišką veiklą 
derinti su ateities perspektyva? 
Ar nederėtų šios iniciatyvos im
tis ateitininkijai, kurios ne tik 
vardas yra būdingas ateičiai, bet 
ir ji pati yra viena pajėgiausių 
visuomeninių-ideologinių organi
zacijų? A. K.

H
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 
ASSURANCe COMPANY

Jaunimo Kongresas
Susidomėjimas Jaunimo Kon

gresu jaučiamas iš kiekvieno 
apylinkių atsakymo. Dar nė vie
na kolonija ligi šiol neatsisakė 
talentų popietėje dalyvauti. Be
veik visose apylinkėse kongreso 
rengimas sutiktas su dideliu en
tuziazmu. Tačiau dar yra ir neat
siliepusių. Labai prašome kuo 
greičiausiai mums pranešti, ar 
galėsite talentų popietėje daly
vauti ir su kokia programa. Nega
vus atsakymo ligi bal. 21 d., susi
ję klausimai bus sprendžiami at
sižvelgiant i susidariusią padėtį. 
Manydami, kad lietuvybės ugdy
mo klausimai nemažiau rūpi ir 
vėluojančioms apylinkėms, kaip 
ir visiems kitiems, tikimės šio
mis dienomis gauti ir iš jų teigia
mus atsakymus. Vakarų apylin
kėms siūlytume atsiųsti vieną ar 
du Vakarų atstovus/jei iš kiek
vienos apylinkės neįmanoma. 
Esame dėkingi apylinkėms atsa
kiusioms laiku ir tvarkingai. Kar
tu atsiprašome, kad dėl vėluojan
čių valdybų negalime nė joms 
duoti atsakymo dėl programos 
dalykų.

K.L.J. Kongresui Rengti Ko
miteto pirmininko pavestas

E. Daniliūnas

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 •

MOHAWK1
FURNITURE LTD

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI
' ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

Nemokamas į namus pristatymas.
KRAUTUVĖS:

Rytuose — 2448 DANFORTH AVE. — TEL. OX 94444
Vakaruose — 137 RONCESVALLES AVE. — TEL 537-1442

Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryte fld 9 vai. vakaro.

Lietuviškas kaimas kryžkelėje
JONAS AVYŽIUS PAVAIZDAVO LIETUVIŠKĄ KAIMĄ, KURIO VEIDAS BUVO ŽINOMAS, 

TAČIAU IKI ŠIO METO SLEPIAMAS
1917. XI. 7, trečią dieną po 

bolševikinės revoliucijos, Leni-

dai ir leidiniams varžyti, kuris 
tebegalioja iki šiol. Nuo ano me
to daug kas pakitėjo, nauji įsa
kai išleisti, tačiau spaudos ir li
teratūros cenzūra tebeveikia. 
Tik sąvartos tarpsniuose suran
dami būdai bent dalimi apeiti 
kietuosius varžtus. Liaudies res
publikose kyla nauji vėjai jieš- 
koti ne sąlyčio su Vakarais, bet 
šiek tiek pramerkti akis ir ste
bėti tą keistą pasaulį, kurio 
anksčiau lyg visiškai nebūtų bu
vę. Ir Rusijoje buvo pajausti 
naujų vėjelių gūsiai. “Literatur- 
naja Gaze ta”, “Novyj Mir” ir 
“Teatr” leidinių puslapiuos užtin
kamas laisvesnis kvėptelėjimas. 
Fiodor Sologub “Mažojo demo
no” romaną, kuris apšauktas at- 
žagareivišku, išleido Sibiro ma
žame mieste Kemerovo. Libera
liškų nuotaikų rašytojui Kons
tantin Paustovski palaiminus, 
Tamsos puslapiai buvo išleisti 
užkampyje — Kalugoje, šie 
reiškiniai nėra atsitiktini, nes 
rusų rašytojų pirmininkas Tre- 
gub praėjusiame suvažiavime 
pastebėjo: svarbu ne kaip para
šyta, kas išleista, bet kur at
spausdinta.

Rusijoj jau nekartą buvo nusi
stebėta, kad kaikurie “nepagei
daujami” veikalai išvydo dienos 
šviesą. Tiesa, juose kompartija 
tiesiogiai nepuolama, tačiau 
reiškiamas nusivylimas, kuris 
temdo jos planus. Lietuvoje šio
je srityje dar taip maža laisvės 
ir viltingų pragiedrulių. Visai 
neseniai komunistinis rašytojas 
Kazys Saja skundėsi, kiek jis 
vargo turėjęs iki žiūrovai išvydo 
tragikomediją “Jo Ekscelencija 
Vabalas”: “Veikalas visdėlto pa
sirodė, tačiau kokia laiko, jėgų 
ir nervų kaina! Bėda, kad mūsų 
kultūrinės įstaigos kai kada dar 
palaiko apsidraudėlius, nepasiti
kėdami žinovų išmanymu ir ge
rais norais eikvoja kūrybai rei
kalingas jėgas” (“Tiesa”, 
III. 28).

JONO AVYŽIAUS 
LAIMĖJIMAS
Rašytojas Jonas Avyžius jau 

1948 m. išleido apsakymus 
“Naujosios vagos”. Vėliau sekė 
eilė apsakymų, drama “Baltieji 
gluosniai”; 1961 m. pasirodė 
pirmas jo romanas “Stiklo kal
nas.” Jaunas komunistas pergy
veno polėkius, gundymus ir 
•varžtus. 1953 m. jam kilo mintis 
atvaizduoti lietuvišką kaimą su 
visa jo gyvenimiška tikrove. Jis 
prisipažįsta: “Pats nesupratau, 
kad čia milžiniškas darbas. Ap
imtas susižavėjimo savo sumany- 
nymu griebiausi plunksnos ir 
per trumpą laiką sugadinau ne
mažą krūvą popieriaus. Iš to, 
ką parašiau, romane išliko tik 
pagrindinės romano herojų pa
vardės ir vienas kaimo poeto Go
jelio aštuoneilis. 'šią nesėkmę

1965.

daugiausia nulėmė “bekonflik- tautiečius išdavęs, juos Sibiran 
w išsiuntęs, jo veikėjas Martynas 

prabyla mistiniais žodžiais, ku
riais išreiškia meilę savo žemei: 
“Jis stovėjo įsmeigęs sustingusį 
žvilgsnį į tolumoje stūksantį 
kaimą. Ten, susigrūdusių trobų 
kaimenėje, kadaise stovėjo ir jo 
gimtoji lūšnelė. Vien pamatų ak-

tiškumo teorija”. Rankraštį už
mečiau, bet apie jį visą laiką 
galvojau, o po ketvertų metų, 
jau sutriuškinus asmenybės kul
tą, vėl grįžau prie romano. Ma
no tikslas — apnuoginti, pa
smerkti mūsų gyvenimo blogio 
reiškinius, priešpastatant gėrio, _ _
ir tiesos, kurie neišvengiamai tu- menyš belikę. Martynas užsi- 
ri nugalėti”. merkė, ir iš sąmonės gelmių,

Šie žodžiai terado vietos romą- kaip daug milijonų metų nuglti- 
no “Kaimas kryžkelėje” viršelio dintas brangakmenis, iškilo vai- 
atlankoje, o ne knygoje. Į kystės vaizdas. Ne, tas žmogus 

Romanas ryškiai išsiskiria iš nebuvo jo tėvas, tėvas huvo se- 
kitų lietuvių kalba Lietuvoje iš- iriai miręs. Jis buvo Sėjėjas. Jis 
leistų romanų ne puikia lietuvių brido puria dirva, leisdamas iš 
kalba, išskirtiniu stiliumi, tikro- j abiejų rankų pilkšvus grūdų de- 
viškumu linkstančiu i natūraliz-! besėlius, o Martynas ėjo greta ir 
mą, bet didele drąsa jieškoti tie-! šiaudais atžymėjo biržę. Sėjėjo 
sos, nors ir literatūrinės, kuri kojos buyo didelės, apautos 
meta tamsius šešėlius ne tik ant plaukėtomis naginėmis, ir Mar-

u^4. ■ tvnn nArlAloc calia in nAdukompartijos veiklos, bet ir jos 
programos, siekiančios ūkinės 
gerovės ir vis kartojančios “ry
toj bus geriau”.

Romanas aštrus, kaip gyveni
mo tikrovė ir nevengia pašaipos 
rusų išradimams. (Pvz. šimtasiū
lė vatinuke, kurioje gera utė
lėms veistis) ar rusui valkatai 
Bistrochodovui, kuris negalįs 
pasakyti kur jo tėvynė: “Jis ver
čiasi hiatais, kombinacijomis ir 
kyšiais”. Kiekvienoje respubli
koje pasėdėjęs metelius - kitus 
vėl “partinį bilietą į kišeninę ir 
pirmyn po visą šalį” (180 psl.).

Avyžiaus romane visa galerija 
tipų, — ištisas jo gimtinis kai
mas, kurį jis stebėjo beveik 
kiekvienais metais per atosto
gas. Jis dirbo drauge su kolcho- 
zininkais Aukštaitijos kaime, 
stebėjo savuosius brolius ir per 
11 metų piešė jų portretus: gy
vus, tikroviškus,* kurie tempia 
ant savo kupros komunistinės 
santvarkos sunkią naštą. Jis nė
ra vien įvykių aprašinėtojas, gy
venimiškos tikrovės nuotraukų 
meistras, bet ir įžvalgus psicho
logas, kuris sumaniai tikrina 
kiekvieno kuriamo veikėjo vidi
nę įtampą. “Kaimas kryžkelėje” 
nėra įspraustas į rėmus. Viena
lytės matomos įtampos ten ne
užtinkame. Ją sudaro iš šalies 
primesta jėga — komunistinė 
santvarka, sukėlusi gaisrą, pa
giežą ir net pasikėsinimą nužu
dyti kolchozo pirmininką. Įvyks
ta ryškus suMirtimas ne tik
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S. B. Vaitiekūnai

Mylimai žmonai mirus, kolegą inžinierių LEOPOLDĄ BALSĮmerkė, ir iš sąmonės gelmių,
ir SŪNUS nuoširdžiai užjaučiame —

VANDAI BALSIENEI mirus, 
jos vyrui inž. LEOPOLDUI BALSIUI ir jo šeimai 

liūdesio valandoje reiškiame giliausią užuojautą —

Pasaulio Liet. Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos Toronto skyrius

A t A VANDAI BALSIENEI mirus, 
jos liūdinčius artimuosius — 

seserį ponią JANINĄ PACEVIČIENĘ, 
ir vyrą inž. LEOPOLDĄ BALSĮ bei jo šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame —
Anastazija ir Petras Ščepavičiai, 
Natalija, Algirdas ir Stasys šalkauskiai

tyno pėdelės šalia jo pėdų atro
dė kaip pastrigų dygsneliai. Bet 
jiedu ėjo greta — ir tai svar
biausia: jiedu abu buvo Sėjėjai. 
Rudenį tas pats žmogus atėjo 

.padėti motinai nupjauti lauką. 
Jis pašaukė Martyną ir parodė 
ražienose keletą įdubimų — di
delių ir mažų. Tai mudviejų pė
dos. žmogus, kur bepraeitų, 
visada palieka gerus arba blo
gus pėdsakus. Pėdsakai, ant ku
rių užaugo toks geras derlius, 
negalėjo būti blogi. Tai pasakė | 
Sėjėjas. Ir Martynas patikėjo 
juo, jam buvo gera, kad greta 
didžiųjų pėdų išliko ir jo mažo
sios pėdelės. Žemę reikia gerbti 
ir mylėti kaip tikrą motiną. Ta
da ir ji žmogų mylės. Ji gyva ir 
protinga kaip žmogus. Gerai įsi
klausyk, pridėjęs ausį, išgirsi 
kaip ji alsuoja. Tai vėl buvo Sė- j 
jėjo žodžiai. Ir Martynas vėl jais 
patikėjo.

Ir dabar jis stovėjo, apžavėtas 
vaikystės prisiminimų, kurie iš
kilo iš užmaršties ūkanų kaip 
užburtos pilies kuorai, ir tarsi 
vėl išgirdo gilų žemės alsavimą 
gimtosios žemės, kurioje tebėra 
įspaustos jo vaikiškos pėdos, ir 
kuri perdaug sodriai įsūdyta 
prakaitu ir aplaistyta artimųjų, 
krauju, kad galėtum lengva šir
dimi atsiplėšti nuo jos krūtinės”.

J. Avyžius veik išvengė “komu
nistinių kliedėjimų. Ateistinis 

menkutėlius 
pėdsakus. Nei žodeliu neužkliu
dyti nepriklausomos Lietuvos 
šešėliai, kurių kompartija ati
džiai j ieško. Kritišku žodžiu nu
aidi komunistinės santvarkos 
įvedimas: “Dirbome, stiprinome 
tarybų valdžią, o, pasirodo, ne iš 
tos pusės ” (280 psl.). Ir dėl iš
vežimų komunistų sąžinę grau
žia, nes padoriausias ūkininkas 
Krūminis buvo Martyno išduo
tas išvežti vien dėl to, kad jis 
buvo turtingesnis (260 - 64 psl.). 
Stambių ir eilinių komunistų va
gystės taip pat nenutylėtos (234 
psl.).

(Bus daugiau)

tarp kolchozininkų, bet ir komu-siautulys paliko
nistų, kurie tūno savo kiaute, 
prisidengę kompartijos bilietu.

Autorius vengia tiesiogiai pul
ti komunizmą, tačiau nesiekia jo 
išteisinti. Šolochovas “Atversto
je velėnoje” iškelia daug komu
nistinių negerovių, bet jas patei
sina. Jonas Avyžius yra iškiles
nis ne tik stiliumi, bet psicholo
giniu gilumu už šolochovą, ku
rio žmogus buvo ir liko be mei
lės savo žemei.

PABUČIAVIMAS
SAVOSIOS ŽEMĖS
Pačioje romano pabaigoje 

(497-8 psl.), daug klydęs, savo

T

Napoleono žmonos saloje
(Tęsinys iš pr. numerio)

PER KALNUS
IR LYJANTĮ MIŠKĄ

Iš St. Pierre grįžtame atgal jau 
kita puse per Morne Rauge kal
nuose išsistačiusius kaimelius 
1500 pėdų augštyje, iš kur labai 
aiškiai matyti vulkanas Pelee, 
bet pati viršūnė vistiek tebėra 
debesėlyje pasislėpus. Užtektų, 
rodos, tik mažo vėjelio dvelkte
lėjimo, kad nupūstų tuos debesė
lius, ir grėsminga vulkano viršū
nė pasirodytų prieš akis. Paste
bėjom, kad vieni debesėliai pra
nyksta, o kiti atslenka, ir taip 
viršūnė lieka pasislėjusi, tartum 
gėdydamas! parodyti savo veidą. 
Mūsų palydovas šoferis paaiški
no, kad labai retais atvejais, anks
ti rytą prieš saulės tekėjimą, vir
šūnę palieka debesys ir tada yra 
matyti iš kraterio besiveržią ga
rai. Pats vulkanas Mont Pelee nė
ra labai įspūdingas. Jei nežino
tum, palaikytum jį paprastu kal
nu, nes šioje saloje yra augštes- 
nių ir statesniais šlaitais kylančių 
augštyn.

Kelias, kuriuo grįžtame, nepa
prastai vingiuoja per kalnus ir 
slėnius visaip išsiraitydamas, kur 
žalumas net akį veria, nes va
žiuojam kita salos puse, ne iš Ka
ribų jūros, bet iš Atlanto vande
nyno. Pravažiuojam bananų plan
tacijas, vešlius cukrinių nendrių 
laukus, “pine apples” apsodintus 
plotus. Sustojame viename kai
melyje Balota, kuris tik tuo pasi
žymi. kad čia yra pastatyta nauja 
bažnyčia — kopija tokios pat baž
nyčios prie Paryžiaus. Taip besi- 
prožėdami besikeičiančiais apy
linkių vaizdais pervažiuojam per 
lyjantį mišką “rain forest”, kur 
sakoma visuomet lyja. Jautėm rū
ką ir drėgmę, bet mums prava
žiuojant tas kelias mylias per tro-

ST.DALIUS

pikinį mišką lietus vis tik nelijo, 
ir mūsų šoferis apgailestaudamas 
paaiškino, kad jei dabar nelyja, 
tai vėliau tikrais lis, nes visai že
mai tarpukalnėmis slenką debe
sys po keletą kartų per dieną pra
pliumpa lietaus srovėmis. Beveik 
tuo tikime, nes matome, kad vi
sai mažai bereikia jo žodžiams pa
sitvirtinti.

Dąr pravažiuojame per Fort-de- 
France priemiesčių gyvenamus 
rajonus, kurie turistams rodomi 
kaip tipiškos kreoliškos statybos 
pavyzdžiai, šoferis pagaliau pri
stato atgal į viešbutį, šios dienos 
išvykos programa su mašina ir šo
feriu atsieina 15 dol., bet to ver
tas kiekvienas centas dėl pama
tytų vaizdų ir patirtų įspūdžių. 
Grįžę dar skubame pasinaudoti 
dideliu maudymosi baseinu, kad 
šiek tiek prieš vakarienę atvėsta
me. Vakarienė —- pietų vakaras 
praeina vėl su puikiausia nuotai
ka bei skanių valgių pasirinkimu, 
nes juk ir šio viešbučio pasididžia
vimas — vyriausias virėjas yra 
paryžietis, tos srities specialistas.

Sekančią dieną nuo pat ryto iš
naudojame laiką besimaudydami 
jūroje ir vėliau persikeliam į ba
seiną. Kaitinamės salėje ir mau
domės, nes jau pavakare turėsim 
atsisveikinti su šia taip skirtingo 
gyvenimo sala. Deja, užėjęs lie
tus nuveia visus turistus atgal į 
kambarius.
SUPRANCCZĖJO
IR INDĖNAI, IR NEGRAI

Baigiant šias pastabas apie 
Martinique salą gali kilti mintis, 
kaip ši sala galėjo pasilikti pran
cūzams, kai visos aplinkinės salos 
valdomos britų. Anos salos dau
giau turi Afrikos ar West Indian 
charakterį, o Martinique — Pran-

cūzijos atspalvį. Pagal istoriją, 
Caribs indėnai atplaukdavo su sa
vo “canoe” iš Pietų Amerikos iki 
šios salos ir tas salos vardas, ma
noma, kilęs iš jų kalbos. Vėliau 
prancūzų kolonistai tvirtai įlei
do šaknis šioje saloje, o Prancū
zijos galinga pozicija Europoje 
davė tvirtą globą per daugeli me
tų.

Daug prancūzų atvyko čia au
ginti cukrinių nendrių, kai Afri
kos negrai-vergai buvo atvežti 
darbams, kaip ir į britų salas. Ta
čiau šie vergai įsijungė į salos 
ekonominį gyvenimą, stipriau ne
gu kitose salose priimdami pran
cūzų kalbą, rasiškai daugiau susi
maišydami. Vos trejetą kartų bri
tai buvo šią salą trumpiems lai
kotarpiams paėmę į savo kontro
lę, bet taiką sudarius ji vėl grįž
davo atgal prancūzams. Po Napo
leono karų, nuo 1814 m., jau be 
jokios pertraukos sala yra valdo
ma prancūzų. 1848 m. buvo pa
naikinta vergija visoje French 
West Indies.

II D. karo metu buvo pavojus, 
kai Prancūzija kapituliavo prieš 
Hitlerio Vokietiją, kad vokiečiai 
užims šia salą, ypač kai vienas 
lėktuvnešis su 106 lėktuvais, lydi
mas laivo, pakrauto $250 mil. ver
tės prancūzų aukso, prisiglaudė 
Fort-dę-France uoste. Tačiau vo
kiečiai nepareiškė pretenzijų, o 
sala pasiliko neutrali visą karo 
laiką, Amerikai budriai sekant, 
kad neutralumas nebūtų pažeis
tas. Tik Vichy režimui žlugus, 
Martinique įsijungė i sąjunginin
ku eiles. Dabartiniu metu, kai 
britai ir olandai savo saloms yra 
davę nepriklausomas valdžias, tai 
Martinique, priešingai, yra tik 
Prancūzijos provincija, kaskart 
vis stipresniais ryšiais sujungia
ma su metropolija.

V. V. Stukai
A. A. Šmigelskiai
F. V. Urbonai

V. Bačėnas
T. VI. Bačėnai
L. P. Murauskai

Augščiausiam pašaukus a. a. VANDĄ BALSIENĘ amžinybėn, 
jos liūdinčius artimuosius — seserį JANINĄ PACEVIČIENĘ 

su šeima, vyrą inž. LEOPOLDĄ BALSĮ ir sūnus 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

VANDAI BALSIENEI mirus,
jos artimuosius — seserį JANINĄ PACEVIČIENĘ su šeima, 

vyrą. inž. LEOPOLDĄ BALSĮ ir sūnus nuoširdžiai užjaučiame —
Leokadija ir Pranas Norušiai

VANDAI BALSIENEI
mirus, jos vyrui Leopoldui, sūnums Arui ir Rimui 

gilią užuojautą, reiškia —
J. Danio ir K. Vilčinsko šeimos

Inžinieriaus LEOPOLDO BALSIO šeimai ir artimiesiems, 
• » jo mylimai žmonai

VANDAI BALSIENEI .
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia —

A. J. Mališkos
G. P. Rudinskai
J.-J. Adomoniai

MARIJAI BARANAUSKIENEI mirus,
dukteriai BALBINAI TAMULIONIENEI su šeima 

ir sūnui inž. BENONUI BARANAUSKUI su šeima 
reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime —

J. J. Smolskiai
J. Vaitiekūnaitė
S. B. Vaitiekūnai

Kolegą inž. BENONĄ BARANAUSKĄ ir šeimą,
> jo motinai mirus, nuoširdžiai užjaučiame —

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir
Architektų Sąjungos Toronto skyrius

Nuoširdžiai užjaučiame inž. B. BARANAUSKĄ ir šeimą, 
jo mielai MAMYTEI mirus —

S. B. Ulozai

Mielus BALBINĄ TAMULIONIENĘ ir 
inž. BENONĄ BARANAUSKĄ bei artimuosius, 

jų MAMYTEI mirus, nuoširdžiai užjaučiame —
B. A. čepukai A. K. Rusinai
S. V. Liuimos G. A. Tarvydai

Inž. STASIUI VAITIEKŪNUI ir jo šeimai, 
jo MAMYTEI Lietuvoje mirus, 

reiškiame gilią užuojautą —
S. B. Ulozai

Mielą inž. STASĮ VAITIEKŪNĄ ir artimuosius. 
Jo MAMYTEI Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame —
B. A. čepukai A. K. Rusinai
S. V. Liuimos G. A. Tarvydai
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Ar verta dalyvauti talentų popietėje?
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Montrealiečiai diskutuoja

Apie jaunimą Lietuvoje
Kada mūsų karta atvirai, ar (“gadgets”), bet anaiptol ne idė- 

ne taip atvirai, primena tiems 
jaunuoliams tikrą vertybių kai-

Džiugu konstatuoti, kad susi
domėjimas šia popiete jaučia
mas jau dabar. Atskiros organi
zacijos prašo jas užregistruoti, 
kaip šios programos dalyvius. 
Jaučiu pareigą paiškinti, kad 
programoje dalyvaus ne atskiros 
organizacijos, bet tik Bendruo
menės apylinkės kaip atskiri vie
netai ir kad joms duotas laikas 
yra labai ribotas. Todėl organi
zacijoms patariama kreipti į sa
vo apylinkės valdybą, o ši pra
neš kongreso pareigūnams; ku-. 
rie vienetai toje programoje 
apylinkei atstovaus. Visa, kas 

- čia sakyta, liečia tik talentų po
pietę. Dėl dalyvavimo leidinyje 
ar meno parodoje ir pavieniai 
asmenys gali betarpiškai kreip
tis į šiuos pareigūnus: leidinio 
reikalu — į stud. A. Bušinskaitę, 
508 Glehlake Avė., Toronto, 
Ont. šis yra tikslūs jos adresas. 
Apylinkių valdybos prašomos jį 
atitinkamai ištaisyti gautuose 
bendraraščiuose. . Meno parodai 
užsiregistruoti pas stud. M. 
Astrauską, 47 Glenlake Avė, To
ronto, Ont.

Kiekvienai apylinkei yra duo
tas labai trumpas laikas. Todėl 
gali kilti klausimas, ar verta iš 
viso dalyvauti. Kongreso rengė
jai nori padaryti šią programos 
dalį skirtingą nuo ligi šiol maty
tųjų. Daugelio svarbesnių paren
gimų programas ligi šiol užpil
dydavo pajėgiausi meno viene
tai kitaip sakant, didžiųjų kolo
nijų atstovai. Tuo tarpu šioje 
popietėje norima matyti visas 
mūsų apylinkes ne tik kaip ste
bėtojas, bet ir kaip aktyvias pro
gramos dalyves! Norima, kad šis 
būtų ne kebų, bet visų apylinkių 
kongresas!

Šia programa lyg ir norima 
pagerbti kiekvieną mūsų bend
ruomenės šeimos narį už jo pa
stangas išlaikyti lietuvybę. Be 
to, tai bus puiki proga jaunuo
liams išeiti viešumon už apylin
kės ribų. Tokie pasirodymai pa
dės išugdyti busimuosius mūsų 
menininkus, literatus ir tt. Vie
no antro kolonijos atstovo pro
gramon įsijungimas paskatins ir 
kitus apylinkės jaunuolius šiame 
kongrese gausiau dalyvauti. O 
matyti didelę jaunimo masę šia
me kongrese nori ne tik rengė
jai bet, manau, ir kiekvienas su
sipratęs lietuvis. K'aip šeimos 
šventėje krenta nuotaika, kai ne
visi jos nariai dalyvauja, taip ir 
šioje popietėje norime matyti ne 
kaikuriuos, bet visus mūsų or-

ganizacinės šeimos narius. Tai
gi, pareiga dalyvauti išplaukia 
ir, iš ką tik čia paminėto pavyz
džio, sakyčiau, tai yra broliška 
pareiga. Programoje gali daly
vauti lietuviai ne jaunesni kaip 
15 m. ir ne senesni kaip 30 m. 
amžiaus.

Daugiausia abejonių dėl daly
vavimo, be abejonės, turi toli
mosios Kanados Vakarų apylin
kės. Suprantama, kad joms kliū
tys yra tikrai sunkiai nugalimos. 
Aš siūlyčiau joms visoms, ar 
bent daugumai jų, susitarti ir 
pasiųsti iš visų Vakarų vieną ar 
du jaunuolius, galinčius ką nors 
atlikti iš bendraraštyje nurody
tų dalykų, šiuo atveju atsaky
mui duotas laikas, žinoma, jums 
bus pertrumpas. Todėl, atsi
žvelgdami į ypatingas jūsų sąly
gas, padarysime išimtį ir įtrauk- , 
sime programon jūsų atstovus ir* 
tuo atveju, jei apie tai praneši
te ir pavėluotai. Žinau, kiek plo
jimų susilaukdavo jūsų atsto
vas, krašto tarybos suvažiavi
muose, kai jis juose dalyvauda
vo. Nemažiau nuoširdžiai kong
reso dalyviai sutiks ir jūsų jau
nimo ambasadorius! Tai būtų la
bai gražus ir mums mielas mos
tas iš jūsų padangės.

Tikiu, kad visos apylinkės 
mus supras ir talentų popietėje 
dalyvaus, atleisdamos mums ir 
už aštrų laiko apribojimą, kuris 
šiuo atveju yra neišvengiamas.

Daniliūnas

i
1

Nijolės žinaitytės, gyv. Wellan- 
de, Ont., piešinys. Ji turi ir 
daugiau piešinių, su kuriais da
lyvauja konkursuose

>' -
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t

Chemijos pamoka Tėvų pranciškonų gimnazijoj. Dėstytojas T. Au gustinas su mokiniais A. Baliumi
ir A. Bagdonu B. Kerbeliehė

Pasikalbėjimas su pirmininku

Jaunimo kongresas ir rinkimai

jomis.
Užklausti, ar leistųsi ekskur

są, geriausiu atveju jie kukliai sijon į Lietuvą, jei tokia jauni- 
išklauso, o labiau įžūlūs pasako: ' ’ ~ 1 1

— Mes norime gyventi?
Tarsi mes nenorėtumėm gy

venti! Mes jau nevienodai su
prantame šį žodį, ir aš pradedu 
galvoti, kad kiekviena karta turi 
savo kalbą. Taip, taip ir vargas 
tiems tėvams, kurie neišmoko 
vaikų savo kalbos. x

Betgi mes mokome. Mes visą 
laiką mokome. Iš kur tad atsi
randa to abejingumo visam, kas 
neliečia manęs, to visuomeninio 
tingumo? Nėra idėjų, nėra tikė
jimo, nėra tiesos, ir visa, kas tu
ri tikslą, kryptį ir judėjimą, yra 
tiktai beprotybė, vienintelė tie
sa yra tiktai mirties tiesa. Gyve
nimas — tai tik trumpas, kvapą 
užgniaužiantis šuolis iš nežinios 
į nežinią.

Šių išnašų iš Just. Marcinke
vičiaus “Pušies, kuri juokėsi”, 
turistų liudijimų, sovietologų 
stebėjimų, Russian Research 
Center at Harward University 
studijų pagalba lituanistinis 
montrealiečių seminaras bandė 
atspėti Lietuvos jaunimo nuotai-

Lengva jaunystė, sunkus klausimai
Paprastai diena išaušta ir bai

giasi reguliaria rutina. Žmonės 
skuba abiejose gatvės pusėse ir 
tu kartu su jais leki — neklaus-

- damas savęs kodėl. Pažiūri į sa
vo dulkinus batus, į pilką mono
tonišką šaligatvį ir staiga susto
ji. Išplėtęs akis žiūri į gyvenimo 
sceną, kuri šiuo momentu vyksta 
prieš tave. Mėgini rasti atsaky
mą į visus klausimus, kurie pi
lasi iš tavo proto, kaip per pot
vynį. Ir tų atsakymų nėra. Bė
gi kur nore, kad galėtum pasi
slėpti nuo visų žvilgsnių ir galė
tum ramiai pagalvoti. Ilgą laiką 
vienas sėdi prie upės ir susimąs
tęs j ieškai atsakymų. Galva sta
čiai plyšta. Kodėl aš egzistuoju? 
Kas yra gyvybė? Kas yra Die
vas? Ar jis egzistuoja ir jeigu 
taip, ko Jis iš manęs nori? Kas 
yra tiesa? Kodėl staiga tiek 
klausimų?

Bijodamas atsakymų, nusisuki 
nuo klausimų, užmerki akis ir 
mėgini save įtikinti, kad tau 
svarbu tik “good time”, o visa 
kita nereikalinga, beprasmiška. 
Trankaisi per naktis ir j ieškai 
skylės, į kurią galėtum išlieti vi
sas mintis ir rūpesčius. Bet ra
mybės nėra ir tie klausimai slen
ka gilyn į protą ir štai išaušta 
diena, kai jau nebegali stovėti 
vietoje, bet turi pradėti keliauti 
dideliais žingsniais pirmyn. Pra
dedi bręsti.

Iš draugų dabar reikalauji 
daugiau, nes nori rasti žmogų su 
kuriuo galėtum atsidėjęs rimtai 
pakalbėti apie savo problemas. 
Artimesni draugai pasilieka tik 
keli, nes kiekvienam žmogui ne
gali atverti tą antrąjį “aš”, kurį

esi netikėtai atradęs.
Skaitydamas, diskutuodamas 

ir galvodamas prieini išvadą, 
kad pasaulis ne apie tave sukasi. 
Kažkaip sunku suprasti. Kai bu
vai mažas, mama šokinėjo apie 
tave ir prižiūrėjo, kad tau nie
kas neatsitiktų. Bet dabar turi 
gyventi savarankiškai. Paveiks
las nėra toks puikus, kaip pasa
kose būdavo. Dabar pamatai, 
kad ne tik tu vienas gyveni. Da
bar pastebi, kad tai, ką pats gal
voji, dar neviskas. Reikia res
pektuoti ir kitų galvoseną.

Pamatai, kiek daug visokių 
idėjų šiame pasaulyje. Tu turi 
atrasti savo gyvenimo tikslą ir 
savo idėjas apie gyvenimą Ir tai 
turi būti padaryta tavo vieno, 
nes tik tu turėsi atsakyti Dievui, 
kodėl pasirinkai tokį kelią.

Iš to aiškėja, kodėl taip vieni
šas ir pasimetęs pradedi jaustis, 
kodėl taip blaiškaisi ir mėtaisi 
nuo vieno veiksmo į kitą. Bet iš 
visų šių tamsybių kyla švyturys, 
kuris tave lydės iki galutinio pa
saulio horizonto — Dievo. Kaž
kaip be Jo, gyvenimo prasmė 
yra prarasta. Dabar žinai kodėl 
pasaulis nesisuka apie tave, o 
aplink meilę, kuri yra Dievas. 
Jis tyliai ir kantriai veda tave 
prie Savęs. Per Jį pradedi jaus
ti, jog tau reikia žmogaus, kuris 
tave suprastų ir, svarbiausia, 
mylėtų pilnutinai. Atradęs mei
lę, atrandi ir laisvę, nes tik per 
meilę gali atsisukęs į šviesą tar
ti; “aš žinau kas esu”. Tą pasa
kęs neateini prie galo, bet prie 
pradžios, nes tik tada viskas at
randa savo reikšmę.

Živilė šlekytė

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
įvairūs spinduliai,, elektriniai Ir fiziniai ranką masažai; spindulinės ir 

z garą vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
460 Roncesvolles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

B. Naujalis, PsD.RJf.NTt

šiuo metu daug kalbama apie mūsų jaunimą, kuris turi prieš akis 
du stambius Įvykius — Kanados Liet. Bendruomenės tarybos rinki
mus ir Kanados lietuvių jaunimo kongresą.'Ta proga mūsų atstovas 
susirado universiteto bibliotekoje už knygų krūvos vos matomą stud. 
A. Šileiką, jaunimo kongreso komiteto ir Toronto liet, studentų pir
mininką, su kuriuo turėjo šį pasikalbėjimą.

— Jūsų rengiamas Kanados 
lietuvių jaunimo kongresas šia
me krašte bus pirmasis. Kaip se
niai toji idėja kilo? Kas ir kur 
ją pirmas iškėlė?

— Į visuomeninę veiklą atė
jau gana neseniai, taigi, to klau
simo pradžioje nesu dalyvavęs, 
žinau, kad klausimas buvo jau 
keli metai keliamas Liet. Bend
ruomenės tarybos suvažiavimuo
se. Pagrindiniai to klausimo kė
lėjai buvo K. Baronas (iš Hamil
tono) ir E. Daniliūnas (iš Londo
no), abu viduriniosios kartos mū
sų visuomenės veikėjai.

— Kodėl užtruko keli metai, 
kol toji idėja pradėta vykdyti?

— Nežinau visuomeninių to 
atidėliojimo priežasčių. Svar
biausia priežastis, man rodosi, 

- yra ta, kad vyresnioji karta ilgą 
laiką negalėjo pilnai susigyenti 
su ta padėtimi, kurioje esame 
mes, jaunieji. Jaunoji karta pil
nai jaučia atsakomybę už lietu
vių kultūros išlaikymą, tačiau, 
antra vertus, ji taip pat jaučia 
ir lojalumą Kanadai, kur jauni
mas užaugo ir ruošiasi nuolati
niam gyvenimui. Kai vyresnieji 
į šią problemą įsigilino, sutiko 
ir su jaunimo kongreso reikalin
gumu. Kongrese kaip tiĮ< daug 
laiko bus skiriama tai problemai 
nagrinėti. Tai bus atlikta pagrin
dinio paskaitininko, jaunosios 
kartos atstovo dr. R. Vaštoko, 
paskaitoje ir dviejuose semina
ruose, kuriuos praves Toronto ir 
Montrealio studentai. Apskritai, 
kongresas bus didelis lietuvių 
jaunimo susitikimas, duodantis 
progos pažinti patiems save ir 
nustatyti savo pareigas.

— Kodėl parinkta 1965 m. 
spalio 8—9 d. data?

— Šie metai parinkti dėlto, 
kad sekančiais yra organizuoja
mas pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas Čikagoje liepos mėn. 
pradžioje. Dar tolimesniais me
tais, t. y. 1967, Montrealyje 
įvyks pasaulinė paroda. Spalio 8 
—9 data parinkta dėlto, kad tai 
yra ilgasis Kanados Padėkos 
Dienos savaitgalis. Be to, tai 
ankstyvas ruduo, kai studentai 
dar nėra perdaug įsitraukę į stu
dijas.

— Kongreso programa jau pa
skelbta spaudoje. Gal turite ko
kių komentarų dėl tos progra
mos? w

— Tikiuosi, kad programa 
bus įdomi visiems. Man įdo
miausia akademinė dalis. Metų 
eigoje kiekviena kolonija rengia 
minėjimus su paskaitomis, bet 
tos paskaitos yra daugiau skirtos 
vyresniesiems. Jaunųjų jos ne
daug patraukia. Kongrese, kaip 
minėta, akademinė dalis bus 
skirta specialiai jaunimui, kur 
išryškinsime mūsų padėtį kana
diečių tarpe, o taip pat pareigas 
lietuvybės ugdyme.

— Kokios kliūtys jau paaiškė
jo kongresą rengiant?

— Rimtų kliūčių dar nesuti
kome. Turime didelį visų'prita
rimą. Gal daugiausia sunkumų 
turėsime su mažesniųjų kolonijų 
įtraukimu į kongreso darbus.

— Kas jau padaryta siekiant 
išjudinti mažąsias kolonijas?

— Visos kolonijos yra judina
mos. Tą darbą atlieka vienas ko
miteto narių — E. Daniliūnas. 
Jis jau yra kreipęsis į visas Ka-

nados Liet. Bendruomenės apy
linkių valdybas, o taip pat ir į 
dvasininkus. Informacinė komi
sija, vadovaujama stud. G. Rin- 
kūnaitės, nuolat kelia reikalą 
spaudoje. Tikiuosi, kad tuo tar
pu tos priemonės yra pakanka
mos.

— Ar kviečiate į kongresą ir 
JAV lietuviškąjį j aunimą?

— Nėra abejonės, kad taip. 
Tam reikalui netgi ruošiamas 
specialus plakatas, kuris bus iš
siuntinėtas įvairioms JAV liet, 
jaunimo organizacijoms, kiek 
tik turėsime adresų. Pagrindinę 
kongreso programą tačiau atliks 
Kanados liet, jaunimas.

— Įdomu būtų žinoti kaiką ir 
apie Jus. Ką studijuojate? Ar vi
suomeninė veikla netrukdo stu
dijoms?

— Studijuoju biochemiją To
ronto universitete. Visuomeninė 
veikla studijoms netrukdo tol, 
kol viskas eina pagal gerą pla
ną. Tuo atveju abiem dalykam 
pakanka laiko. Bet jei planas su
šlubuoja, dalykai nemaloniai su
sikerta.

— Kokios esate nuomonės 
apie lietuvių jaunimą?

organizacijomis domėtųsi, reik
tų jas pertvarkyti — sumoder
ninti. Kalbant konkrečiai apie 
studentų sąjungą — mūsų di
džiausias trūkumas yra ne jauti
mas paramos iš tų, kurie ką tik 
baigė augštąsias mokyklas. ____

— Kalbėjote apie studentiją. 
O kokie yra ryšiai tarp studenti
jos ir nestudijuojančio lietuviš
kojo jaunimo?

— Deja, turiu pripažinti, kad 
ryšiai tarp studentijos ir nestu
dijuojančio jaunimo nėra labai 
artimi. Tiesa, daugumas nestu
dijuojančių tebėra mūsų drau
gai, nes mus riša bendros die
nos, praleistos mokykloje ir 
sporte. Bestudijuojant, mūsų 
akiratis ir interesai keičiasi, o 
tai šaldo draugystę. Tai betgi 
nereiškia, kad nestudijuojantis 
jaunimas atkrinta nuo lietuvy- 
vybės. Didelė šio jaunimo dalis 
tebėra aktyvi lietuviškoje veik- 
loie. •

Jei prieita vieningesnės nuo
monės, tai nebent, kad tenykšti 
jaunimą ir čionai augančius jun
gia tas pats noras prasimušt pro
fesiniam darbe ir laimėti, visuo
meninę padėtį. Ideologiniams 
klausimams vyrauja indiferen
tiškumas. Sutikta taip pat, kad 
Vakarai vilioja tenykštę studen
tiją ir jaunimą savo gaminiais

mo kelionė būtų įmanoma, semi
naro dalyviai išreiškė būgštavi
mą, kad jiems bus rodomi pro
pagandiniai dalykai. Taip pat 
nebuvo tikri, ar ras bendrą kal
bą su tenykščiu jaunimu.

Užkliudžius komunizmo pato
logiją, ' nesusidarė įspūdis, kad 
mokyklose tie dalykai būtų bu
vę išsamiai paliesti. Ne kiekvie
nas pvz. skyrė socializmą nuo 
komunizmo.

Nekalbant apie studijinius rei 
kalus, kaip Nathan Leites “A 
study of bolshevism”, net ir to
kios lengvai skaitomos knygos, 
kaip į lietuvių kalbą išversta 
Arthur Koestler “Darkness at 
Noon” jaunimui nepažįstamos.

Visai priešingų nuomonių su
silaukta spėliojant apie religijos 
vaidmenį bei apraiškas sovieti- 
jos gyvenime.

Sekančiam posėdžiui balan
džio 25 d. numatoma viena šių 
temų: “Modernioji poezija” ku
rios atstovais parinkti Steve 
Smith ir C. E. Cummings arba 
“Kokios lietuvybės norime iš 
jaunimo (senimo versija, su ku
rios mintim kviečiama nesutik
ti). A. Ž.

P. S. Balandžio 25 d. susirin
kimu baigsis mokslo metai, to
dėl norėtųsi matyti kiek ga
lint didesnį dalyvių skaičių. 
Seminaro* nariai aktyviai ren
giasi jaunimo kongresui; da
lyvaus meno parodoj, plakato 
konkurse ir jaunųjų talentų 
pasirodyme.

Kongreso rengėjai kreipiasi

— Kiek girdėti, lietuvių vi
suomenė džiaugiasi, kad šį kartą 
į KLB tarybą kandidatuoja ne
mažas skaičius jaunųjų. Kuriuos 
laikote jaunosios kartos atsto
vais?

— Ilgame tarybos kandidatų 
sąraše yra 13 kandidatų, kurių 
amžius neprašoka 30 metų. Dau
giausia jaunimo yra iš Toronto: 
stud. G. Beresnevičius, KLB To-

— Norėčiau kalbėti tik apie ronto apylinkės valdybos narys; 
akademinį jaunimą. Dalis to jau-. ” 
nimo dalyvauja lietuviškame gy
venime, bet didesnė dalis yra in
diferentai, palengva prapuolan- 
tieji. Viena priežasčių yra ta, 
kad lietuviškosios organizacijos 
tebegyvena senoviškom tradici
jom ir mažai jaunimo tepatrau
kia. Norint; kad jaunimas tomis

Stud. Andrius Šileika, Kanados 
lietuvių jaunimo kongresui 
rengti komiteto pirmininkas

Birieta, sportininkas, Š. 
Amerikos lietuvių Vyr. Sporto 
vadovybės narys; S. Masionis, in
žinerijos studentas; stud. G. Rin- 
kūnaitė, žurnalistė, skaučių vei
kėja, Kanados ir pasaulio liet, 
jaunimo kongresų komitetų na
rė; J. Staškevičius, kunigas, šv. 
Jono Kr. par. vikaras; R. Staške
vičius, medicinos studentas; ir 
aš pats. (Stud. Šileika yra Liet. 
Stud. Sąjungos Toronto skyriaus 
pirmininkas, Kanados Liet. Jau
nimo Kongreso Komiteto pirmi
ninkas, Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso Komiteto" narys; 
A.). Iš Montrealio kandidatuoja: 
S. Baršauskas, mokytojas; A. 
Lukoševičiūtė, skaučių veikėja- 
-paskautininkė; R. Otto, sporti
ninkas, dipl. ekonomistas; V. ši- 
pelis, statybos inžinierius, sporti
ninkas, skautų veikėjas. Iš Ota- 

- vos kandidatuoja dr. A. Jurkus, 
chemijos inžinierius; iš Hamil
tono — A. Stanevičius, studen
tas. Gausus jaunųjų kandidatų 
skaičius rodo, kad jaunimas ne
atsisako lietuviškos veiklos. Da
bar tenka tik laukti, kad vyres
nieji už jaunimo kandidatus 
balsuotų. A.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Komitetas," susirinkęs 
pirmojo posėdžio 1965 kovo 27 
d. Jaunimo centre, Čikagoje, J 
AV, apsvarstęs 1966 — jaunimo 
metų—prasmę ir kongreso tiks
lus bei uždavinius, pradėdamas 
savo darbą, kreipiasi:

į laisvojo pasaulio lietuvių jau
nimą, kviesdamas jį savo jaunat
vės idealizmu bei entuziazmu 
tiesti kelius tarpusavio bendra
vimui bei bendradarbiavimui 
plėsti, išeivijos lietuvių tautinei 
gyvybei ugdyti ir Lietuvos lais
vės kovai laimėti,

į laisvojo pasaulio lietuvių 
bendruomenes, organizacijas, • 
spaudą ir radijo valandėles' pra
šydamas jaunimui dėmesio, jo 
siekimų supratimo ir visokerio
pos paramos.

Posėdžio dalyviai:
Komiteto prazidiumas: pirm. A. 

ZAPARACKAS, Lietuviu Studentų 
Sąjungos JAV pirm., PLB atsto
vas; vicepirmininkai G. GEDVILĄ, 
Santaros-Šviesos Fed. atstovas, V. 
KLEIZA, JAV LB centro valdybos 
narys, PLB atstovas; G. MUSTEI
KYTĖ, LSS Skaučių Seserijos at
stovė; R. STANIŪNAS, LSS Korp! 
Neolithuania atstovas. Nariai: V. 
KAMANTAS, PLB atstovas; R. 
KVIKLYTĖ, Lietuvių Studentų Są
jungos JAV atstovė; G. RINKŪ- 
NAITĖ, PLB ir Kanados LB atsto
vė; K. SABALIAUSKAITĖ, Š. Ame
rikos Liet. Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos atstovė; V. ŠIAU- 
LYS, Stud. Ateitininkų Sąjungos

Taip jaunimas
“Chicago Daily News” įsivedė 

skyrių jaunimui, ragindamas 
jauniklius pasisakyti visais klau
simais, kas “ant širdies guli”. 
Tas skyrius vadinamas “Young 
People Speak”.

Ten būna būdingų pasisaky
mų. Vieną jų čia pacituoju. 18 
metų mergaitė Janet Heitsch iš 
Oak Park, Chicago, rašo:

“Mano karta nėra skirtingesnė 
už betkurią jūsų, kai buvote mū
sų amžiuje... Ir mano karta da-

Man darosi baugu
vagilius, metė kaltinimus tė
vams šiais žodžiais, “If parents 
can't instill honesty into their 
children then education officials 
should do it in the same way 
they teach social graces”.

Nėra jokios abejonės, kad nai
kinančios blogybės yra stipriai 
įsiskverbusios tiek į jaunųjų, 
tiek ir į senųjų tarpą ir reikia su 
jomis neatidėliojant kovoti. Bet 
kas yra pagrinde šių visų blogy
bių? Kur pradėti kovą prieš tokį 
smukimą? Kas ir kaip turėtų va.- 
dovauti šiame prisikėlimo dar
be?

šie ir panašūs klausimai kvar- 

duoda ramybės tiek tėvams, tiek 
idealistui veikėjui. Jei kas nors, 
be saldžių žodžių, galėtų duoti

Kai vos temokėjau paskaityti 
elementorių ar lengvą pasakų 
knygutę, man pasaulis atrodė 
gana gražus. Dabar, kai jau su
gebu paskaityti laikraščius, kai 
radijo ar televizijos žinios pasi
darė įdomus dalykas, man viskas 
darosi neaišku ir net baisu gy
venti. Dienraščiai pilni krimina
linių nusikaltimų, skyrybų, ma
žų vaikų paliktų be priežiūros, 
plėšikavimų žudynių ir t. t. Mū
sų lietuviškoji visuomenė teisia 
šeimas ne tik už nutolimą nuo 
lietuvybės, bet ir už moralinį pa
krikimą. Kanados institucijos 
pataria mokyklose įvesti įstaty- šina ne mano vieno galvą, jie ne
inu studijavimą, o ypač studija
vimą kriminalinio kodekso, nes 
jaunimas perdažnai įsivelia į 
kriminalinius nusikaltimus, ve
dančius į kalėjimą. Vienas teisė
jas Toronte, teisdamas jaunus

tikslesniuš nurodymus šiuo rei- Jaunimo atstovės njcšė vainiką 
kalu, būčiau labai dėkingas. žuvusių karių pagerbimo iškilmė-

Baugliukas se Toronte prie miesto rotušės

atstovas; A. ŠILEIKA, Toronto 
Liet. Studentų atstovas; KUN. K. 
TRIMAKAS, SJ, PLB atstovas; V. 
VIJEIKIS, LSS Skautų Brolijos 
atstovas; E. VILKAS,. LSS Akade
minio Skautų Sąjūdžio atstovas. 
Svečiai: ST. BARZDUKAS, PLB 
valdybos vykd. vicepirm.; B. NAI
NYS, JAV LB Čikagos apyg. pirm.

Laimutė švėgždaitė, ateitinin
kių moksleivių veikėja Toron
te ir jų laikraštėlio “Pirmyn, 
Jaunime” redaktorė

atsako senimui
rys tas pačias klaidas, turės tuos 
pačius aklus prietarus, kokius 
jūs turėjote ar turite. Dėlto no
rėtųsi jus prašyti, kad viską pa- 
liktumėte ramybėje.

Mes mažai esame reikalingi 
tos kritikos, pasigailėjimo, pa
galiau, ir tų pagyrų, kokiomis 
jūs mus apipilate, kai jums tai 
atrodo reikalinga. Mes nesame 
kokia išimtis ir. nesvarbu, kiek 
jūs stengsitės — jūs mūsų nepa
keisite. Dėlto gal vyresniesiems 
reikėtų truputį atvėst mūsų atž
vilgiu. Reikėtų elgtis su mumis, 
kaip su bet kuriais kitais jau
nuoliais“. Baigiant pabrėžiama, 
vyresniųjų “ulceriams” tai būtų 
geriau ir galbūt jaunimui taip 
pat.

Edward Forman, 16 metų, pa
brėžia: “Jei suaugusieji supras
tų, kad jaunuoliai yra jautrūs 
žmonės, kovoją už jų pripažini
mą ir priėmimą į tą sunkią ir 
šiek tiek nedraugišką žmonių 
draugiją, tai dalykai eitų visai 
kita, geresne linkme. Pr. Al.

Kanados šimtmečiui paminėti 
ruošiamasi visose srityse. Vy
riausybė paskyrė $3 mil. įvai
riem meno ir muzikos festiva
liam, kurie vyks visame krašte.

Atominė elektros jėgainė, sta
tomi netoli Toronto, Pickering, 
Ont., bus didžiausia visame pa
saulyje. Jėgainė bus galutinai 
užbaigta už keleto metų.
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VILNIAUS PLANAI VASARAI spaudoje nei žodžio negalėdavai ras-

© LIETUVIAI PASAULYJE
Miestų statybos institutas paruošė 

planus vilniečių vasaros poilsiui, su- 
skirstydamas Vilnių ir jo apylinkes 
t 3 poilsio zonas. Į I-ją zoną įeina vi
si miesto parkai, Sapiegynė, Vala
kampių pušynai, paplūdimys Puško- 
riuose, Vingis ir Karoliniškės. Ties 
Puškoriais numatoma užtvenkti Vil
nelę ir įrengti didelį maudymosi ba
seiną. Naują parką planuojama Įruoš
ti abipus Sudervėlės krantų ties Vir- 
šuliškėmis. Užtvenkus Sudervėlės 
upelį netoli Pilaitės, tikimasi gero
kai pakelti Salotos ir Varnės ežeru 
vandens lygį. II-je poilsio zonoje pa
grindinis dėmesys skiriamas Žalie
siems ežerams, įvedant visas tris eže
rus jungiantį susisiekimą autobusais. 
Į šią zoną įeina Neries krantai iki San
takos, Žeimenos žemupys, Šakiškių 
miškas. IU-ji zona apima Trakų-Augš- 
tadvario vietoves: Margio, Alseikio 
ežerai skiriami žvejams, o Monaičio, 
Spindžių, Monio, Vilkokšnio — poil
siautojams. šiems planams įgyven
dinti reikės keliolikos metų. Archit. 
L Daujotaitė tiki, kad keleivių susi
grūdimą vasaros savaitgaliais paša
lins trys planuojamos priemiestinių 
autobusų stotys Dzeržinskio, Viršu- 
liškių ir Raudonosios Armijos pros
pekto rajonuose, iš kurių kas valan
dą išvyks 196 autobusai Nemenčinės, 
Verkių-Žaliųjų ežerų, Trakų ir Kau
no kryptimi. Susisiekimo problemą 
turėtų palengvinti geležinkelio elek
trifikacija. Visi šie planai, deja, te
bėra popieriuje. Artimesnei ateičiai 
I. Daujotaitė skiria kuklesnes eilu
tes: “Tur būt, dar šią vasarą būtų 
galima aprūpinti Šakiškių mišką 
(tarp Neries ir Nemenčinės plento) 
pagrindinėmis poilsiautojų priemonė
mis — gaivinančiais gėrimais, pagal
binėmis patalpomis, panaudojant jau 
esamus pastatus. Neries pakrante jau 
galėtų kursuoti ir autobusas..

NAUJI VĖJAI PROPAGANDOJE
Užsienio propagandos rinkai skir

tas “Tėvynės Balsas” pastaruoju me
tu pakeitė savo liniją, pradėdamas 
skelbti tremtyje gyvenančių lietuvių 
rašytojų kūrinius ir netgi meninės 
veiklos santraukas. Tai, žinoma, nau
jas nevykęs komunistų bandymas 
j ieškoti “kultūrinio” bendradarbiavi
mo. Girdėdami išeivijos lietuvių pik
tokus balsus, kad lig šiol Lietuvos

LONDON, Ont.
PAVASARIO SEZONO ATIDARY

MAS bus balandžio 24 d., šeštadie
nį, parapijos salėje, 1414 Dundas Št. 
E. Tai įvyks, kai... poros valso rit
mu suksis pavasariškoje nuotaiko
je... tautinių šokių grupės rengia
mame pasilinksmin i m e . Pra
džia 8 v. v. Trumpa ir įvairi progra
ma. Veiks turtinga loterija ir bufe
tas su lietuviškais užkandžiais. Įėji
mas auka. Paremkime mūsų jauni
mo pastangas.

KL KAT. MOTERŲ Londono skyr. 
savo metines atžymėjo kukliai, bet 
prasmingai. Nebuvo puotos ar ko 
nors panašaus, bet vietoj to, kaip 
šiai organizacijai ir tinka, buvo rim
ta paskaita, skaityta ped. A. Rinkū- 
no tema “Tėvų kova už lietuvybės 
išlaikymą”. Ne tik prelegentas Lon
done buvo naujas, bet ir jo kelia
mos mintys. Vienas pastebėjo: “A. 
Rinkūnas nieko nevyniojo į paku
las — pasakė visą tiesą: kas malonu 
ir kas ne”. Vienas lutas pasakė: 
“Man pirmą kartą teko Londone gir
dėti tokią įdomią paskaitą”.

Kat. moterys numato kviesti A. 
Rinkūną dar vienai paskaitai ar se
minarui, o mokytojai jau planuoja su
ruošti “mažąsias mokytojų dienas”. 
Kat. moterys yra nepaprastai dėkin

KLB VANKUVERIO APYL. V AL
BA. — Ryšium su buvusio apyl. pirm, 
p. Raudonio atsistatydinimu iš pa
reigų ir pasitraukimu iš apyl. val
dybos, jo vieton buvo pakviesta kan
didatė p. Gumbelevičienė ir balan
džio 11 d. valdyba savo posėdyje pa
siskirstė pareigomis: pirm. dr. J. 
Sakalauskas, vicepirm. teis. F. Va
lys, sekrt. p. Baronienė, ižd. A. Smil- 
gis, parengimų vadovė p. Gumbele
vičienė. Pirm. dr. J. Sakalausko ad
resas: 17270 60th Avė., Surey Cent
re, Cloverdale, B.C. Tel. 112-574. 
4600. Sekr. adresas: P. Baronienė 
3578 W. 33 Ave., Vancouver, B. C., 
tel. AM 6-2936. Posėdyje buvo sutar
tos detalės dėl lietuviškų pamaldų 
Velykoms, dėl Motinos D. minėji
mo, dėl pobūvio Atvelykio šeštadie
nį ir dėl ateities kultūrinių paren
gimų bei susirinkimų.

PAMALDOS. — Gautas praneši
mas, kad nuo D. Ketvirtadienio iki 
Atvelykio Vankuvery viešės kun. S. 
Kulbis, SJ, ir čia vietos lietuviams 
Holy Name kat bažnyčioje laikys 
pamaldas 1 v. p.p. Visas ir visus pra
šome maloniai atsilankyti.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje “TALKA”

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI SS.OOO, martgtfig 
patkolo* iki 60% turto vertėt. Nemokomo! gyvybė! ir potkolg 
draudimo!. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dteoot: pirmadieniai* — penktadieniais 9 vel.r. — 1 vol. po pietų.
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. p.p. — 8 vai. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA 0-0511

ti apie kultūrinius nekomunistinės 
išeivijos laimėjimus, komunistai šią 
spragą pasišovė užkimšti. .. pačiai iš
eivijai skirtame organe, kurio, deja, 
Lietuva nemato. Taigi, situacija lie
ka nepasikeitusi, nors pastaruoju me
tu, tiesa, Lietuvos spaudoje pasirodė 
viena kita trumpa žinutė apie mūsų 
dailininkus ir dainininkus. Praėju
siais metais į paramą “Tėvynės Bal
sui” atėjo V. Vokietijoje spausdina
mas žurnaliukas “Nemuno Kraštas”, 
kurį mėginama vaizduoti nieko bend
ro neturinčiu su sovietų okupuota 
Lietuva. Tačiau šiuo atveju leidėjai 
padarė fatalinę klaidą, “Nemuno 
Kraštą” išsiuntinėdami “Tėvynės Bal
so” naudojamais adresais, kuriuos jo 
administracija tegalėjo gauti iš ko
munistinių šaltinių dabartinėje Lie
tuvoje. Tai buvo suktas mėginimas 
pasiekti išeivių eiles nekalto avinėlio 
kailyje, tvirtinant, kad ir išeivijoj, ir 
Lietuvoj yra gerų žmonių, o “Nemu
no Kraštui” rūpi “balanso” išlaiky
mas. . ’

MUZIKA IR TELEVIZIJA

Šiaulių televizorių (televizijos pri
imtuvų) gamykla išleido į rinką 23.- 
000 aparatų. Tai sovietinės konstruk
cijos “Temp-6” modelis su kiaušinio 
formos ekranu ir didžiule dėže, nes 
ekraninė lempa vis dar turi ilgą “uo
degą”, nors Vakaruose jau prieš ke
letą metų buvo suaštrinti ekrano 
kampai ir sumažintas lempos ilgis. 
Šių modelių gamybą Šiaulių televizo
rių gamykla dar tik ruošiasi įsisavin
ti. Panašus atsilikimas pastebimas ir 
patefono plokštelių gamyboje. Kana
dą ir JAV tik praėjusiais metais pa
siekė pirmosios ilgo grojimo sovieti
nės plokštelės. Techniniu atžvilgiu 
jos skandalingai blogos — sovietinė 
technika nesugeba išlyginti daininin
ko balso: kol dainuojama vidutiniu 
stiprumu, galima klausytis, bet kai 
dainininkas užtraukia forte, kamba
rio sienas sudrebina burzgimas — nei 
žodžių, nei melodijos... Apie HI-FI 
ir stereo didžioji sovietinė technika 
dar nėra girdėjusi, šie netobulumai 
pastebimi ir lietuviškose plokštelėse. 
Dėl jų nukenčia V. Klovos arijos ir 
tokie geri dainininkai, kaip M. Aleš- 
kevičiūtė, E. Saulevičiūtė, J. Stasiū
nas ir V. Noreika.

V. Kst.

gos p. Rinkūnui už šią vertingą pa
skaitą, kuriai jis ryžosi mūsų ma- 
žon kolonijon atvykti, atsisakyda
mas net kelionės išlaidų padengimo. 
K. Mot. skyrius, žinodamas prelegen
to sielojimąsi lietuvišku auklėjimu, 
kelionės išlaidų sumą paskyrė šešta
dieninei mokyklai. Jis džiaugėsi ga
lėdamas turėti ir viešnią iš Toronto 
p. J. Rinkūnienę. P. Rinkūnus Lon
done globojo jų seni pažįstami — p. 
Chainauskai.

Po paskaitos įvyko pietūs sve
čiams ir K. Mot. skyriaus vald. or
ganų^ narėms. Jų metu kalbėjo reko
lekcijų ved. T. Kijauskas, SJ, p. J. 
Rinkūnienė, kleb. kun. B. Pacevi- 
čius, šeštad. moki, vedėjas ir orga
nizacijų pirmininkai. Pastarieji svei
kino kat. moteris, atvėrusias duris 
į ciklą paskaitų aktualiaisiais šių 
dienų klausimais. Kleb. kun. B. Pa- 
cevičius išreiškė didelę padėką už 
nuoširdų darbą visoms kat. mote
rims ir ypač jų pobūvių ir bažnyčios 
puošimo sekcijoms. Metinėms vado
vavo syr. pirm. I. DaniHūnienė.

RINKIMAI Į KRAŠTO TARYBĄ 
bus gegužės 2 d. par. salėje nuo 9 
v. ryto ligi 9 v. v. Apylinkės valdy
ba prašo visus rinkimuose dalyvau
ti. D. E.

VANCOUVER, B.C. PAVASARIO DARBAI DARŽE
MOTINOS DIENOS minėjimas ren

giamas gegužės 2 d., 3 v. p.p., ortodok
sų salėje, 75 E. 43 Avė. Programo
je bus turtinga paskaita, meninė da
lis ir šeštad. mokyklos vaikučių pa
sirodymas, vadovaujant jų mokyto
jai p. Radzevičienei. Po programos- 
bendra kavutė.

PIRMAS PAVASARIO BALIUS- 
pasilinksminimas numatomas balan
džio 24 d., šeštadienį su linksma 
programa ir staigmenom. Dėl salės 
ir baliaus pradžios smulkesnės in
formacijos bus paskelbtos vėliau.

Ve. P. Kor.

SUDBURY, Ont.
PRANEŠAME, kad rinkimai į 

KLB krašto tarybą įvyks gegužės 2- 
d., sekmadienį, nuo 10 v. r. ligi 1 v. 
Christ the King bažnyčios salėje, 
kur laikomos lietuviams pamaldos, 
o nuo 1 v. ligi 6 v. v. rinkimai įvyks 
420 White Ave., V. A. Jašiūnų na
muose. Visus mielus tautiečius pra
šome dalyvauti rinkimuose, nes tai 
yra mūsų garbės reikalas.

Apyl. rinkiminė komisija

DĖMESIO, DĖMESIO!
Atvelykio šeštadienį, balandžio 24 d., 6 v. v. punktualiai, 

Merritton Community Centre salėje, Park Ave.,
St. Catharines, Ont.. Canada, 

įvyks Niagaros pusiasalio -

RAMOVĖMIS DEŠIMTMEČIO MINĖJIMAS
JĮ ATIDARYS LIETUVOS GENERALINIS KONSULAS KANADAI DR. J. ŽMUIDZINAS 

MENINĘ DALĮ IŠPILDYS HAMILTONO LIETUVIŲ TEATRAS “AUKURAS”, VADO
VAUJAMAS ELENOS DAUGUVIETYTĖS - KUDABIENĖS; VAIDINS RAŠYTOJO, J. B. 
PRIESTLY 3 V. VEIKALĄ “PAVOJINGAS POSŪKIS”.

POBŪVIS SU VAIŠĖMIS IR ŠOKIAIS; VEIKS BUFETAS; TURTINGA LOTERIJA. 
ŠOKIAMS GROS VYTAUTO, BABECKO IŠ HAMILTONO LIETUVIŲ ORKESTRAS.

MALONIAI PRAŠOME VISUS — SENIMĄ IR JAUNIMĄ GAUSIAI DALYVAUTI _ 
MINĖJIME!

Niagaros pusiasalio ramovėnai
j- -------------------------- —m i--lt^-

S HAMILTON™
HAMILTONO skautams Remti D-jos 

Valdyba ižde turi $1000, bet šiuo lai
ku yra pasiųsta 5 naujoms palapinėms 
$266. Šv. Jurgio minėjimo mažoms vai
šėms irgi bus išlaidų. Pastato medžia
gai numatyta išlaidų apie $450. Gegu
žės 22 d. yra gautas sunkvežimis ir bus 
nuvežta medžiaga, prasidės statyba. 
Ypač š. m. mes, hamiltoniečiai turime 
padirbėti ir pabaigti įruošti tai, kas 
reikalinga mūsų vaikams Romuvos sto
vyklavietėje. Valdyba viena yra nepa
jėgi atlikti visus darbus. Tad keipia- 
mės iš anksto į jus, tėvai, ateikite į 
talką, kai bus prašoma. Vadovės-vado- 
vai dirba ištisus metus, tad pagerinki-

me stovyklavietę. Labai prašome mo
tinas kurios galės š. m. į stovyklą už 
šeimininkes. Iš Hamiltono reikia 3 šei
mininkių. Prašome pranešti: D. Stu- 
kas JA 9-7602 kaip galint anksčiau. 
Stovykla įvyks liepos 17 — rugpj. 1 d. 
Maisto tiekėjas bus A. Paukštys, padė
jėjas — D. Stukas. Vadovių ir vadovų 
sąstatas bus gerai parinktas ir stovyk
lautojų, atrodo, bus nemažai. D. S.

“UŽBURTOJI DŪDELĖ”, vaidinta 
balandžio mėn. 10 d. jau išvyko iš 
Hamiltono. O taip gaila... Nors 
trumpai valandėlei žmogus pasijutai 
besąs Kauno valst. teatre. Nė mažų
jų žiūrovų nereikėjo raminti — taip

Kanados Pabaltiečių Moterų Tarybos popietėje: p. H. Žmuidzinie- 
nė, gen. kons. dr. J. Žmuidzinas, Latvijos garbės kons. p. Bryson 
ir p. Brysonienė. M. Pranevičus

AtA
PIJUI KĖŽINAIČIUI

mūsų mylimam vyrui, tėvui, uošviui ir seneliui Hamiltone mirus,, 
nuoširdžiai dėkojame gerb. prelatui J. Tadarauskui ir kun. J. Ste
ponaičiui už atlaikytas gedulingas pamaldas, už tartus suraminan
čius paguodos žodžius, Rožinio maldas laidotuvių namuose ir už 
paskutinį patarnavimą kapuose; už atnašautas šv. Mišias: Tėvui 
Ambrozijui, O.F.M., kun. A. Vilkaičiui, kun. Ged. Kijauskui, SJ, 
kun. St. Kulbiui, SJ, kun. A. Martišiumi!.
Nuoširdus ačių visiems mus šioje skausmo valandoje užjautu- 
siems ir padėjusiems. Dėkojame visiems už šv. Mišių aukas, gė
les, už pareikštas užuojautas žodžiu, laiškais, per radiją, telegra
momis, spaudoje.
Iš širdies dėkojame visiems taip gausiai velionį lankiusiems lai
dotuvių namuose, dalyvavusiems Rožinio maldose ir už palydėjimą 
į amžino poilsio vietą.
Visiems, visiems nuoširdus ačiū!

Nuliūdę:
žmona, dukros, sūnūs ir visi giminės

Nutirpus sniegui ir pasibaigus 
pavasarinėms šalnoms, kiekvieno 
šeimininko pareiga dirstelti i sa
vo daržą ir atlikti kaikuriuos dar
bus dar prieš prasidedant augalų 
vegetacijos perijodui. Tinkamai 
ir laiku atlikti anksyvesnieji pa
vasario darbai dažniausiai ir nule
mia tų metų daržininkavimo pa
sisekimą.

Tad čia trumpai ir peržvelkime 
tuos pavasario darbus, rikiuoda
mi juos į eilę pagal jų pirmumą.

1. Pagrindinis daržo išvalymas. 
Nežiūrint kaip stropiai jūs būsi
te savo daržą rudenį išvalę, vis- 
tiek per žiemą susitelks jame ne
mažas kiekis pernykščių lapų bei 
šiukšlių. Labai didelę klaidą daro 
tie, kūne rudenį nukritusius la
pus, gėlių bei daržovių virkščias 
naudoja dirvai rtęšti arba žiem
kentėms gėlėms bei krūmams 
nuo šalčio pridengti. Palikti per 
žiemą darže lapai yra geriausias 
prieglobstis ir didžiausias sandė
lis įvairių kenkėjų, kaip vabz
džių, taip ir grybelių (fungus). To- 
dėl šis kenkėjų sandėlis reikia 
būtinai pašalinti iš pat ankstyvo 
pavasario.

Bevalant daržą, nevėluoti nu
imti ir visus uždangalus, padary
tus rudenį rožių, krūmų bei žiem
kenčiu gėlių apsaugai nuo šalčio.

2. Pirmasis purkštimas (dezin
fekcinis). Kai valymas baigtas, la
bai gerai yra visą darią nupurkš
ti, naudojant stiprų sieros skiedi- 

susidomėję sekė vaidinimą, tik kip
šiukų bijojo...

Čia matėme žveją, kuris padarė su
tartį su kipšu, kad padėtų jam pa
gauti žuvį piktam karaliui; karalai
čius savimylas, kurie buvo nubausti 
— ragai išdygo; ir gudrųjį Jurgelį — 
žvejo sūnų, kuriam laumės lėmė 
šviesią ateitį; ir pasakų senelį su pa
lydovais zuikučiais, kuris atlygina 
geriems ir baudžia piktus ir plėši
ką miške su belaisve našlaite ir pa
galiau pragaro prieangį, kuriame 
Jurgiukas su stebuklingąja dūdele 
išgauna iš velnių sutartį. *

Vaidinimas tikrai pavykęs, kokių 
retai dabar matom, ypač, kad įdo
mus ir vaikams ir suaugusiems. De
ja, rengėjai bijos daugiau gerus pa
kviesti, nes visuomenė nesidomi ir 
susidaro nuostolis. Žiūrovų buvo 280.

V.
“KARTŪNŲ BALIUS” rengiamas 

ateitininkų sendr., gegužė 1 d. Pri
mename ponioms ir panelėms — 
laikas siūdintis sukneles. Bus pre
mijuojamos gražiausios ir įdomiau
sios kartūno (cotton) suknelės. Vie
ta —’222 Queenston Rd.

ŠV. JURGIO MINĖJIMAS rengia
mas abiejų tuntų balandžio 25 d. — 
Atvelykyje. Iškilmės pradedamos A. 
V. bažnyčioje 11 vai. pamaldomis.. 
Abu tuntai ir svečiai iš Toronto ir 
artimesnių vienetų dalyvaus organi
zuotai. 1 vai. par. salėje sueiga; įžo
džiai, įsakymai bei apdovanojimai 
pasižymėjusiems skautams-tėms. Ta 
proga “Širvintos” tuntas iš savo 
kuklių santaupų per Kaziuko mugę 
$50 auką įteiks Jaunimo Centro sta
tybai paremti. Numatomos kuklios 
vaišės svečiams ir jaunimo šokiai, 
kurių metu vadovai turės svarbų pa
sitarimą, dalyvaujant Kanados rajo
no vadeivai ir vadeivei.

Kiek jaunimas suinteresuotas JC 
statyba, matyti ir iš vilkiukų pastan
gų šį darbą paremti. Jie gegužės 2 
d. ruošia Obuolių Dieną prie AV par. 
bažnyčios ir kviečia visuomenę tai 
dienai rezervuoti vieną kitą dolerį, 
kad jų auka JC statybą galėtų pa
spartinti. V. P.

PADĖKA
Reiškiu gilią padėką už man su

ruoštą netikėtą priešvestuvinę staig
meną. Dėkoju visoms ponioms ir pa
nelėms, o ypatingai pačioms rengė
joms — p.p. Jonikienei, Pilipavičie
nei ir Vainauskienei. Jūsų gražios 
dovanos ir tas vakaras liks ilgai at
mintinas.

Aldona Kovalskytė

nį — Lime Sulfur Spray, šis pir
masis purškimas turi būti atlik
tas dar prieš pradedant pumpu
rams brinkti (didėti). Nupurkšti 
atidžiai ne tik augalus, bet ir pa
čią dirvą aplink juos. Saugoti tik
tai neužpurkšti ant dažytų sienų 
bei rožių atramų, šis patentuotas 
chemikalas tinka vartoti ir vėles
niems purškimams, kol dar nėra 
karštas oras, tiktai žymiai dau
giau praskiestas. Kada kokio stip
rumo jį vartoti, yra smulkiai pa
žymėta ant indo.

3. Išbarstymas kalkių ant žoly
no. žolė paprastai nemėgsta rūgš
taus dirvožemio, todėl kas dveji - 
treji metai reikia tą dirvos rūgš
tingumą sumažinti arba neutrali
zuoti pabarsiant gesytų (dehyd- 
ruotų) kalkių. Vienam tūkstančiui 
kv. pėdų žolyno pakanka 25 sv. 
kalkių. Norint kad žolės augimas 
nesusitrukdytų, būtina kalkes iš
barstyti anksti, tuoj pat sniegui 
nutirpus. Pasirinkti ramią nevė
juotą dieną ir išbarstyti lygiai, 
nesupilant krūvomis.

4. Žolyno volavimas. žolynas 
voluojamas dvejopu tikslu. Pir-. 
mas ir svarbiausias tikslas yra 
suspausti atgal į dirvą iškeltas žo
lės šaknis ir antras — žolyną iš
lyginti, kad jis gražiau atrodytų 
ir lengviau būtų žolę pjauti. Ge
riausias volaviirio laikas, kai žo
lyno dirva yra dar pakankamai 
drėgna ir minkšta, tik ne perdaug 
šlapia arba perdžiūvusi. Volavi-

mas visai nepakenkia ir pradėju
siai augti žolei, tiktai, kada žoly
no dirva yra perdžiūvusi, jo vola
vimas jau nebeturi jokios reikš
mės.

5. Žolyno tręšimas. Visi žolynų 
specialistai sutinka, kad mūsų 
klimato rajone pakanka žolyną 
tręšti du kartus į metus — pava
sarį ir rudenį ir kad vienam tūks
tančiui kv. pėdų žolyno reikia į 
metus 3-4 svarų azoto, tiktai dėl 
paties tręšimo laiko nėra griežtai 
vienodos nuomonės. Mano paty
rimu, mūsų rajone geriau žolyną 
tręšti anksti pavasarį, pabaigoj 
balandžio ar pradžioj gegužės ir 
ankstyvą rudenį.

6. Rožių karpymas. Pavasarinis 
rožių karpymas turi būti atliktas 
labai stropiai. Nepatariama kar
pyti labai anksti. Reikia palauk
ti kol pumpurai daugiau padidė
ja, kad lengviau būtų atrinkti 
kas palikti ir kas nukirpti, bet 
nepatariama uždelsti, nes prasi
skleidę pumpurai yra labai tra
nus, ir tada kerpant galima daug 
žalos padaryti. Pertankiai suaugu
sius krūmus reikia praretinti, iš
imant silpnesiuosius stiebelius. 
Visus kitus stiebelius nukirpti, 
paliekant nedaugiau kaip penkis 
pumpurus nuo žemės. Labai nu
silpusius krūmus reikia nupjau
ti visiškai iki pat žemės, čia turiu 
galvoj tik arbatines rožes ir taip 
vadinamas floribundas. Nupjau
tas vietas, ypač storąsias šakas ir 
stiebelius, reikia užtepti, kad li
kusi rožės dalis būtu apsaugota

(Nukelta j 7 psl.)

JA Valstybės
DR. A. BARTKAITĖ “Drauge” ra- 

šo: “Ateina Motinos Diena. Motina 
yra brangi vaikams. Taip! Bet ar 
tikslu, kad mes atskirai turime Mo
tinos Dieną ir Tėvo Dieną? Ne! čia 
yra biznio dalykas, bet neatitinka 
mūsų sielai. Anksčiau ar vėliau 
ateis laikas, kuomet mes turėsime 
pakeisti į “Tėvų Dieną”. ... vaikui 
motina ir tėvas yra kaip vienas sie
los brangumas širdyje. Tėvai širdy
se turi lygiai tokią pat meilę vai
kams, tik netaip lengvai išreiškia”.

INŽ. J. BOBELIS nuo 1958 m. dir
ba Electric Boat bendrovėje, šį kar
tą jis pakeltas iš vieno didelio sky
riaus viršininko pareigų Į aštuonių 
skyrių gen. viršininko pareigas. Tuo 
pakėlimu jis atsidūrė Amerikos po
vandeninių atominių laivų žymiau
sios statyklos administracijos viršū
nėje.

INŽ. V. VOLERTAS, gyv. Cam- 
bridge, N.J., nupirko Cambridge eže
rą su prie jo esančia žeme. Tuo bū
du jis tapo pietinės New Jersey lie
tuvių tarpe didžiausiu žemvaldžiu.

E. T. MOZILIAUSKAS, kuris tvar- 
ko Clayton & Edward vaistinę Man- 
hattane, pakviestas Į Niujorko vals-" 
tybės farmacijos tarybą trejų metų 
terminui — iki 1967 m. liepos 31 d.

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
FRONTO BIČIULIŲ c. valdybai iš
rinkti komisija prašo LFB sambū
rius ir paskirus narius atsiųsti kan
didatų sąrašus iki š.m. gegužės 1 d. 
šiuo adresu: LFB Rinkimų Komisi
ja, 1936 So. 49th Avė., Cicero, UI. 
60656, USA.

EDUARDAS IR MARIJA JANSO
NAI, lietuviškos vasarvietės - vilos 
“Audronė” Cape Cod, Mass., USA, 
savininkai, sveikina visus buvusius 
ir būsimus vasarotojus bei bičiulius 
su Velykų šventėmis ir tikisi pasi
matyti vasarą viloje “Audronė”, ku
ri šiais metais atidaroma vasaroji
mui nuo birželio 15 d. iki rugsėjo
15 d. Kreiptis: 15 Rosedale St., Bos
ton, Mass. 02124. Tel. 288-5999.

ANT. GINTNERIS, Liet. Žurn. 
S-gos c.v. vicepirm., atostogavo Flo
ridoje ir Meksikoje.

Argentina
ROSARIO LIETUVIAI Vasario

16 ir šv. Kazimiero šventės proga 
surengė iškilmes, kuriose taip pat 
dalyvavo vysk. V. Brizgys. Buvo su
rengta iškilminga eisena su orkes
tru. Mišias laikė Rosario arkiv. G. 
Bolatti. Po pamaldų buvo padėtas 
gėlių vainikas prie lietuviško kry
žiaus šalia parapinės Šv. Kazimiero 
bažnyčios. Parapijos klebonu yra 
kun. Š. Černiauskas, MIC.

ALDAS RAMAŠAUSKAS sausio
17 d. Rio de Janeiro Įšventintas ku
nigu. Primicijas aukojo Sao Paulo 
Šv. Juozapo bažnyčioje.

BUENOS AIRES DIENRAŠČIAI 
“La Razon” ir “La Prensa” aprašė iš 
Sov Sąjungos grįžusiųjų repatriantų 
nusiskundimus sunkia darbininkų 
būkle Sov. Sąjungoj. Grįžusiųjų 
tarpe yra R. A. Klimavičius su sa
vo žmona ukrainiete ir dviem vai

Pas mus ir kitur
KANADOJE PER praėjusius 

metus automobilių nelaimėse žu
vo 4200 asmenų. Vieni galvoja, 
kad pavojingiau yra važinėti Ka
nadoje, kiti — JAV, tikrumoje 
pavojingiausia — Europoj. V. Vo
kietijoje 1964 m. automobilių ne
laimėse žuvo 16.000 asmenų.* Pa
našiai yra Prancūzijoje ir Angli
joje.

KARAS VIETNAME plečiasi. 
Amerikietis kapitonas rašo laišką 
žmonai: “Pas mus lankosi įvairūs 
pareigūnai, kurie nieko apie karą 
nenusimano. Jie klausia: Kas 
skalbia baltinius, ar aš vedu mais
to produktų kartoteką, ar nerei
kėtų man “hi-fi” radijo aparato. 
Ar ne juokas? Mano skalbykla, 
vonia ir geriamas vanduo yra pur
viname upelyje; mano maistas — 
ryžiai ir džiovinta žuvis; visa kar
toteka mano kišenėje. Ką kalbėti 
apie hi-fi, jeigu aš neturiu bateri
jų kišeninei lemputei?”. Kapito
nas Holland laukė artėjančių 45 
dienų atostogų. Kai žmona gavo 
laišką, jis jau buvo žuvęs.

AR PARTIJŲ skaičius yra kul
tūringumo žymė? Pvz. Konge yra 
223 politinės partijos, kurių 49 
susijungė ir pareiškė lojalumą 
premjerui čombei.

TRINIDADO "MIN. PIRM. E. 
WILLIAMS, kalbėdamas Toronte 
pareiškė: “Visa Kanados socialinė 
ir politinė sistema yra pagrįsta 
antagonizmu, kuris šiandien stip
riau pasireiškia, negu prieš 100 
metų”. Atrodo, kad taip sakyda
mas jis buvo teisus. Trinidade tė
ra tik 900,000 gyventojų, kurių 
43% yra negrai, 37% — indėnai, 
o likę 20% — maišyti, įvairių ra
sių. Jų uždarbio vidurkis — $550 
metams. Ten nėra jokių komisijų 
krašto kalbom ir kultūrom tirti ir 
visi gyventojai susikalba. Gatvėse 
girdisi muzika, vietinių gyventojų

kais. Klimavičiai, Jasek ir Kuchka 
šeimos, buvę fanatiški komunistai, 
pagyvenę 8 metus “rojuje”, visiš
kai pakeitė savo nusistatymą. Taip 
rašo “Argentinos Liet. Balsas”.

A. VILUTIS, 14 m .dirbęs ang
lių kasyklose Rio Turbio, prieš ke
letą metų išėjęs pensijon, pats vie
nas gyvena savo gražiuose namuo
se Quilmes. Paukštininkystė, dar
žas ir gėlynas jo užsiėmimas.

DR. P. STANKEVIČIUS, baigęs 
medicinos fakultetą La Platos un- 
te, pokarinis ateivis, atidarė kabi
netą Comodoro Rivadavia mieste. 
Jo tėvas Ignas Stankevičius mirė 
tremtyje Austrijoj. Motina Olga 
Korytė ir patėvis Miliukovas (buv. 
Dūmos pirm, pusbrolis) gyvena 
Com. Rivadavia.

Britanija
B-NĖS KRAŠTO V-BON iš jau- 

nimo pakviesti: B. Liūdžiūtė, G. 
Petrauskaitė, K. Kaminskaitė ir R. 
Kinka.

“STOKE NEVINGTON OBSER
VER” išspausdino nuotrauką ir il
goką aprašymą, kaip lietuviai kūrė
si Londone ir kituose .didesniuose 
miestuose ir kaip buvo švenčiama 
Nepriklausomybės diena.

LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE LON
DONE rekolekcijas vedė kun. G. 
Sabaliauskas, SJ. '

DBLS CENTRINIO SYRIAUS Lon
done išrinktoji v-ba: T. Vidugiris — 
pirm., P. Duoba — ižd., V. Zdanavi
čius — sekr.

Vokietija
JUOZAS BIKULČIUS, gimęs 

1897.X.22 Salake, mirė šiemet Eic- 
kelbom nervu klinikoj. Paliko šio
kį toki turtą, bet niekas neatsišau
kia. Tokiais atvejais palikimą tvar
ko Amtsgericht.

SAVAITRAŠTIS “KIRCHENBO- 
TE” aprašė Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą Hamburge. Taip 
pat paminėjo kun. Pr. Brazio pakė
limą į vyskupus. Hamburgo vysk. 
J. von Rudolph pasveikino lietu
vius nepriklausomybės šventės pro
ga.

LIETUVIAI KUNIGAI VOKIE
TIJOJE jau laiko Mišias lietuvių 
kalba, tik pasigenda mišiolų.

KUN. P. GIRČIUS išplaukė lai
vu Amerikon kaip laivo kapelio
nas.

P. SAVICKAS, gimęs 1915.1.28 
Skuode, pernai mirė Pinneberge, 
taupomoj kasoj palikęs žymesnę 
sumą pinigų, kurių iki šiol niekas 
iš artimųjų neatsiėmė.

A. A. MEČYS MUSTEIKIS “T. 
Ž.” ir kitų laikraščių bendradarbis, 
mirė džiova sanatorijoj. Nežiūrint 
ligos, jis daug dirbo ruošdamas 
straipsnius ELI biuleteniui ir visai 
eilei laikraščių. Lietuvoje jis buvo 
Telšių bankelio direktorius, daly
vavo pogrindžio veikloje. JAV gy
vena jo broliai: kūn. L. Musteikis 
ir prof. A. Musteikis. “T. Ž.” reiš
kia jiems nuoširdžiausią užuojau
ta-

Paruošė Pr. Al.

veiduose matosi šypsena ir juo
kas.

INDIJOJE, pagal oficialius 
duomenis, yra apie 466 mil. gy
ventojų. Tas skaičius betgi nėra 
tikras, nes spėjama, kad paskuti
nio surašymo metu apie 200 mil. 
gventojų liko neregistruoti. Tik
tai 200 milijonų! •

ATNAUJINTOS APEIGOS įve
damos visame katalikiškame pa
saulyje. Kaip jas priima lietuviai 
katalikai? Dialoginėse Mišiose, 
jeigu jaunieji nepradeda garsiai 
atsakinėti, tai vyresnieji nedrįsta. 
Negi garsiai atsakinėsi bažnyčio
je? Dar kas nors “davatka” pa
laikys. Geriau pustyliai sau po no
sim murmėti. Lietuviai yra per 
daug konservatyvūs. Reikėtų re
formos! V. K. *

PASKIRSTYTAS JAV 
LIETUVIŲ FONDO PELNAS
Lietuvių Fondo pagrindinio 

kapitalo 1964 m. pelnas (nuošim
čiai) $5,500 fondo įst. 30 str. tvar
ka paskirta: PLB Kultūros Tary
bai $1,000 — kultūrinei premijai; 
Čikagos skautams remti dr-jai $ 
300 — stovyklavietės įrengimui; 
Pedagoginiam Lituanistikos Insti
tutui $500 — mokomosios me
džiagos reikalams; “Tėvynės 
žvaigždutės” “Draugo” vaikų sky
riui $100 — konkursų reikalams; 
Čikagos Augšt. Lituanistinei mo
kyklai $300 — švietimo priemo
nėms įsigyti; Lituanus žurnalui $ 
400 — mūsų iškiliųjų rašytojų 
pristatymui; JAV LB c. v-bai $ 
1.000 — 3-čio ir 4-to sk. vadovė
liams išleisti; JAV LB c. v-bai $ 
500 — jaunimo vaidinimų išleidi
mui paremti; JAV LB c- v-bai $ 
500 — jaunimo skaitinių išleidi
mui paremti; liet, spaudai—$400 
ir Lietuvių Rašytojų Draugijai — 
$500 literatūros premijai.



PREMIJA VAINIKUOTAS ROMANAS
J. TININIS

Albinas Baranauskas iki šiol 
buvo žinomas kaip novelistas. Pir
masis jo novelių rinkinys išėjo 
1956 m. vardu “Sniego platu
mos”. “Aidų” žurnalas, įverti nd a-, 
mas jauno autoriaus sugebėjimus, 
bematant paskyrė jam už šią kny
gą $500 premiją. Nuo to laiko jis 
ir tapo pripažintu rašytoju. Vė
liau (1959) pasirodė antroji nove
lių rinktinė “Kalvos ir lankos”. 
Abu šie rinkiniai buvo kritikų ga
na gerai įvertinti. Dėl psicholo
giško personažų vaizdavimo sub
tilios gamtos fone jo novelės su
silaukė gausaus skaitytojų būrio.

Su trečiąją savo knyga autorius 
iš novelės srities pasuko į romano 
žanrą. Ji pavadinta “Karklupė- 
nuošė” ir apdovanota $1000 
“Draugo” premija. Autorius šio 
romano rankraštį buvo pavadinęs 
“J ir J”, bet, leidėjų spiriamas, 
turėjo šiuos inicialus pakeisti 
“Karklupėnais”, kurie jau daug 
rimčiau atrodo negu inicialai, ku
rių reikšmė paaiškėja tik gerai 
įsiskaičius romaną. Pasirodo, kad 
jie reiškia dviejų- įsimylėjėlių — 
— Janinos ir Juliaus — vardus.

Visas romano vaiksmas kaip tik 
daugiausia ir sukasi apie šiuos du 
asmeniu. Janina Steponaitytė, 
vos baigusi gimnaziją, iš Kauno 
persikelia gyventi provincijon į 
Karklupėnų miestelį kur po kurio 
laiko per draugę gauna tarnauto
jos darbą. Netrukus ji čia susipa
žįsta su Julium Kalvaičiu ir tarp 
jų užsimezga artimi draugystės 
ryšiai, iš kurių įsiliepsnojo abipu
sė meilė, graži, nekalta, roman
tiška. šios meilės su visai jos vir
pesiais vaizdavimas ir eina per vi
są romaną.

Autorius yra nepaprastai geras 
psichologas. Vaizduodamas Jani
nos ir Juliaus išgyvenimus, neįve- 
da į romaną ypatingų dvasios lū
žių ar neišpainiojamų situacijų, 
kad tuo būdu sudarytų dirbtinę 
intrigą, bet viską išsako papras
tais sakiniais, įdomiai išreikšda
mas personažų jausmus ir nuo
taikas. Autorius sumaniai veda 
skaitytoją per abiejų personažų 
sielos labirintus ir tik pačioje ro
mano pabaigoje parodo, kuo ta jų 
meilė apvainikuojama. Janinos ir 
Juliaus charakteriai yra gyvi, tik
ri, gyvenimiški. Taip pat ir šalu
tinių personažų portretai nubrėžti 
tapybiškai, ypač Melanijos Egli-

“Tėvu šalis” - vadovėlis mokyklai
Šis vadovėlis turi platų skaity

mų skyrių ir istorijos bei* geogra
fijos skyrius. Gausūs mūsų senes
niųjų rašytojų eilėraščiai* duoda 
pagrindinį toną, bet autorė nepa
miršo ir jaunesnės kartos rašyto
jų ir tuo būdu gražiai sujungė 
tolimą praeitį su laisvosios Lie
tuvos dienomis bei dabartimi. Be 
prozos ir poezijos, ši vadovėlio 
dalis apima daugybę liaudies dai
nų bei 'kūrinių, parašytų mums 
taip gerai pažįstamų kompozito
rių — Tallat-Kelpšos, Sasnausko, 
Biidriūno, Graužinio ir kitų. Šis 
gražus priedas vertingas ir* kad 
jame skaitytojas randa ne tik

Neužmirštamos akimirkos

Apie profesorių Vaclovo Biržiška
Savo knygoje “Dievas sutemo

se” jo nepaliečiau, neskyriau at
skiros vietos. Jis buvo paminėtas 
tik praeinant, prie brolio Mykolo. 
Ar jis neišgyveno savo sutemų ir 
prošvaisčių? šie klausimai lieka 
ateičiai.

Apie jį ir dabar neatsiliepčiau, vo Liet. Enciklopedijos redakto- 
jei ne spauda, kuri prakedena sa- i rius ir jam reikėjo medžiagos. Jis 
vus įspūdžius. Tokių įspūdžių yra atvykdavo su leidėju J. Kapočiu- 
likę ir man. Kitados daug valan-; mi pas mane į Putnamą, o jau su 
dų prasėdėjau jo vedamoj VDI mano pagalba bei užtarimu sko- 
universiteto 
1932 m. rudens ligi 1935 m. pa
vasario visą atliekamą laiką pra
leidau rinkdamas medžiagą apo
logetinei — poleminei lietuvių li
teratūrai nuo “Aušros” ligi pas
kutiniųjų dienų. Pradžioj jis man 
nešdavo leidinius į skaityklą, vė
liau įsileido mane į pačią biblio
teką ir davė staliuką, prie kurio 
daug laiko buvo prasėdėjęs dr. 
Baldauskas. Nuo tada mano pir
moji gana oficiali ir proginė pa
žintis su profesoriumi, kuris ten 
nuolat maišėsi.
Kai tos medžiagos dalį panau

dojau licenciato darbui, kai jį at
spaude “Tiesos Kelias”, Ve. Bir
žiška rado reikalą paminėti ir 
įvertinti savo leidžiamame biblio
grafijos leidinyje. Pasirodo, jis 
sekė kitus mano rašinius ir šifra
vo mano slapyvardžius. Kai bolše
vikams prireikė išsiaiškinti, kas 
yni Juozas Daulius, jis, tai žino
damas, neišdavė.

Teko jį sutikti Vokietijoj — 
pirmą kartą Tuebingene liet, ra
šytojų suvažiavime, kur dail. Pen- 
čyla be kitko gaudė žymesnių vei
dų šaržus ir pagavo patį Vaclo
vą. Teko matyti jį ir Pinneberge. 
Pagaliau artimon kaimynystėn su
ėjom JAV. Tada jau aš buvau 
“bibliotekininku” pas Tėv. mari
jonus Marijanapolyje. čia buvo

bibliotekoj. Nuo Imdavosi reikiamų dalykų iš Tė
vų marijonų. Kartais reikėjo ir 
man jo pagalbos, ypač pradėjus 
rankioti medžiagą vienam darbui 
apie lietuvių tradicijas. Tada va
žiuodavau pas ji i Bostoną. Jis bu
vo apsikrovęs enciklopedijos me
džiaga, o paskui “Aleksandryno” 
rankraščiais, iš kurių ištraukdavo 
pluoštą ir pakišdavo pasižiūrėti. 

Su Vac. Biržiška draugystė už
simezga tik turint bendrų reikalų 
bei interesų. Apie rašomus daly
kus ar renkamą medžiagą niekad 
kalbos netrūkdavo. O ta proga iš
kildavo panašios patirtys, autorių 
pažintys, literatūros vertinimo 
klausimai, Bet tarpais iškildavo 
ir kiti dalykai. Iškildavo jie be 
didesnio akcento, kaip širdies 
prasivėrimas. Tai ir buvo ženk
las, kad tam tikra draugystė yra 
užsimezgusi. Jei ne draugystė, 
tai bent pasitikėjimas.

Vac. Biržiška prisimindavo bro
lius. Ketino pasitraukęs iš Liet. 
Enciklopedijos, keltis i Čikagą ir 
padėti broliui Viktorui. Girdi, 
motina vis sakydavo — žiūrėkit 
Viktoro, nes jis vienas nemokė
siąs savo gyvenimo tvarkyti. Ne 
tik motinai? bet ir jiems, kitiem 
dviem broliam, jis labiausiai su
daręs rūpesčio. Neatrodė, kad jis 
besikeltų į Čikagą ir imtųsi tvar
kyti pražilusį ir senstantį savo

nytės ir iš dalies Zosės Grušienės.
Albino Baranausko romano vei

kėjai atvaizduoti lietuviškos gam
tos fone, kurį autorius piešia kaip 
dailininkas paveikslą. Meistriškas 
gamtos vaizdavimas glaudžiai su
sijęs su personažų išgyvenimais, 
nuotaikomis ir jausmais. Gamta 
personažams yra tarsi rėmai pa
veikslui. Pvz.: “Janina tą popie
tę gulėjo serbentuose, snūduriuo
dama nuo iš skardžio atplaukian
čios vėsumos ir nuo bičių dūzgėji
mo geltonuose, dumblu kvepian
čiuose žieduose pas tvorą”... (15 
psl.).

Autoriaus stilius paprastas, be 
jokių įmantrumų, tieisog klasiš
kas. Šakinys dailus, bet neapkrau
tas puošmenomis, tiksliai išreiš- 
kiąs mintį. Jo kalbos grožis pasi
reiškia ypač ten, kur jis aprašo 
gamtos vaizdus: “Jiedu ėjo į rau
donus vakarus po tuopomis, iš ku
rių leidosi paskutiniai lapai, iki 
šiol spyręsi vėjui ir šalnoms, kad 
nūn ramiai nuvingiuotų į poilsį, 
patys jo išsiilgę” (83 psl.). Bara
nauskas vaizduoja gamtą ne sta
tišką, bet dinamišką; ten viskas 
juda ir veikia: “Protarpiais sušla
mėdavo jovarai, supdami tarp ša
kų žvaigždes, kliuktelėdavo van
duo, bokšto laikrodis mieste iš
mušdavo bertainį, paskui vėl dau
giau nieko, tik kvepėjimas ir var
lių daina” (161 psl.).

Tokių vaizdingų vietų romane 
yra apsčiai. Jos rodo, kad auto
rius labai glaudžiai susigyvenęs 
su gamta ir sugeba tinkamai ją 
aprašyti ypač ten, kur reikalinga 
labiau išryškinti kurio nors per
sonažo dvasinę būseną. Be to, pa
našūs lyriški gamtos vaizdai, su
kurti keliais taikliais žodžiais, tar
si teptuko brūkštelėjimais, rodo 
estetinį autoriaus nusiteikimą. 
Tiek personažus, tiek ir gamtos 
vaizdus jis moka skaitytojui pri
statyti taip, kad jie pasidaro įdo
mūs, išsiskirią, perkelti į meninę 
tikrovę. •

Nors autorius su pirmuoju savo 
romanu mums neatveria naujų 
pasaulių, bet suintriguoja skaity
toją paprasta dviejų individų 
meilės istorija, kuri nuo pradžios 
iki galo plaukia lėtai, kaip Nemu
nas ties Kaunu. Linkėtina, kad 
autorius nesustotų su pirmuoju 
romanu, o sukurtų dar brandes
nių šio žanro kūriniu. 4.

žo-musų populiariausių dainų 
džius, bet ir gaidas. * '

Be prozos ir poezijos bei dai
nų, šiame skyriuje yra priežo
džių, patarlių, mįslių.

Paįvairinti “Tėvų šaliai” auto
rė naudoja daugybę iliustracijų, 
susijusių su Lietuvos liaudies me
nu. Labai gaila, kad daug šių 
iliustracijų, ypač spalvotų, yra 
labai neryškios ir tuo būdu pra
randa savo vertę. V. Palaimos 
piešiniai, vaizduoją augštaičius, 
klaipėdietes, žemaitę ir zanavykę 
tautiniais drabužiais yra perdaug 
jau murzini.

Istorijos ir geografijos skyre-

STASYS YLA

vienintelė N. Anglijoj gausesnė 
lituanistinė biblioteka. Ją dažnai 
lankiau ir beveik “užvaldžiau”. 
Tuo būdu pažinau, ką ten galima 
rasti. Vac. Biržiška tuo metu bu-

Dail. H. Žmuidzinienė Mergaitės miške Akvarelė su tušu
Nuotr. S. Dabkaus

Stygų orkestras Prisikėlimo bažnyčioje
Š. m. balandžio 11 d. Toronto 

Prisikėlimo par. vadovybė suren
gė įdomų religinį koncertą, kurio 
klausytis susirinko gausi publika. 
Jau eilė metų tokie koncertai šio
je parapijoje darniai sutampa su 
gavėnios rekolekcijų užbaigimu.

Ši kartą, skirtingiau negu anks
čiau, pagrindinis programos išpil
dytoj as buvo Ivan Romanoff sty
gų orkestras 14 instrumentalis
tų sąstate. Tiesa, tikrasis ir cha
rakteringasis bažnytinės muzikos 
instrumentas yra vargonai; šiam 
instrumentui ir buvo sukurta di
desnė dalis bažnytinės muzikos. 
Retkarčiais tačiau yra įdomu iš
irai, nors ir gana trumpoki, tu
rėtų duoti mokiniui neblogą Lie
tuvos vaizdą. Kiekvienas straips
nelis yra pradedamas gerai pa
rinktu eilėraščiu, kuris tinkama? 
nuteikia skaitytoją tolimesnei stu
dijų medžiagai. Kiekvieną straips
nelį* seka keletas klausimų, ku
rie padeda išryškinti pagrindi
nius faktus bei idėjas, kurias 
skaitytojas turėtų atsiminti.

Trumpai tariant, gal šis vado
vėlis ir nėra visiškai tobulas, bet 
yra gražus priedas prie lietuviš
kos mokyklos vadovėlių.

Sofija Jonynienė, TĖVŲ ŠALIS. 
Kultūros Fondo leidinys nr. 9, 
1964 m., Čikaga. Vadovėlis litu
anistinių mokyklų septintajam 
skyriui, paruoštas pagal JAV Lie
tuvių Bendruomenės švietimo Ta
rybos išleista programą. Kaina-$3.

P. B.

brolį. Betgi jis norėjo atskleisti 
tos broliškos meilės ir rūpesčio 
dalį, kuri, matyt, buvo sena ir 
gili.

Kitas gilus dalykas, spėju, bu
vo susietas su jo asmenine šeima. 
Jis mylėjo savo Aleksandrą, kar
todavo jos vardą ir jos atsisky
rimo su šiuo pasauliu, atrodė, ne
galėjo užmiršti. Jis turėjęs kažko
kį regėjimą, lyg būtų matęs atsi
skiriant nuo kūno jos*sielą.. Šiuos 
dalykus jis buvo pasakojęs dar 
vienam kitam patikimam asme
niui. šis regėjimas buvo apsuptas 
didelio tikėjimo. Nenorėjo jis net 
prileisti, kad tuo metu jis pats ga
lėjo būti sujaudintas, pervargęs, 
nemigęs, ir taip jam galėjo susi
kurti vaizdas.

Kalbėdamas apie tai ar ta pro
ga jis staiga peršokdavo į save. 
Man jis kartojo net dviem atve
jais — staiga ir tiesiai:

— Žinai, žmogus — ne gyvulys, 
negali betkaip mirti. Reikės susi
tvarkyti. Pasigausiu kada kan. 
Kapočių ar nuvyksiu pas prel. 
Jurą ir atliksiu išpažintį.

Ir vėl kalba peršokdavo į kitą 
dalyką, trečią, kol laikas versda
vo palikti jį vieną keturiom sie
nom ir knygom bei rankraščiam. 
Ką jis man kalbėjo apie išpažin

tį, pasirodo, panašiomis aplinky
bėmis prasitardavo ir kitiem, ži
nau bent du asmenis Amerikoje, 
kuriems minėjo tas pačias kuni
gų pavardes, kartais pridėdamas 
trečiąją.

Ar jis buvo nuvykęs pas prel. 
Jurą, ar susitiko kan. Kapočių? 
Beveik esu tikras, kad to jis ne
padarė. Tokios kalbos nebūtinai 
reiškia sprendimą. Bet jos rodo, 
kaip žmogus jautėsi, ko jis ilgėjo
si, kaip jis žiūrėjo į savo ir apskri
tai žmogaus santykį su religija, 

girsti bažnyčioje ir kitus instru
mentus ir pajusti, kad ir jie pajė
gia kelti sielą Amžinojo Grožio 
link.

Koncerto programa, matosi, 
buvo daugiau “sulipdyta”, negu 
sudaryta. Jau pats programos su
darymas yra didelis menas. Todėl 
pirmoji koncerto dalis nuskambė
jo monotoniškai. Išimtis—; A. 
Corelli preliudas, kuris ir gerai 
buvo grojamas, ir gražiai skambė
jo. Kitos kompozicijos, originale 
vokalinės, styginiam orkestrui li
ko svetimos ir šaltos.

Kai antroje dalyje buvo groja
mi dalykai specialiai orkestrui su
kurti, pažadino net abejingą 
klausytoją, o pats orkestras atro
dė visai kitas. Taip Haendelio 
“Larghetto“, Bacho “Preliudas”, 
Glazunovo antikinės formos “In- 
terliudas” skambesio ir išpildymo 
atžvilgiu buvo vertingiausi visoje 
programoje. J. Roihanoff, orkest
ro dirigentas, čia išgavo iš savo 
orkestrantų tai, ko norėjo. Ypa
tingo dėmesio buvo vertas taip 
pat G. Sgambati motetas “Versa 
ėst in luctum”, kuriame orkestri
nė dalis teikė pasigėrėjimą.

Programoje dalyvavo dar ir du 
solistai: sopranas Lesia Zubrak 
ir baritonas V. Verikaitis. Pirmo
ji, atrodo, mažai nuovokos turinti 
religinėje muzikoje, nes pasirin
ko iš eilės tris “Avė Maria”, vie
nodos struktūros kompozicijas, 
sukurtas 19 a., kai pasaulietiškas 
elementas buvo nuslopinęs litur-

netgi i sakramentinį išpažinties 
aktą, o taip pat mirtį. Tiesa, jis 
dėl šeimyninių priežasčių buvo 
pasinaudojęs protestantų bažny
čios patarnavimu. Bet ar tuo jis 
pasidarė protestantu? Ar kas ma
tė jį protestantų pamaldose? Iš
augo jis katalikiškoj šeimoj, dirbo 
savos kultūros istorijai, kuri vis- 
dėlto buvo daugiau katalikų kul
tūra. Pagaliau grįžo į gyvą katali
kų religijos kelią jo mylimas bro
lis Mykolas. Vaclovas savo nuotai
komis negalėjo kitur svertis, kaip 
tik į tą patį kelią.

Ar jis būtų persisvėręs, vienas 
Dievas težino. Jis mirė staiga, pa
sitraukęs iš Bostono — išvykęs 
trumpo poilsio. Kai kam iš tikro 
buvo nelaukta, kad jis buvo sude
gintas. Ar jis buvo sudegintas, 
kad kitados buvo įsirašęs protes
tantu? Ar tokia buvo jo testamen
tinė valia? Ar pagaliau toks buvo 
gautas likusių brolių pritarimas? 
šie dalykai būtų įdomūs, jei kas 
galėtų atsakyti. Brolis Mykolas 
tokiam deginimui buvo priešingas 
ir dėl to nenorėjęs vykti į Vaclo
vo laidotuves. Taip liudija mano 
knygoje Los Angeles lietuvių kle
bonas. Br. Raila, neigia tokį liu
dijimą. Jis sako “Dirvoje” (1965 
m. nr. 32) “Mykolas nevažiavo 
labai toli į laidotuves daugiausia 
dėl to, kad pats sentavėje jautėsi 
gana nestiprus ir svarbiausia ne
turėjo tam atliekamų kelionpini
gių”. Bet ar galima tikėti Br. Rai
la, kas esą buvęs paties Vaclovo 
noras būti po mirties ‘lietuvišku 
papročiu’ sudegintam?

Degintis ar laidotis nėra esmi
nis klausimas religijai. Jis yra pa
pročio, pasirinkimo, pagaliau nu
statytos tvarkos dalykas, šis daly
kas pasidarė pasaulėžiūrinis tik 
nuo 1908 m., kai laisvamaniai sa
vo tarptautiniame suvažiavime 
nutarė deginimą vartoti savo na
riams ir kovoti prieš įprastinį lai
dojimą. Tada ir katalikams degi
nimas buvo padarytas draustinu, 
išskyrus tam tikrus atvejus.

Rosario lietuvių 
leidinys

Malonu, kad mūsų tautiečiai 
dirba tautinį ir kultūrinį darbą 
visuose plataus pasaulio žemy
nuose. Dirba taip, kaip jie gali ir 
kaip išmano. Taip pat gerai, kad 
jie stengiasi bent dalį savo dar
bo vaisių užfiksuoti ir parodyti 
kitiems. Vieniems toks darbo pa
stangų užfiksavimas pasiseka ge
riau, kitiems — blogiau. Tai pri
klauso nuo įvairių sąlygų, bet 
ypač nuo darbininkų pajėgumo 
ir techniškų priemonių.

Šitaip tad tenka žiūrėti ir į ro- 
sariečių lietuvių pastangas atžy
mėti savo kolonijos veiklą ir vei
kėjus Argentinoje. Iš jų leidinio 
“Lietuviai Argentinoje”* daug ką 
galima patirti: apie jų socialinį 
ir ekonominį gyvenimą* apie tau
tinę, kultūrinę ir politinę veiklą, 
apie laimėjimus ir pastangas atei
čiai ir kt. Visa tai yra girtina.

Betgi iš veikalo meninio ir 
techninio apipavidalinimo matyti, 
jog rosariečiai stiprių kultūrinių 
pajėgų neturi, arba jos prie šio 
leidinio neprisidėjo. Kaip ten bū
tų bebuvę, tačiau estetine prasme 
darbas nevisiškai yra pavykęs. 
Nuotraukos apyprastės, necharak
teringos, o kitos riet ir nereikš
mingos.’ Atrodo, kad visa norėta 
sudėti be kruopštesnio atrinki
mo ir nelabai paisant bent pa
grindinių estetinių reikalavimų. 
Užtenka tik dirstelti į viršelį, ap
krautą vaizdais, vėliavom ir em
blemom, kad susidarytum įspūdį, 
jog šis darbas bus nereprezenta- 
tyvus. Gi pavarčius puslapį po 
puslapio, įsižiūrėjus į nuotraukų 
sugrupavimą, apsvarčius jų ver
tę, perskaičius tekstus ir patikri
nus kalbos dalykus, ši nuomonė 
ištikrųjų ir pasitvirtina.

Leidinyje sutelktoji medžiaga, 
be abejonės, pasitarnaus rosarie- 
čių lietuvių istorijai, betgi viešai 
reprezentacijai, ypač kitataučių 
tarpe, gal ir nerekomenduotina*, 
(čia turima galvoje mūsoji prak
tika albuminio pobūdžio spausdi- 
nius dovanoti augštiems svetim
šaliams pareigūnams ir bažnyti
niams dignitoriams).

LIETUVIAI ARGENTINOJE, Ro
sario lietuvių bendruomenės lei
dinys, 1963 m. Kaina nepažymėta.

A. K.

Atsiųsto paminėti
Jonas Grinius, VINCAS MYKO

LAITIS-PUTINAS ALS DICHTER. 
Zu seinem 70. Geburtstag. Baltisches 
Forschungsinstitut. Bonn 1964, 82 psl.

Gaudeamus, kovo mėn., 1965 m. 
Stud. Ateitininkų Sąjungos informaci
nis leidinys. Redagavo Kęst Girnius, 
Harvard University, Mass., USA.

gini bažnytinės muzikos charakte
rį. Nemažiau sunku buvo klausyti 
Rossinio “Pro peccatis”, kai bari
tonas neįstengė laisvai paimti 
augštųjų ir žemųjų gaidų, kurių 
taip gausu visoje “Stabat Mater” 
oratorijoje.

Pagirti tenka tų parapijų kle
bonus, kurie panašiais koncertais 
padidina savo parapijiečių dvasi
nį peną ir‘praturtina jų religinę 
kultūrą. B*. Jurkšas

Vac. Biržiška puikiai žinojo, 
kad pas mus Etinės Kultūros 
Laisvamanių Draugija stengėsi 
įsteigti laisvamanių kapines ir po
puliarinti lavonų deginimą. Nebu
vo tai “lietuviškas paprotys” jau 
daug šimtmečių, nors anksčiau 
katalikybė ir nedraudė degintis. 
Vac. Biržiška, manau, šitai žinojo.

Br. Raila sako (tnp. nr. 33), kad 
kartais žmogų, klaidžiojusį “Die
vo sutemose” prieš pat mirtį ar 
jau mirus “sutaiko su Dievu tokiu 
šiurkščiu ir hipokritišku būdu, 
kad reikia stebėtis”. Bet ar ne pa
našiai atsitinka ir su Dievo jieš- 
kojusiais žmonėmis, jog juos, mi
rus, padaro antspauduotais lais
vamaniais? Iš ko tuo atveju pasi- 
tyčiojama, klausiant Br. Railos 
žodžiais: “Iš Dievo ar iš nelaimin
go žmogaus?”

Kodėl mes neduodam ramybės 
tiems, kurie jau ilsisi? Tokį klau
simą kaikas iškėlė ir mano kny
gai “Dievas sutemose”. Ir tie, ku
rie šiuo atveju norėtų ramybės, 
vis tiek jos neduoda nei sau, nei 
kitiem. Dėl Vac. Biržiškos, nors 
lig šiol nerašiau, vistiek neturė
jau ramybės. Jį man primindavo 
Marijanapolio marijonai. Tu, gir
di, jį mums pristatei, tu tarpinin
kavai — ir mes skolinome jam 
bei Enciklopedijai vertingas litua
nistines knygas. Kur jos dabar? 
Bandėm šen ir ten teirautis, jieš- 
koti — nėr! O vis dėlto tai visų 
turtas, buvęs mūsų bibliotekoj!

Toji staigi Vac. Biržiškos mir
tis paliko nebaigtus reikalus ir 
neišspręstus klausimus. Gal neat
rasime, kaip Tėvai marijonai, vis
ko — kas kam priklauso, bet toks 
jau mūsų žmogiškas būdas: domė
tis, kalbėti, aiškintis ir taip nepa
laidoti visko pergreitai, bent ne
sudeginti. Ar mes kalbėdami, ne- 
prikeliame tų žmonių, ar mes lei
džiam jiems dar kartą mums pri
sistatyti? Ar tuo būdu mes neat- 
kuriame pilnateisio, ir galbūt tei
singesnio jų dvasinio veido atei
čiai? I
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d KIIITIIKI VEIKLOJE
DAIL ADOMO GALDIKO kūrinių 

paroda ruošiama Bostone balandžio 
24 — gegužės 2 d.

PEDAGOGINIS LIT. INSTITUTAS 
Čikagoje kovo 27 d. pradėjo šių moks
lo metų antro semestro antrą ketvirtį. 
Paskaitos būna nuo 9 vai. 30 min. ry
to iki 1 vai. 10 min. p.p. šeštadieniais 
Jaunimo Centro patalpose. Šiuo metu 
dėsto: D. Velička — lietuvių liaudies 
pasaulėjautą (tikėjimai ir papročiai), 
V. Liulevičius — Lietuvos kaimyninių 
kraštų istoriją, kun. dr. J. Prunskis 
— žurnalistikos pagrindus. Studentų 
yra per 30.

“NEMUNAS ŽYDI” — Gasparo Ve
ličkos muzikinę pjesę orkestruoja ir 
dainas paruožia J. Zdanius. Veikalas 
“Dainavos” numatomas pastatyti ru
denį ansamblio 20 m. sukakčiai atžy
mėti, tuo pačiu pagerbiant ir abu mi
rusius veikalo kūrėjus: aktorių G. Ve
ličką ir muz. Stp. Sodeiką.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” PREMI
JOS. — Vyresniųjų grupėj I premiją 
laimėjo P. Razminas, II — J. Jaškaus- 
kas ir III — V. šmaižienė. Jaunesnių
jų grupėj I premiją laimėjo A. Gyly
tė, II — A. Hermanas. Tai buvusio 
straipsnių konkurso rezultatai. Spren
dimo komisiją sudarė : J. Ignatonis, 
kun. P. Patlaba, D. Lukienė, V. Tu- 
masonienė ir J. Kavaliūnas. Premijų 
įteikimas “L. Lietuviams” šventėje 
birželio 5 d.

DR. M. ANYSAS “Naujienų” atkar
poje išspausdino savo istorinę studiją 
“Kurtena ir Neringa”. Tai rašinys 
apie Kuršių Marias ir Užmarį nuo se
niausių laikų iki šiandien. Pr. AL

DR. JONAS GRINIUS parašė studi
ją vokiečių kalba apie rašytoją Puti
ną “Vincas Mykolaitis-Putinas als 
Dichter. Zu seinem 70. Geburtstag.” 
Studija atspausdinta Baltų Instituto 
metraštyje ir apima 82 psl. Ji išleista 
atskiru atspaudu. 1957 m. dr. J. Gri
nius tame pačiame metraštyje yra iš
spausdinęs studiją apie lietuviškų kry
žių kilmę.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
MATEMATIKŲ PASITARIMAS bu- 

vo sušauktas Vilniuje. Ataskaitinį 
pranešimą padarė prof. J. Kubilius, 
pasidžiaugdamas gyvėjančia matema
tikų veikla ir specialiu žurnalu “Lie
tuvos matematikos rinkinys”. Mate
matikų Draugija buvo įsteigta 1962 
m. Jos eilėse šiandien yra 29 mate
matikai, turintieji mokslinius laips
nius bei vardus. Draugijai daugiau
sia rūpi matematikos mokslo proble
mos žemės ūkyje, platesnis žinių bei 
metodų praktinis pritaikymas. Į nau
ją valdybą išrinkti: prof. P. Katilius, 
prof. J. Kubilius,. V. Matulis, V. Liu
tikas, doc. A. Naftalevičius, doc. V. 
Statulevičius, prof. Z. žemaitis.

KOSTO KUBILINSKO pomirtinėj 
poezijos knyga suaugusiems “Lygu
mos dainuoja” stebina skaitytoją sa
vuoju paprastumu, lyriškumu, min
ties grožiu. “Mažyčiame pasaulyje” 
jis rašo: z
“Aš atvėriau knygą tarp margų gėlių — 
Neša skruzdėlytė spyglį takeliu... 
Stabtelia, lyg klaustų—ko gi nustebai: 
Ir mažam pasauly — dideli darbai!”

Pasakų motyvu jis apgaubia Su
valkijos lygumų baltais debesėliais 
nuklotąjį dangų:
“Gal padangėj dabar plėšo plunksnas 
Seneliukai balti, 
Kad šėmi debesėliai ten dunkso 
Lyg pūkais apvelti...”

SOL. ROMANAS MARUOŠIUS, ku
ris yra laikomas populiariausiu estra
diniu dainininku Lietuvoje, Vilniuje 
surengė kūrybinį vakarą, padainuo
damas eilę liaudies dainų ir šlage
rių. Su dainininko nueitu keliu klau
sytojus supažindino muzikologas Vy
tautas Mažeika.

MONIKA MIRONAITĖ, neseniai 
atšventusi 60 m. amžiaus sukaktį, su
rengė lietuvių literatūros vakarą, ši 
veteranė aktorė vaizdžių žodžiu klau
sytojams pateikė K. Donelaičio, Vaiž
ganto, A. Vienuolio, J. Baltušio, A. 
Baranausko, Maironio, V. Mykolaičio- 
Putino, S. Nėries kūrinių. Ji vado
vauja prie aktorių namų suorgani
zuotai meninio žodžio sekcijai, daž
nai pasirodo televizijoje, tačiau dėl 
beveik nesuprantamų priežasčių dir
ba ne lietuvių, bet rusų dramos te
atre Vilniuje, kur visi kiti aktoriai 
yra importuoti iš Sov. Sąjungos.

“LIETUVIŲ TAUTOSAKOS” III 
tomą išleido “Minties” leidykla. Jis 
pateikia pasakojamąją tautosaką — 
gyvulines, formulines ir stebuklines 
pasakas. Medžiagą paruošė L. Sauka 
ir A. Seselskytė, o visą leidinį — 
Mokslų Akademijos lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto tautosakos 
sektorius. 700 psl. knyga išleista 
3.000 egz. tiražu.

DAIL. ALGIMANTAS STOŠKUS 
sukūrė vitražą “Gyvenimo giesmė”, 
panaudodamas atitinkamose formose 
lydytą įvairiaus storio stiklą. Šių prie
monių dėka dailininkui pavyko išgauti 
sultingesnį spalvinį efektą. A. Stoš
kus yra vienas žymiausių dabartinės 
Lietuvos vitražistų, davęs eilę stambių 
kūrinių: “žemė-motina”, “Lietuva”, 
“Darbas ir poilsis” ir kt. Jo vitražas 
“Taika gimtinėje” buvo išstatytas so
vietinės dailės parodoje Paryžiuje. 
Šiuo metu A. Stoškus vadovauja valst- 
tybinio dailės instituto vitražo dirbtu
vėms Vilniuje, su A. Garbausku ruo
šia du didelius vitražus Gurzufe stato
miems sovietinės Dalininkų S-gos kū
rybos namams. Lietuvos vitražistai sa
vo technika ir kūrybiniais užsimoji
mais nustebino visus 1961 m. Mask
voje surengtoj parodoj. Meno kritikai 
tada jiems paskyrė garsiąsias eilutes: 
“... Burtininkai, iškėlę dienos švieson 
visų užmirštą lobį..

KAZYS INČIŪRA baigė rašyti 
scenai pasaką eilėmis “Eglė žalčių 
karalienė”. Praėjusiais metais dide
lio pasisekimo susilaukė Kauno te
atre pastatyta jo pjesė “Žemaitė”. 
Apie šį savo kūrinį jis sako: “Mintį 
rašyti pjesę apie Žemaitę brandinau, 
berods, nuo 1951 metų. Susipažinau 
su visa man prieinama madžiaga, su 
ją pažinonojusių žmonių prisimini
mais, su jos ir jai rašytais laiškais, 
trumpai tarus, su viskuo, kas ir kur 
buvo apie ją skelbta, kas galėtų pa
ryškinti žemaitės paveikslą, atkurti 
jos gyventą laikotarpį...” 1962 m. 
buvo išleistas K. Inčiūros senų ir 
naujų eilėraščių rinkinys “Prie Kauno 
marių”, kuriame buvo atspausdinta 
Nemuno užvaldymui skirtoji draminė 
poema “Mūšis prie Nemuno”. Šiuo 
metu rašytojas yra paruošęs spaudai 
eiliuotą pasaką “Gulbės giesmė” ir 
eiliuotą tragediją “Margiris”.

RYGOS KINO FESTIVALYJE ku
riame šį kartą dalyvavo Gudijos, Lie
tuvos, Latvijos, Estijos ir Moldavijos 
filmų kūrėjai, geriausiu pripažintas 
estų -filmas “Naujas nelabasis iš 
pragaro”. Lietuvių gamybos filmas 
“‘Paskutinė atostogų diena” laimėjo 
eilę diplomų už atskiras kategorijas: 
geriausia režisūra — A. Žebriūnas, 
geriausia muzika — A. Bražinskas, 
geriausias filmavimo darbas — J. 
Gricius, geriausias įgarsinimas — P. 
Lipeika. II premija atžymėtas kino 
žurnalas “Tarybų Lietuva”, apybrai
ža “Penki susitikimai magistralėje” 
ir Vilniaus televizijos reportažas “Iš 
dainų atskridę paukščiai”. Trys I 
laipsnio diplomai suteikti už geriau
sius siužetus: pramoninį — “Tilto 
per Nerį statybai”, portretinį — “Pen
sininkų kvartetui”, sportinį — “Joji
mo varžyboms”.

V. Kst.

LITUANUS 
vajus pratęsiamas
Kovo mėnesyje daugelyje uni

versitetu buvo egzaminų laikas ir 
akademinis jaunimas, užimtas 
studijomis, negalėjo “Lituanus” 
vajaus vykdyti. Todėl, vietiniams 
komitetams prašant, “Lituanus” 
vajus pratęsiamas visam balan
džio mėnesiui.

Aukas prašome siųsti: Č. Sta
niulis, 21100 Fairview Dr., Dear
born Hts., Mich. 48127, USA..

“Lituanus” vajaus 
centrinis komitetas

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 medi, dviem eilutėm ir 7 jardai 
nailono dviem suknelėm tik už $120.00.

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

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

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

V—3: ir N—4 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 iuio 1938 m.

Atstovai Kanadoje:
A. KUSINSKIS, 124 Park Street, Sudbury, Ont.
L. Radzevičius, 61 N. Windermere Ave^ Porth Arthur, Ont.
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S. m. balandžio 11 <L įvyko TLN ta tik $300, o dalis mokesčių, apie 

šeri ninku susirinkimas, kuriame bu- $800, apmokėta gavus iš “Paramos” 
vo svarstomas tolimesnis tų namų avansinę nuomą už patalpas.Mann & Martel

REALTORS

2320 Bloor St. W.
EGLINTON — OAKWOOD

Naujas modernus 3-pleksas. Viso 
17 kambarių, vandensalyvos 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; modemiška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
ST. CLAIR — OAKWOOD

$£.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 modemiškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia.

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.

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

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

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

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

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

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės ZsgJaS&araSXSS

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

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. kovo mėn. 31 d. kapitalas — $1,505.436.

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-130 ir 4.30 -7
Antr. 10 • 1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-130 ir 4.30-7
Penkt. 10-130 ir 430-8
Sešt. 9 -12
Sekm. 930 ■ 1

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,

ŠtiNNYSlDE — 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 ViėhaaugŠtis (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

Tel. RO 2-8255
SWANSEA

$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, modemiška 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
tų apartamentinis pastatas — four- 
plex, tik 8 metų senumo su 4 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labai geras pirkinys. 

likimas. Dalyvavo apie 40 šėrininkų. 
Susirinkimui pirmininkavo Pr. Bas
tys, sekr. V. Bačėnas. LN pirm. J. 
Strazdas, darydamas valdybos vardu 
pranešimą, paminėjo, kad tie namai 
daug patarnavo visuomenės reika
lams — be jų vargiai būtų išsilaikęs 
“Varpo” choras, nebūtų įsisteigęs 
“Paramos” kooperatyvas, o gal ir Pri
sikėlimo par. bankelis, nes kredito 
kooperatyvų idėja gimė Lietuvių 
Namuose. Dabar pasikeitė laikai. 
Pristačius daugiau salių, Liet. Na
mai pasidarė permaži, salių išnuo
mojimas sumažėjo, o išlaidos labai 
padidėjo. Pvz. miesto mokesčiai 
1953 m. buvo $1.500 o dabar $2.800.

LN neduoda pelno ir negali liku
sios $16.000 paskolos baigti mokė
ti. Atėjo laikas daryti sprendimą: 
namus parduoti arba siūlyti “Para
mai” juos perimti, nes toliau lau
kiant jie pradės duoti nuostolį. Tad 
reikalingas susirinkimo platesnis 
įgaliojimas valdybai, kad ji galėtų 
laisviau veikti sprendžiant namų 
likimą. Ūkio reikalų vedėjas A. Sta- 
tulevičius perskaitė LN apyskaitą, 
kuri rodo aktyvo - pasyvo balansą su
moje $51,245.60. Gauta: nuoma už 
patalpas $8.094, parengimai $1.742, 
alyvos komisas $806, iš viso $10.827. 
Didžiausios išlaidų pozicijos; atly
ginimas administr. $4.446, mokes
čiai $2.807. Paskolos buvo sumokė-

Ateitininkų žinios
Jaunučių berniukų susirinkimas— 

sekmadienį, balandžio 25 d., 4 v., 
Prisikėlimo muz. studijoje.

Jaunesniųjų berniukų susirinki
mas — sekmadienį, 4 v. L. Vaikų 
Namuose.

R. Vaštokas su žmona buvo atvy
kę Velykom į Torontą. Romas ir š. 
m. bus ateitininkų stovyklos komen
dantu. - :

Lietuvių inžinierių ir architektų 
sąjungai reiškiame nuoširdžią padė
ką už $25 auką ateitininkų vasaros 
stovyklai. Parama jaunimo veiklai 
šiuo metu yra labiausiai vertinama. 
Ačiū labai?

Nepamirškite: Ateitininkų Federa
cijos kongresas Toronte liepos 2-4 
d. Atvyksta daug jaunimo ir senimo.

Ateitininkų vasaros stovykla — lie
pos 25-rugpiūčio 7 d.

Ar jau pasiuntėt balsavimo voką 
St. Dargiui?

“Ateities” prenumeratas priima ir 
pratęsia A. Bumbulis, 200 Indian 
Grove, RO. 9-6038.

Nepaaukoję dar prof. K. Pakšto 
paminklo statymui prašomi greitu 
laiku įteikti savo auką V. Aušrotui, 
A. Kiškiui.

^SPORTAS
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KREPŠINIO PIRMENYBĖS 
>

Balandžio 24—25 d. d. Detroite 
įvyks metinės š. Amerikos lietuvių 
krepšinio pirmenybės; varžysis 19 JAV 
ir Kanados komandų.

šeštadienio pirmųjų rungtynių lai
kas ir salės:

Vyrų rungtynės — Holy Rede
emer salėje (W. Vernor ir Junction 
kampas):

9 vai. Žaibas — Neolithuanai; 10.30 
v. Aras — Detroito Kovas; 12 v. Auš
ra — Neris; 1.30 v. Lituanica — Wa- 
terburio Gintaras.

Jaunių A (g. 1946-48 m.) rungty
nės — St. Hedwig salėje (Junction 
netoli Michigan) 9 v. Hamiltono Ko
vas — Detroito Kovas; 10,15 Nt Auš
ra — Neris; 11,30 v. Žaibas — Aras; 
12,45 v. Lituanica žais su Aušra — 
Neris nugalėtoju.

Jaunių B (g. 1949 ir vėliau) rung
tynės — Patton Park Recreation sa
lėje (Woodmere ir W. Vernor kam
pas).

9 v. Aras — Žaibas; 10,15 vai. Auš
ra — Lituanica (pusbaigmiai); 11.30 
v. Cicero Ateitis — žais su Aras — 
Žaibas nugalėtoju (pusbaigmiai).

Mergaičių A rungtynės vyks Pat
ton Park Recreation salėje apie 1 v. 
p. p. moterų rungtynių laikas ir 
vieta bus pranešta vėliau.

Vyrų rungtynės bus žaidžiamos 20 
min. puslaikiais ir “College” taisyklė
mis. Visos kitos rungtynės bus žai
džiamos po 8 min. ketvirčiais ir 
“High School” taisyklėmis. Laikro
dis visose rungtynėse, išskyrus vyrų 
dėl III—IV vietos ir baigmės, bus 
stabdomas tik baudų metimams ir 
ginčams. Nė vienas žaidėjas negali tą 
pačią dieną žaisti daugiau kaip 3 
rungtynes.

šeštadienio vakare, 8 v., Lietuvių 
Namuose (3009 Tilman Ave.) bus su
sipažinimo šokiai. Centro valdyba

AUŠROS ŽINIOS
š. Amerikon lietuvių krepšinio pir

menybėse šį savaitgalį Detroite Auš
ra dalyvaus su vyrų, jaunių A, jau
nių B, moterų ir mergaičių A (2) ko
mandom. Vyrai pirmose rungtynėse 
susitiks su Nerimi; jauniai A irgi su 
Nerimi; jauniai B įėjo be rungty
nių į pusbaigmines ir ten žais su 
Lituanica; moterys žais su Vyčiu, o 
mergaitės — Aušra I su Aušra II. 
Dėl laiko ir vietų prašom žiūrėti C. 
valdybos pranešimą. Pilna rungtynių 
lentelė ir komandų sąstatai yra iška-

Kaikurie susirinkimo dalyviai pa
sisakė prieš LN likvidavimą, o dr. 
Kaškelis siūlė įrengti vartotojų ko
operatyvą. Buvo ir kitokių pasiū
lymų, bet be pakankamai realių 
įgyvendinimo galimybių. J. Strazdas 
pareiškė, kad esant konkrečiam pa
siūlymui LN parduoti ar perimti 
bus šaukiamas narių susirinkimas, 
kuris tada nuspręs namų likimą, o 
dabar dar nėra ko nuogąstauti. Ma
žiausia už tuos namus bus gauta 
$60.000, o buvo mokėta $45.000. Tai
gi šėrų vertė padidėjo apie 1% kar
to.

Valdybos rinkimai vykdomi rotaci
ne tvarka — vieton trijų pasitrau
kusių narių, du išrinkti tie patys — 
A. Statulevičius ir dr. J. Kaškelis, 
o vieton išėjusio D. Renkausko iš
rinktas J. Novogrodskis. Revizijos 
komisijon išrinkti: P. Lelis, V. Ba
čėnas ir M. Abromaitis.

Sumanymuose diskutuota įvairūs 
klausimai. Dėl dr. J. Kaškelio siūlo
mo vartotojų kooperatyvo steigimo 
dauguma abejojo, nes Kanadoje, 
ypač didmiestyje, visai kitokios są
lygos, ir kooperatyvai dar neišvys
tyti. P.Lelis

KLB TORONTO APYLINKĖS
1964 m. pajamų-išlaidų apyskaita 
(nuo 1964. I. 1 iki 1965. III. 27)

Pajamos:
Likutis iš 1963 m. ' $ 925.75 
Motinos Dienos minėj, pelnas 34.24
Banko palūkanos ir kt. pa j. 14.43
Vasario 16 minėj. 1965 m. 459.85
Solidarumo įnašai 1030.00

Iš viso $247427 
Išlaidos:
Raštinės išl. ir čekių patar. $ 4.55 
1964 m. tarybos posėdžio išl. 20.00
Sveikinimai ir užuojautos 18.00
Vainikas VLIKo pirm, mirus 28.43
Tėlef. pasikalbėjimai 17.05
Baleto koncerto nuostolis 68.71
Liet, paviljono įreng. parodoj 284.75 
18 mėn. nuoma Liet. Namams 90.00 

Paskirta: 
šeštad. mokyklai 250
“Varpo” chorui 200.00

' Taut, šokiams 50.00
krepšinio komitetui 50.00
Konsulo priėmimui ruošti 39.90
Kanados krašto valdybai 200.00
Įnašas Liet. Fondui * 100.00
Vas. 16 šventės parengimas 622.05

Iš viso $2043.44 
Ižde liko $420.83

Ši apyskaita revizijos komisijos pa
tikrinta ir apyl. tarybos posėdyje 1965 
m. kovo mėn. 28 d. priimta.

Apyl. ižd. P. Lelis

binti kavinėje, Aušros skelbimų len
toje.

Treniruotės vykstantiems Į pirme
nybes: pirmadienį ir trečiadienį — 
berniukams ir vyrams; antradienį ir 
ketvirtadienį — mergaitėms.

Į pirmenybes numatoma išvykti 
Šeštadienio rytą. Visi jauniai ir mer
gaitės nakvynes gaus pas Detroito 
lietuvius.

Visi vykstantieji prašomi nepa
miršti sienos pervažiavimui reika
lingų dokumentų ir užsimokėti Spor
to Sąjungos nario mokestį už 1965 m.

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

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

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

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 hektarą žemės, 200 
pėdų ant upės kranto, geras žvejojimas, 168 mylios nuo Toronto.

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

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

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

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

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

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

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Klek atvyko lietuvių?
Kanados imigracijos ministeri

jos biuletenis skelbia, kad 1964 
m. į Kanadą iš įvairių kraštų imi
gravo 84 lietuviai, 67 latviai, 57 
estai; 1963 m. imigravo: 73 lietu
viai, 92 latviai, 69 estai. IŠ oku
puotų Pabaltijo kraštų imigravo 
1964 m.: 2, 1963 m. — 11 asme
nų. Taigi, atvykstančiu iš okupuo
tos Lietuvos labai maža. Okupaci
nė sovietų valdžia duoda leidimus 
išvykti tik labai retais atvejais, 
nors prašymų yra labai daug.

Tremtinių tebėra 
milijonai

Prie Jungt. Tautų veikia spe
cialus skyrius, kuris rūpinasi pa
saulio tremtiniais. JT įstagose su
registruota per 10 mil. Vien In
dijoje yra du milijonai tremtinių 
iš Pakistano; Hong Konge — pus
antro milijono pabėgėlių iš Kini
jos; milijonas tremtinių pasitrau
kė iš šiaurės į pietų Korėją, be
veik tiek pat yra P. Vietname 
šiaurės vietnamiečių, milijonas 
arabų laukia grįžimo valandos 
prie Izraelio sienų. Europoje dar 
yra 113.000 tremtinių, kurių tar
pe keli tūkstančiai lietuvių. Jie 
negalėjo (kiti nenorėjo) niekur 
kitur pastoviau įsikurti. BALFas 
daugeliui jų padeda pinigais, dra
bužiais, vaistais ir pan.

Kiek lietuvių tremtinių yra 
Lenkijoj, sunku pasakyti, nes 
daugelis ten gyvena svetimom pa
vardėm; bijodami persekiojimo 
“tapo” lenkais. Sov. Rusijoj, ypač 
Sibire, taip pat dar yra tūkstan
čiai lietuvių.

Aųgštasis tremtinių komisaras 
gyvena Ženevoje. Š.iri. balandžio 
5 d. tremtinių šalpos organizaci
jos surengė konferenciją — ko
misaro F. Schnyder pagerbimą, 
kuriame BALFui atstovavo ir 
konferencijoj dalyvavo kun. L. 
Jankus.'

Lietuvių skautų 
veikla

Šv. Jurgio — skautų-čių globėjo 
šventė — šį sekmadienį Rambyno ir 
Šatrijos tuntų skaučių-tų draugovės 
važiuoja į Hamiltoną Iškilmingoms, 
pamaldoms ir sueigai. Autobusas išva
žiuoja nuo Prisikėlimo par. 9 vai. ry
to ir grįžta į Torontą 9 v. v. punktua
liai. Skiltininkės praneša važiuojančių 
skaičių tunto adjut. L. Gvildienei 
AT 2-5995, o skautų vadovei — ps. E. 
Kazakevičienei OX 4-6576.

Obuolių Dienoje dalyvauja visi 
skautai ir vilkiukai. Visi renkasi prie 
Prisikėlimo bažnyčios punktualiai 7.30 
v. ryto ir iš čia važiuojam automobi
liais į University Settel Centre. Vieta 
ta pati, kaip ir pernai. Jeigu lytų, pa
siimti lietpaltį. Obuoliams pintinės tu
ri būti papuoštos; pilna tvarkinga uni
forma. Draugininkės susitaria su tė
vais dėl transporto ir talkos.

Kanadiečių skautų paroda — šį ket
virtadienį, penktadienį ir šeštadienį. 
Ją lankyti galima nuo 10 v. ryto iki 
10 vai. v. Dr-kai su savo dr-vėmis ne
praleiskite šios progos. Taip pat bus 
įdomu ir tėveliams. Parodoje bus ir 
skautiški pasirodymai.

Skaučių Šatrijos tunto tuntininkė 
Sigutė Zubrickaitė nuo š: m. balandžio 
15 d., jai pačiai prašant, atleidžiama 
iš pareigų. Nauja tuntininkė paskirta 
vyr. skautė skltn. Liuda Gvildienė. 
P. Zubrickaitei reiškiame gilią padė
ką už eitas pareigas ir linkime daug 
laimės vedybiniame gyvenime.

Kanados rajono vadija

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.
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 kambarių 
vienaaugštis (bungalow); už
baigtas rūsys, garažas su 
privačiu įvažiavimu.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

W. VASIS
REAL E.STATE 

863 Bloor St. W. LE 4-7525
GLENLAKE — DUNDAS, mūrinis 8 kambarių namas, 2 virtuvės, garažas, 

privatus įvažiavimas; prašo $17.900, įmokėti $3.500.
JANE — ANNETTE, mūrinis 7 kambarių dviaugštis, ilgas sklypas, dvi

gubas garažas, dvi virtuvės; prašo $15.900, įmokėti $2,500.
ST. JOHN’S — DUNDAS, atskiras medinis 5 kambarių namas, garažas, 

sklypas 22x160, įmokėti $2.500, prašo $13.900, viena atvira skola.
PRIE PARKO, netoli ežero rytu Toronte, mūrinis 6 kambarių namas, įmo

kėti $2.000. *
SKLYPAS STATYBAI, 30’xl06’, prie Keel — Eglinton, pilna kaina $2.000.

JIEŠKOME NAMŲ PARDAVIMUI

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

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS 
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.) 

531-1432 A. B. Beresnevičius

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

964V2 BLOOR ST. W., Toronto 4, Ont. TEL. 533-2837. 
Kviečia atsilankyti... Lietuviams duodama nuolaida.

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

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

SUPERTEST 
ALL CANADIAN 
GAMINIAI

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 

mų per savaitę, užpakalyje gyve
namieji kambariai; gera proga 
verslui, prašoma kaina $7.500; 
dėl sveikatos priverstas parduoti; 
priimami pasiūlymai.

TYNDALL — KING, 3.000 įmokėti, 
9 dideli kambariai, 3 virtuvės, 
vienas mortgičius balansui, gera 
nuomojimui vieta.

DOVERCOURT — DUNDAS, $1.000 
įmokėti, 6 kambariai, 2 virtuvės, 
pusiau atskiras, visiškai perdirb
tas viduje namas; garažas, įvažia
vimas; prašoma $9.800.

BLOOR — DUFFERIN, $14.500, 
plytinis 8 kambarių namas, 3 vir
tuvės, nauja apšildymo krosnis, 
garažas, įvažiavimas.

RONCESVALLES — PEARSON, $
3.000 įmokėti, plytinis, 2 moder
nios virtuvės, koridorinė sistema, 
įvažiavimas, labai švarus, tuščias, 
7 kambariai.

RESTORANAS, per 15 metų pirmą
kartą parduodamas, QUEEN —
SPADINA, 45 vietos, nerūdijan
čio plieno įrengimai, $1.000 paja- prašo $13.900.

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

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6-9165
RETA PROGA !

$10.000 įmokėti, 4 krautuvės ir 
įstaigos viršuje; $9.500 meti
nių pajamų. Labai mažos iš
laidos (šildymas ir mokes
čiai). Turi būti parduotos. 

"Žema kaina.
$10.000 įmokėti, reguliarus dviejų 

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

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

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

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

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

GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI
TIMAS ir visi įvairių rūšių auto 
MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI 
APYLINKĖS LIETUVIAI MALONIAI 
KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ 
PATARNAVIMU.

BLOOR — JANE, $5.000 įmokėti, 
plytinis 7 kambarių, per du augš
tus namas; šilto vandens apšildy
mas, 2 virtuvės, šoninio įvažiavi
mo garažas.

FERN — SORAUREN, $2,000 įmo
kėti, 6 švarūs dideli kambariai. 2 
modernios virtuvės, alyva šildy
mas, įvažiavimas; parduoda našlė,
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APDRAPDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ • 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINĖS PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

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

FOUR SEASONS TRAVEL s* .
323 LAKESHORE RD. EAST, F O IT VreOIT

V n A A C Visais kelionių reikalais, visame pasau-
• lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 Namų LE 6-4681

ĮVAIRŪS 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 MAISTb 

KATALOGŲ.

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

foto aparatai ir t.t
• Be to, siunčiame Jūsą sudarytus ir apdraustus {vairius siunti

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

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

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

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

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

K. STRIĄUPIS P. JONIKAS

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

71 BEATY AVĖ. • 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.

TELEV1SION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko. - v
T.V. estenos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas. .

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika. 
1000CollegeSt„. 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 j

296 BROCK AVE. (tarp Dun- Bloor Autorite La a rage das ir couego. Tei. 5311305

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

Telefonas LE. 2-5191

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių ...

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

Už sutaupąs moka nuo 4V4% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6^%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybėj apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje. 
KASOS VALANDOS: dienos meta nuo 19 vaL iki 1 v«L 39 min. kiekviena

LIETUVIAI STALIAI
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

VISŲ RUSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

Triukšmas dėl ašarinių duji
Komunistiniame pasaulyje su

stiprėjo balsai prieš amerikiečius, 
pavartojus jiems Vietnamo kare 
cheminio karo ginklą. Prie komu
nistų balsų prisijungė ir 50 britų 
parlamento darbiečių partijos at
stovų. Pirmiausia pasipylė protes
tai prieš P. Vietnamo lakūnus, 
bombardavusius vieną P. Vietna
mo kaimą ir nužudžiusius 45 jo 
gyventojus, kurių tarpe buvo 35 
mokykliniai vaikai. Spaudos ži
niomis, po to kaimo bombardavi
mo jo gyventojai suorganizavo 

nešdami karstus su žuvusiųjų pa
laikais, bet P. Vietnamo vyriausy
bės kariuomenė tą protesto žygį 
sulaikė. Aiškindamas tą įvykį, 
vyriausybės* atstovas pasakė, jog 
vienas lėktuvas, skrisdamas vir
šum to kaimo, esančio vos 7 my
lios nuo Da Nang-o bazės, pamatė 
raudoną vėliavą ant mokyklos sto
go ir grupę komunistų partizanų 
prie mokyklos. Ilgai negalvoda
mas, lakūnas numetė bombą ant 
mokyklos kiemo, užmušdamas 
apie 10 raudonųjų kareivių. Nuo

Pavasario darbai...
(Atkelta iš 4 psl.)

nuo perdidelio išgaravimo, nuo 
puvimo ir kenksmingų vabzdžių. 
Neturint specialaus tepalo, labai 
gerai pjūvius užtepti spalvotu še- 
laku — orange shellac.

7. Rožių apsauga nuo ligų ir 
vabzdžių. Nuo pat ankstyvo pava
sario per visą sezoną, ne rečiau 
kaip kas 10 dienų ir po kiekvie
no lietaus ne vėliau kaip per 24 
valandas, rožės turi būti purškia
mos arba milteliais dulkinamos. 
Mūsų rajone dažniausiai pasitai
kančios rožių ligos yra “powder- 
ly mildew” ir “black spot” — lie
tuviškai jas galėtume pavadinti 
miltlige ir juodataške. Todėl nau
dojant fungicidus, reikia žiūrėti, 
kad jie būtu skirti apsaugai nuo 
šių ligų arba jų gydymui.' Kova 
su insektais yra daug lengvesnė, 
nes prieš juos yra gan efektingų 
fungicidų.

8. Dirvos purenimas. Pavasarį 
dirva labai greitai išdžiūsta, todėl 
būtina ją retkarčiais supurenti — 
apsaugoti nuo gilesnio išdžiūvi
mo, ypač po to, kada ji būna su
plūkta smarkaus lietaus. Tokiam 
purenimui geriausiai tinka pirš
tuotas kauptukas.

9. Daržo tręšimas. Su dirvos 
tręšimu nereikia vėluoti. Geriau 
jį atlikti dar vėsesniam orui 
esant. Trąšas papylus, būtinai jas 
įkaupti i žemę. Pagrindinės visų 
trąšų sudedamosios dalys yra 
šios: azotas — nitrogen, fosforas 
ir potašas. Kadangi nevisi auga
lai reikalauja šių pagrindinių da
lių po lygiai, todėl Įvairiose trą
šose jų procentualinė sudėtis yra 
skirtinga. Pvz. žolei skirtos trą
šos turi didžiausią procentą azo
to, tuo tarpu krūmams bei ki
tiems augalams toks didelis azo
to kiekis nereikalingas, todėl 
jiems turi būti vartojamos kito
kios sudėties trąšos. Rožėms dau
giausia gaminamos net atskiros 
trąšos. Tad, perkant trąšas, rei
kia tą turėti galvoje.

Mišk. R. M.

Pajieškojimai
Prašomas atsiliepti Edmundas Ste

ponavičius, s. Pr., kilęs iš Tauragės 
apkr., Pajūrio valse., Pakisio km. Jieš- 
ko pusbrolis .Pranas Steponas, gyv. 
Lietuvoje, Klaipėdos raj., Vėžaičių km.

Nuo Japonijoje koncertavusio sovie
tų orkestro pasitraukęs Igor Birukštys 
yra iš tėvo pusės lietuvių kilmės ir no
rėtų susirasti savo gimines JAV. Su 
kuriais jo tėvas ir senelis susirašinėjo 
II D. karo metu. Igorio Birukščio se
nelis, dantų gydytojas Kazimieras Bi
rukštys, buvo kilęs iš Rumšiškių; į 
Maskvą nusikėlė dar prieš I D. karą, 
kur vertėsi dantų gydytojo praktika. 
Birukščiai arba apie juos žinantieji 
malonėkite rašyti:' Consulate General 
of Lithuania, 41 West, 82nd St. New 
York, N. Y. 10024, USA.

Mrs. Al. Barteski jieško žinių apie 
savo mirusį tėvą Joną Dagi. Jis buvo 
šaltkalvis, gimęs 1902 m. lapkričio 15 
d. Salose prie Rokiškio, Lietuvoje; į 
Kanadą per * Halifaxo uostą atvyko 
1927 m. balandžio 24 d. “Astureas” lai
vu. Turintieji daugiau žinių apie jį ma
loniai prašomi pranešti: Mrs. Al. Bar
teski, Castor, Alberta prov., Canada.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis eteuvra varymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIONAS.

Skambinkite LE. 34912.

International 

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2*5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Voflcswagenais. 

bombos sprogimo griuvo mokyk
los lubos ir prislėgė joje esančius 
vaikus. Atsiėmę kaimą iš komu
nistų, P. Vietnamo kareiviai su
ėmė tos mokyklos mokytoją, Įtar
dami jį simpatizuojant, o gal ir 
priklausant Viet Kongo partiza
nams.

Kiti protestai kilo dėl ameri
kiečių ir P. Vietnamo vyriausybės 
vartojamų kariavimo metodų — 
prieš cheminį karą — prieš napal
mo ir dujų vartojimą karė prieš 
komunistus partizanus. Kaikurie 
britų laikraščiai tų ginklų, ypač 
dujų pavartojimą pavadino “pa
siutimu”’ ir “vandeniu ant komu
nistinės propagandos malūno”. 
Gal ir ne be pagrindo, nes, Mask
vos radijas apkaltino JAV panau
dojant “vis barbariškesnius kovos 
metodus, ypač chemini, karą”. 
Betgi šitame triukšme tiesos yra

Sovietų naikintuvai...
(Atkelta iš 1 psl.) 

mo kandidatu (nuo 1957), tapo jo 
nariu ir kartu visos Sąjungos min. 
pirmininko pavaduotoju. Mazuro
vas pagarsėjo dar 1961 m., kai jis 
vienas pirmųjų kritikavo chruš
čiovinę ūkio politiką. Į didelės 
svarbos postą, augščiausiąją ūkio 
tarybą, pirmininku paskirtas irgi 
Chruščiovo priešas V. Novikovas, 
kurį buv. Kremliaus diktatorius 
1962 m. viduryje atstatė iš pirmi
ninku centrinėje planavimo Įstai
goje už tai, kad jis, priešingai 
Chruščiovui, norėjo teikti pirme
nybę sunkiajai pramonei. Vokie
čių spauda, pagal savo korespon
dentų pranešimą iš Maskvos, spė
ja, kad šie nauji paskyrimai yra 
susiję su armijos ir saugumiečių 
Įtakos stiprėjimu partijos ir val
džios viršūnėse.

Gresia bankrotas
Aliarmuojančios žinios iš Mask

vos apie vis blogėjančią sovietinio 
ūkio padėti leidžia vokiečių spau
dai daryti išvadas, kad dalinė ke
lių į Berlyną blokada yra tik iš
orinė demonstracija, norinti nu
kreipti pasaulio dėmėsi nuo katas
trofinės būklės krašto viduje. Vo
kiečių laikraščiai milžiniškomis 
raidėmis pirmame puslapyje skel
bia savo korespondentų Maskvo
je pranešimus apie ūkinio bank
roto grėsmę S. S-goje. Štai viena 
ištrauka: “S. S-goje bręsta ūkinė 
katastrofa, kurios politines pasek
mes sunku pramatyti, jei sekan
čiais metais neįvyks stebuklų, čia 
nieko negali pakeisti nė naujoji 
žemės ūkiui gelbėti (?) programa. 
Jei Rusiją ištiks dar vienas neder
lius, ji jau neturės pakankamai 
aukso ir užsieninės valiutos ja
vams ir pašarams Vakaruose 
pirkti.” Kaip sutartinai praneša, 
Vakarų valstybių pirkliai, sovie
tai yra priversti sustabdyti prekių 
importą iš Vakarų, nes neturi iš 
ko už jas mokėti. Britų ir ameri
kiečių pirklių pastangos sudaryti 
naujas prekybos sutartis nuo š. 
m. vasario mėn. atsimuša i kur
čias sovietų ausis. Toks pat liki
mas ištiko ir V. Vokietijos pirk
lius, nors Bonna neseniai ir leido 
Kremliui teikti ilgamečius kredi
tus.

Kremliaus viešpačiai ir š. m. 
yra priversti Įsivežti kviečių iš 
Vakarų. Kanadoje, Australijoje, 
Prancūzijoje ir Argentinoje jau 
užsakyta jų per tris milijonus to
nų. Krinta i akis, kad dabar už 
kviečius ir miltus nenorima mo
kėti auksu, kaip 1963-64 m., ir 
siūlomos sovietinės prekės. Mat, 
užsieninės valiutos kasa S. S-goje 
jau tuščia. O aukso, Vakarų eks
pertų apskaičiavimu sovietai te
turi vos už du milijardus dolerių. 
Sovietiniai fabrikai šiuo metu ne
bepajėgia pagaminti nė tiek eks
portinių prekių, kad jomis galėtų 
finansuoti iš Vakarų Įvežamus ga
minius. Štai kodėl jau pereitais 
metais sovietų užpirkimai vien tik 
Anglijoje sumažėjo perpus, iš Ita
lijos jie pirko 30% mažiau, iš 
Olandijos 47%. Tik V. Vokietija 
galėjo pakelti savo importą S. S- 
gon 26%. Šiais metais betgi ir su 
vokiečių pirkliais jau kita kalba. 
— Įdomu, ar vakariečiai ir toliau 
gelbės S. S-gą, nestatydami jokių 
politinių reikalavimų ir tada, kai 
Kremlius turės nustoti viliojęs 
auksu?

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas tartas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę J 
Montreal), Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay, Sudburį ir kitur.

30 DEWSON STn TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai 

Tel. 532-3408. Namų RO. 6-8372

A ,ž K SALFA RAD/O & TV 
, Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
/ šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-9165. • 672 LANSDOWNE AYE, TORONTO

partamento atstovas Vašingtone 
pareiškė, jog P. Vietname pavar
totos dujos jokiu atveju nėra nuo
dingos ir gyvybei ar sveikatai pa
vojingos. Tai yra paprasta ašari
nių dujų rūšis. Tos dujos sukelia 
ne vien ašaras, bet ir žaksėjimą, 
silpnumą ir vėmimą. Jas policija 
vartoja riaušėm malšinti. Jų vei
kimas gali trukti nuo keliolikos 
minučių iki 2—3 valandų ir nepa
lieka jokios žalos sveikatai.

Atsakydamas kritikams, Valsty
bės Departamento atsbtvas Mc 
Closkey pareiškė,'jog ašarinių du
jų panaudojimas “neprieštarauja 
tarptautinei teisei ir praktikai”, 
bet dar yra humaniškesnis už ki
tus ginklus. J. Gs.

Meksika turtėja
Iš P. Amerikos valstybių Mek

sika pastaruoju laiku pasirodė 
ekonomiškai gajausia. Jos ūkis 
taip sparčiai kyla, jog net eksper
tus stebina. Buvo numatyta, kad 
ūkio gamyba 1964 m. pakils 
7%, o pakilo — 10%.

Tą sėkmingą ekonominę pažan
gą lydi Meksikos valiutos — pe- 
zo — stabilizavimas. Finansinės 
institucijos rado, kad Brazilijos 
kruzeiro vertei pakeiti reikia sek
ti Meksikos pezo pavyzdžiu, kuris 
sudaro tvirtos valiutos pavyzdį P. 
Amerikoje. O taip dar neseniai 
Meksikos pezas turėjo sunkumų 
ir išgyveno periodiškus nuvertini
mus. Praėjusiais metais meksiki- 
nė valiuta minėjo savo absoliu
taus pastovumo dešimtmetį.

Meksikiečiai pasitiki savo pezu, 
o tai rodo nuolat augą indėliai 
bankuose. Pezo pastovumą garan
tuoja bemaž % bilijono dolerių 
rezervas. Pajamos iš turistų ir iš 
pasienio prekybos su JAV išlygi
no prekybinį deficitą. Matydami 
klestinčią ekonomiją, užsieniniai 
investatoriai vis daugiau kapitalų 
investuoja Meksikoje. Bendra už
sienio investacijų vertė praėju
siais metais pakilo iki 150 milijo
nų dolerių. J. Gs.

Nauja laivyno raketa. JAV bai
gia ištobulinti naują Poseidono 
raketą povandeniniams laivams. 
Ji turi 6 ar daugiau atskiras ato
mines bombas. Jos viena raketa 
bus iššautos į taikini ir krisda
mos žemyn išsiskleis skėčio pavi
dale ir kartu sprogs. Dabartinių 
A-3 Polaris raketų kiekviena turi 
tris atomines bombas.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

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

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

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

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

f

OKULISTĖS
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Br. Bukowska-BEJNAR, R.O 
Wiktoria BUKOWSKA, R.O 

RONCESVALLES AVĖ 
(prie Geoffrey St.) 

TEL. LE. 2-5493
Darbo valandos: kasdien 10 v 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

Dėmesio namą 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro
dysiu! visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PASKEVICIUS

HGHT 
CANCER

with a 
check-up I 
and a 
cheque

CANADIAN CANC£R 
SOCIETY

443 MOUNT PLEASANT ROAD, 
TORONTO.

Svarbesnė rolė
Dvi mažos mergaitės, dalyvau

jančios vaidinime, susiginčijo ku
rios rolė yra svarbesnė.

Jaunesnioji, 7 metų Zosytė, aiš
kina:

— Tu tik turėtum suprasti, jog 
daug sunkiau yra būti mergaite, 
negu angelu...

Nevisiems...
— Ar tiki, kad juodos katės su

tikimas atneša nelaimę?
— Taip, bet nevisiems, — tik 

pelėms.

GAISRO: 
namai, 

- įvairios įmonės, 
ūkiai,

inventorius — 
kilnojamas turtas.

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

DRAUDIMAI
P. BARAUSKO Agentūra RO 4-0811

W. A. LENCKI
B.A., LJLJB*

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W, Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA —

9

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 4-8431
3

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis:
V. S. MASTIS, LLD.

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 

išskyrus trečiadienius. 
HAMILTON: 21 Main St E.

JA 7-5575, FU 3-8928

draudimai
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga.
DXJDA

t 24 vaL psL RO 94412 
ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ Darbo vaL RO 94131 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS | Namų RO 6-7122

..ŠYPSENOS..
Zuikis ir liūtas

Zuikis ir liūtas įeina į restora
ną ir atsisėda prie vieno stalo. 
Priėjusiam prie jų padavėjui zui
kelis sako:

— Atneškite man morką ir sa
loto lapelį.

— O jūsų draugui? — paklausė 
padavėjas.

Zuikelis pastatęs ausis ir su
kinėdamasis atsakęs:

— Nieko! Jis nealkanas. Ar 
manote, kad būčiau kvietęs jį pie
tums arba būčiau ėjęs kartu, jei 
jis būtų alkanas?

Pasisekimas?
Jaunas rašytojas, kurio veika

las buvo vaidinamas scenoje, te- 
lefonuoja teatro direktoriui:

— Kaip viskas atrodo?
— Prie teatro minios žmonių.
— Tai reiškia pasisekimas?
— Ne. Gaisras.

Kodėl tapo rašytoju?
Bernard Shaw kartą prisipaži

no savo draugams:
— Svarbiausia priežastis, dėl 

kurios pasirinkau rašytojo karje
rą yra ta, kad autorius niekad ne
mato savo klijentų ir jam nerei
kia paisyti kaip jis apsirėdo.

Aiškus įrodymas
— Manyčiau, kad vedę vyrai 

turėtų būti kokiu nors būdu pa
ženklinti.

— Ar mano nudėvėti drabu
žiai, sena skrybėlė ir liūdna iš
vaizda dar neparodo, kad esu ve
dęs? .. Parinko Pr. Al.

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

DR. e; zubrienė 
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
„(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIQNYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUV1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais Ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St)

DENTAL CLINIC
794 Bathurst St.

(Bloor a. Bathurst)
Tel. 534 - 8814

Dr. N. Novošickis
Dr. A. J. Vaughan-Vaichulis
Dr. P. Vytė
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$v. Jono Kr. par. žinios
— Vyskupas Pr. Brazys, MIC, 

iš Romos Sutvirtinimo sakra
mentą Sv. Jono Kr. parapijoje 
teiks birželio 27 d., sekmadienį.

— Gražiai praėjo D. Savaitės 
ir Velykų švenčių pamaldos. Li
turginės apeigos buvo atliktos lie
tuvių kalba. Prisikėlimo pamal
dose įspūdingai pasirodė parap. 
choras, vadovaujamas muz. St. 
Gailevičiaus, ir sol. Rimas Stri
maitis. Į D. Savaitės apeigų atli
kimą buvo įjungti ir pasauliečiai.

— Pirmoji Komunija — gegu
žės 9 d. Tėvų susirinkime seselė 
Paulė painformavo apie bendrą 
tvarką. Sudaryta tėvų komisija: 
L. Gvildienė, A. Jasiukienė, A. 
Kazlauskienė, G. Lapienė, S. Gri
galiūnas ir J. Vasaris. Tėvai pa
sisakė, kad iškilmėse berniukai 
dėvėtų mėlynus švarkelius. Tiky
bos pamokos vyksta antradie
niais ir kevirtadieniais 7 v.v., o 
sekmadieniais — po 11 vai. pa
maldų. ■

— A.a. Marijona Žvirblienė iš 
parapijos bažnyčios laidojama 
lietuvių kapinėse trečiadienį, ba
landžio 21 d., 10 v. rytą. Nuošir
di užuojauta velionės artimie
siems, ypač jos dukrai Uršulei, 
kuri savo mamytės ilgoje ligoje 
parodė daug gilaus supratimo ir 
meilės savo motinai.

— Mirus a.a. Marijai Baranaus
kienei, nuoširdi užuojauta Bara
nauskų ir Tamulionių šeimoms.

— Gyvojo Rožinio narių susi
rinkimas — šį sekmadienį po 

' 9.30 v. pamaldų par. salėje; 9.30 
vai. Mišios — draugijos intenci
jų.

— šį šeštadieni įprsatų anks
tyvųjų pamaldų rytą nebus. Ta 
dieną pamaldos: 9 v. metinės už 
a.a. Juozą Petravičių, o 11 ir 12 
— jungtuvės su Mišiomist

— Sekmadienį 11 vai. pamal
dose prisimenamas a.a. Domas 
Gruodis jo trečiųjų metiniu pro
ga.

“Moteris” — Kanados Liet. Ka
talikių Dr-jos c. valdybos leidžia
mo žurnalo š. m. nr. 2 jau at
spausdintas ir šią savaitę siunti
nėjamas skaitytojams. Žurnalas 
gausiai iliustruotas, dailiai pa
puoštas spalvotu viršeliu. Reda
guoja — redakcinė komisija.

Leonardas ir Danutė Garba- 
liauskai susilaukė naujagimio. O. 
ir V. Marcinkevičiai susilaukė pir
magimio sūnaus.

Sol. V. Verikaitis pakviestas 
koncertui į Ročesterį gegužės m- 
pradžioje. *

A.a. Marijona žvirblienė, 83 
m., mirė D. Penktadieni dukros 
namuose. Velionė kilusi nuo Vil
kaviškio; išaugino 10 vaikų. 
Pašarvota Ryan ir Odette laido
tuvių namuose. Laidojama šį tre
čiadienį, 10 v. rytą, iš Šv. Jono 
Kr. bažnyčios lietuvių kapinėse. 
Ligos metu velionei daug paslau
gumo parodė jos dukra Uršulė 
žvirblytė ir ją globojęs dr. J. Ur- 
baitis.

“TŽ” aukotojai. Rėmėjų pre
numeratas po $10 atsiuntė: J. 
Barzdžius, A. Urbonas; $5: B. 
Lukoševičius; po $2: L. Stasiūnas, 
Stefa Rydelis, V. Kutkevičius, 

. kun. B. Sugintas, V. Barisas; 
$1.50: P. Norušis; po $1: J. 
Liaugminas, A. Ambraziejus. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems.

Stasys Asevičius, savanonš-k’d* 
rėjas, gydosi New Mount Sinai 
ligoninėje — 550 University 
Ave., 526 kambary, V augšte.

Natalija Šalkauskienė D. šeš
tadieni paslydo ir nusilaužė ran
ką. šv. Juozapo ligoninėj Velykų 
ryta jai padaryta operacija.

Chemikas Albertas Meilus, 
anksčiau gyvenęs Toronte, vienos 
didžiulės Iowa valstijos b-vės bu
vo nuskraidintas specialiu lėktu
vu į Iowa iš Klevelando, Ohio., 
supažindinti tos bendrovės perso
nalą su vienu jo ištobulintu gami
niu. Gegužės 4—7 d. Detroite A. 
Meilus pademonstruos kitą išradi
mą per amerikiečių inžinierių su
važiavimą. A. Meilus yra vyriau
sias chemikas ir kartu vienas iš 
viceprezidentų “Warren Refining 
and ChemicafCo.” Klevelande.

Vyt. Meilus buvo išvykęs į JA 
V, kur aplankė savo gimines. Ne
trukus tarnybos reikalais jis vyks 
Otavon, o gegužės mėn. — į nau
ją paskyrimo vietą Tokijo, Japo
nijoj.

Prisikėlimo par. žinios
— Velykų šventės bažnyčioje 

buvo atšvęstos tradiciniu iškil
mingumu. Prisikėlimą 12 v. naktį 
ir po jo sekusias Mišias, asistuo
jant dijakonui ir subdijakonui, 
laikė ir tikinčiuosius sveikino 
het. pranciškonų provincijolas 
D. G. Tėv. Leonardas, O.F.M. 
Naktį ir Velykų dieną par. cho
ras visus maloniai nustebino gie
dodamas visas Mišių dalis lietu
vių kalba. Didelė padėka darbš
čiam parap. chorui, ypač jo vado
vui kun. B. Jurkšui, pritaikiu
siam ir paruošusiam gaidas. Iškil
mingose Mišiose kunigų gieda
mos dalys jau kuris laikas gieda
mos lietuvių kalba. Mocarto “Ale
liuja” ir Franko “Avė Verum” so
lo gražiai atliko jaunas daininin
kas Andrius Chvedukas.

— Šį šeštad., 10 v. r. — B. D. 
Baranauskų ir J. B. Tamulionių 
užprašytos Mišios už a. a. Mariją 
Baranauskienę, šeimos bičiuliai 
kviečiami dalyvauti.

— Lietuvoje mirus a. a. Karo
linai Vaitiekūnienei, sūnui inž. 
Stasiui ir jo šeimai reiškiame gi
liausią užuojautą. Sūnaus užpra
šytos Mišios už velionės sielą — 
šį šeštadienį, 7.30 v.r.

— Už a. a. V. Balsienę A. A. 
šmigelskių užprašytos šv. Mišios 
— šį šeštad., 9 v. r., o P. L. Mu
rauskų užprašytos — šį sekmad.,
11 vai.

— Par. choro bendra repetici
ja — šį ketvirtad., 7.30 v. v.

— Par. jaunimo choro repetici
ja — šį penktad., 6.30 v. v.

— Pirmosios Komunijos pamo
kos vėl tęsiamos toliau. Jos bus šį 
sekmad. po 10 v. Mišių ir kitą 
antrad. bei ketvirtad. 7^—8 v. v. 
Pirmoji komunija bus kitą sekma
dienį, geg. 2 d. per specialias Mi
šias 9.30 v. r.

— Ryšium su pirmąja Komini- 
ja, geg. 2 d. Mišių par. salėje ne
bus. Jų vietoje bažnyčioje bus 
dar vienos — po Sumos, maždaug
12 vai.

— Vaikučių, lankančių kata- 
chetines pamokas, kiekviena gru
pė dar turi po vieną pamoką — 
šį sekmad. po 10 v. Mišių, kitą (!) 
antrad. ir trečiad., 4.30 V p. p. 
Po to vaikučiai paleidžiami vasa
ros atostogoms.

— Šį sekmad., 2 v. p.p., par. 
salėje — “Velykų Bobutė”. Kvie
čiami suaugę ir maži.

— Šį sekmad., 5 v. p.p., pat. 
salėje ruošiama visados populiari 
moterų popietė. Paskaita, disku
sijos, pasišnekėjimas, vaišės. 
Kviečiamos kolonijos moterys ir 
merginos.

— Par. statybos vajaus aukos 
peržengė $40.000 grynais pini
gais ir $13.000 rimtais pažadais. 
Kuriems persunku didesnę sumą 
paaukoti iš karto, tie savo auką 
gali Įteikti dalimis. Tenelieka nei 
vieno, kuris prie šios reikalingos 
statybos neprisidėtų! Statybą pra- 
matoma pradėti gegužės mėn.

— Pakrikštyta: Pranciškaus ir 
Teresės Albinų dukrelė Patricija 
Doreen; Vyto ir Valerijos Kasiu
lių sūnus Edvardas Tomas; Vy
tauto ir Eugenijos Vaitkų sūnus 
Vytautas Kazimieras.
' T. Kornelijus Bučmys, OFM, 
vedė gavėnios rekolekcijas Los 
Angeles lietuvių šv. Kazimiero 
parapijoj, kuriai vadovauja 
energingas pręl. j. A. Kučingis". 
Be ta. rekolekcijų vedėjas talki
no par. kunigams D. Savaitę ir 
per Velykas. Bal. 20 d. jis išskri
do i Niujorką ir Torontą.

KLK Moterų Dr-jos Prisikėlimo 
skyrius ruošia moterų popietę ba
landžio 25 d., 5 v. p.p., Prisikėli
mo par. salėje. Medicinos dakta
rės, anestezijos specialistės O. 
Gustainienės, paskaita. Kviečia
mos narės ir visos kolonijos mo
terys dalyvauti. Visos bus pavai
šintas. Valdyba

Prisikėlimo par. kredito koope
ratyvo kapitalas jau pasiekė $1,5 
mil. Narių skaičius prašoko 1300. 
Bankelio augimas kas mėnuo vis 
didėja. Reikia pastebėti, kad vis 
daugiau lietuvių uždaro savo są
skaitas kanadiškuose bankuose ir 
perneša visas santaupas parapi
jos bankelin. Geras patarnavimas, 
nemokamas gyvybės draudimas,, 
čekių sistema ir augštesnės pa
lūkanos turėtų atkreipti dėmesį 
tų, kurie dar naudojasi kitais 
bankais. K.

Toronto Lietuvių Moterų Šalpos Grupė “Daina” 
GEGUŽĖS 1 K, ŠEŠTADIENĮ, PRISIKĖLIMO PAR. SALĖJE RENGIA TRADICINĮ

KARTONO BALIŲ
GROS BENNY FERRI ORKESTRAS.

Trys originaliausios suknios bus premijuotos. ' Gausus bazaras ir loterija.
Bilietų kaina $1.50 Studentams $1.00. Pradžia 7.30 v. vakaro

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI
“Dainos” valdyba

1965 METŲ BALANDŽIO 24 DIENĄ 7.30 VAL. VAKARE

šv. Jono Kr. parapijos salėje 

LAS Toronto skyrius rengia

ŠOKIŲ VAKARĄ
* TURTINGAS BUFETAS — GERAS ORKESTRAS

Įėjimas $1.50 LAS skyriaus valdyba

Vasaros taupymo laikas prasi
deda ši sekmadienį, bal. 25 d., 2 
v. nakties. Tad neužmirškite šio 
šeštadienio vakarą pasukti laik
rodžio rodyklę vieną valandą pir
myn.

“Dainos” susirinkimas — ši 
šeštadienį, bal. 24 d., 7 v.v., pas 
narę L. Pocienę, 30 Northcliffe, 
tel. 535-1403. Visos narės ir vieš
nios prašomos atsilankyti ir ku
rios gali atnešti fantus loteri
jai. M. F. Y.

Sol. L. šukytė, sopranas, bal. 
14 d. Toronto un-to muzikos fa
kulteto koncertų salėje turėjo 
baigiamąjį koncertą, kuriame da
lyvavo ir gana gausus būrys lietu4 
vių. Ji atliko šių kompozitorių kū
rinius: Haendelio, Wolfo, Ridout, 
Ravel, Nin, Giordano. Šiuo kon
certu ji pasirodė kaip subrendusi 
solistė, pasiruošusi scenos karje
rai. Jos mokytoja — buv. Metro
politan operos solistė Mme Jes- 
sner. Linkėtina jaunajai sol. L. 
šukytei pasiekti dainavimo meno 
viršūnes.

brangiam tėveliui Lietuvoje mirus,
GRACIJONĄ JASEVIČIŲ IR JO ŠEIMĄ 

nuoširdžiai užjaučiame —
M. V. Šniuoliai
S. A. Konvaičiai
J. T. Povilauskai
P. I. Zubai

URŠULEI ŽVIRBLYTEI, 
jos mylimai mamytei 

a. a. MARIJAI ŽVIRBLIENEI 
mirus, gilaus liūdesio valandose 
reiškiu nuoširdžią užuojautą -—

Antanas Gružinskas

Nuoširdžiai užjaučiame ANTANĄ DOMEIKĄ, 
jo broliui Lietuvoje mirus —

Aa. Juozas Rajeckas, p. Sima
navičių giminaitis, mirė bal. 18 
d. Niujorke. Laidotuvės — bal. 
21 d., trečiadienį, 9 v.r. iš Kris
taus Persimainymo bažnyčios 
Maspeth. Velionis buvo ilgametis 
Niujorko lietuvių Aušros Vartų 
par. vargonininkas ir “TŽ” skai
tytojas.

STARLITE DRIVING 
SCHOOL

Vokiška vairavimo mokykla 
ved. Rudy Wolfinger

330 Queen St. W. Tel. EM 6-2957 
ATIDARYTA KASDIEN 

Ilgametė praktika. Parengiame 
egzaminams įvairiomis kalbomis. 
Nebūtinas geras anglų kalbos 

mokėjimas

14 K 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 baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7 981. 
Namu telefonas AM 1-0 53 7.

nepamirškite užsukti lletuviškon dovaną, 
suvenlrą ir Įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

Akademikų paskaita. — ŠĮ šeš
tadienį, bal. 24 d., Prisikėlimo 
par. muzikos studijoje 7.30 vai. v. 
Įvyksta išskirtinai įdomi akade
mikų paskaita tema “Romėnų is
torijos reikšmė dabartinėje kul
tūroje”. Jai pakviestas senovės 
istorijos specialistas, Buffalo un - 
to prof. R. Sealey. Moksliniais su
metimais jis yra išmokęs lietuvių 
kalbą, kurią laisvai naudoja žo
džiu ir raštu, šią paskaitą jis skai
tys lietuviškai.

Prof. Sealey yra išvertęs visą 
eilę kūrinių iš lietuvių kalbos į 
anglų, o taip pat yra taisęs kitų 
vertimų anglų kalbą. Jis taipgi 
bendradarbiauja mūsų spaudoje. 
Būtų labai pageidaujama, kad į 
šią paskaitą atsilankytų kuo di
desnis jaunimo skaičius.

Akademikų valdyba
“Velykų Bobutė” — mažiems ir 

suaugusiems atvyks ši sekmadieni 
Į Prisikėlimo salę 2 v. p. p. Pro
gramoje — vaidimas “Lapės teis
mas”, dovanos ir žaidimai.

Visi kviečiami dalyvauti.

J. T. Kiškūnai 
V. Bendorius 
V. Pilėnas

Alf. ir Angelė Šmigelskiai, Sut
ton motelio savininkai, išvyko vie
nai savaitei atostogų i JAV. Pra
leidę Velykų šventes pas dukrą ir 
žentą Detroite, aplankys Įdomes
nes vietoves.

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
B.A., C.A.

CHARTERED 
ACCOUNTANT 

Toronto
BA 21742 HU 9-2454

KLB KRAŠTO TARYBOS 
RINKIMAI Toronte š.m. gegu
žės 2 d., sekmadienį, šia tvarka: 

Prisikėlimo par. priesalyje — 
nuo 9 v.r. iki 1 v. p.p. ir nuo 3.30 
v. p.p. iki 4.30 v. p.p.;

Šv Jono Kr. par. salėje — nuo 
9 v.r. iki 1 v. p.p.;

Evangelikų “Vilties” par. salė
je, Bloor ir Alhambra g-vių kam
pas — nuo 1 v. p.p. iki 3 v. p.p.;

Lietuvių Namų raštinėje — 
nuo 3 v. p.p. iki 9 v. p.p.

Asmenys, kurie balsavimo die
ną negalės atvykti i rinkimų būs
tines, balsavimą galės atlikti paš
tu. Tuo atveju, jiems paprašius, 
rinkimų komisija pasiųs voką su 
balsavimo lapu, kurį užpildęs 
balsuotojas turi grąžinti rinkimų 
komisijai.iki rinkimų dienos šiuo 
adresu: F. Senkus, 1997 Dundas 
St. West, Toronto 3, Ont.

Balsuoti kviečiami visi lietu
viai, sulaukę 18 m. amžiaus.

KLB Toronto apylinkės 
rinkimų komisija 

Naujoji apylinkės valdyba ba
landžio 16 d. turėjo pirmąjį savo 
posėdį. Įžangos žodyje pirm. Aug. 
Kuolas gana detaliai nusakė nau
josios valdybos veiklos gaires. 
Apsvarstytas Motinos Dienos mi
nėjimas, kuris Įvyks gegužės 9 d., 
sekmadienį, 4 vai. Prisikėlimo 
par. salėje. Kalbėtoju pakviestas 
pedagogas Ant. Rinkūnas. Meni-, 
nę programą išpildyti kviečiamas 
lietuviškasis jaunimas: studentai, 
šeštad. mokyklos mokiniai įr vai
kų darželio lankytojai. Programa 
rūpinasi parengimų vadovas. J. 
Karasiejus. Ryšium su jaunimo 
kongresu Toronte, valdybos ryši
ninku pakviestas stud. G. Beres
nevičius. Paskirta keletas pinigi
nių pašalpų: Toronto chorui 
“Varpas” $125, jauniems talen
tams skatinti $25 ir “Lituanus” 
žurnalui $15. Taip buvo svarstyti 
klausimai: protesto pareiškimas 
25 m. Lietuvos okupacijos proga, 
kultūriniai parengimai, bendruo
meninio biuletenio “Pasaulio Lie
tuvis” vajus, gegužės 2 d. apylin
kėje vykstą krašto tarybos rinki
mai ir kt. klausimai.

Vasario 16 gimnazijos dir. kun. 
Br. Liubinas Velykų švenčių pro
ga atsiuntė sveikinimus gimnazi
jos rėmėjams ir kartu pranešė, 
kad Birutė Girdvainytė išlaikė 
brnados egzaminus.

Pik. K. Škirpa, buv. Lietuvos 
pasiuntinys, laikinosios vyriausy
bės min. pirm., dabar gyvenąs 
Vašingtone, buvo atvykęs su Po
nia i Torontą dalyvauti a.a. Van
dos Balsienės laidotuvėse, Ta pro
ga, lydimas kun. Br. Jurkšo, lan
kėsi “TŽ” redakcijoj. Pasikalbė
jimas su juo bus paskelbtas se
kančiame numeryje.

Lidija Janauskas vardu pa
skelbtas laiškas “Toronto Daily 
Star” bal. 9 d. nr. Jis užvardintas 
“Most of my fellow Lithuanians 
want to be Canadians first” ir pa
rašytas ryšium su dvikalbiškumo 
ir dvikultūriškumo komisijos po
sėdžiu Toronte. Laiško autorė 
tvirtina, kad estu atstovo R. Toi 
pareiškimas komisijai neatspindi 
Toronto pabaltiečių nusistatymo. 
Esą R. Toi nori, kad kiekviena 
tautinė grupė Kanadoje turėtų 
valdžios remiamas mokyklas ir 
galėtų išsaugoti savitą gyvenimą 
bei vaikų auklėjimą. Autorė tam 
nepritaria ir estų pasiūlymą, vadi
na vaikišku, negatyviu, kraštuti
nės dešinės.

Pasiteiravus Baltų Federacijos 
vadovybėje ir pas Toronto lietu
vius veikėjus, patirta, kad laiško 
autorė jiems nėra žinoma. Jos 
vardu paskelbtas antraštinis tvir
tinimas ir noras kalbėti daugu
mos pabaltiečių vardu tėra jos 
pačios pretenzija, neturinti nie
ko bendro su pabaltiečių daugu
mos nusistatymu. Kanados lietu
vių pažiūra tais klausimais iki šiol 
niekur nebuvo paskelbta. Specia
lus memorandumas buvo pradė
tas ruošti, bet nebuvo Įteiktas 
karališkajai komisijai. Ten buvo 
išreikšta skirtinga pažiūra nuo 
estų. Būtų gera, kad kr. valdyba, 
nors ir pavėluotai, pradėtą darbą 
skatintų užbaigti. Sm.

Sr. Kazimiero par. žinios
3426 Parthenais St. Montreal 24, Que.

— Mūsų parapijos bažnyčioje 
vysk. V. Brizgys sutvirtinimo sak
ramentą teiks gegužės 2 dieną 
11 vai. Jis aukos Mišias ir jų me
tu bus dalinama šv. Komunija vi
siems. Po pamaldų par. salėje 
bus iškilmingi pietūs, kuriuose 
dalyvaus vysk. V. Brizgys, vai
kučiai priėmę Sutvirtinimo sakra
mentą, jų tėveliai ir giminės. Vi
siems vaikučių tėvams yra išsiun
tinėti laiškai, kuriuose nurodyta 
visa prisirengimo tvarka. Daly
vaują iškilminguose pietuose pra
neša iš anksto p. Norkeliūnienei 
tel. 727-3120, nes reikia žinoti da
lyvaujančių skaičius. Suaugu
siems pietūs — $1.50, vaikučiams 
— nemokamai.

— Rengiasi tuoktis Henrikas 
Dauderis su Jūrate Sakalaite, ge
gužės 1 d. mūsų par. bažnyčioje.

— Klebonas duoda pajamų mo
kesčių kvitus - receipts, kiekvieną 
vakarą, išskyrus bal. 23 d. penkta
dienio vakarą. Visi parapijiečiai 
prašomi paskubinti ir nelaukti 
paskutinės dienos

— Parapijiečiai mielai dalyva
vo rekolekcijose, taip pat D. Sa
vaitės dienomis liturginėse apei
gose; ypač gausiai dalyvavo Pri
sikėlimo pamaldose.

— švenčių proga buvo aplan
kyti ligoniai ir aprūpinti Komu
nija. Maloniai prašome ateity pa
skambinti Į kleboniją iš anksto, 
jei kur yra ligoniai ir reikalingi 
patarnavimo; mielai visi bus ap
rūpinti. J. G.

LIETUVIŲ FONDAS 
MONTREALYJE

Nors Fondo atstovybė Monre
alyje pradėta organizuoti prieš 
porą metų, bet jo veikla galėjo 
pasireikšti tik pr. metų balandžio 
mėn.

Pirmajame Lietuvių Fondo su
važiavime balandžio 18 d. pasiro- 
dėme su 10 narių. Tai buvo dau
giausia krašto tarybos nariai, ku
rių pastangomis Fondas ir buvo 
Įsteigtas.

Ant. Danaičiui atsiuntus savo 
$100 Įnašą per Z. Masevičienę, 
Montrealio narių skaičius pasie
kė 25 su bendra $2.220 suma, nes 
4 nariai Įmokėjo tik dalį įnašų. 
Tame skaičiuje turime ir 4 lietu
viškas organizacijas.

Bendra Kanados Liet. Fondo 
Įnašų suma artėja prie $14.000. 
Pagal Montrealyje gyvenančių 
lietuvių skaičių, gal ir mažoka^ 
bet tikimės, kad ir mes, montre- 
aliečiai, pasivysime kitus, nes 
mūsų sąrašuose dar nesimato lie
tuvių prekybininkų, augštuosius 
mokslus baigusių ir geras tarny
bas gavusių profesijonalų. Iki šiol 
dar neturime nei vieno inašo, 
viršijančio $100.

Dėkodamas visiems prisidėju- 
siems savo Įnašais prie šio didžio
jo Lietuvai ir lietuvybei darbo, 
taip pat įnašų telkimo komiteto 
nariams, kurie tai padėjo atlikti, 
tikiuosi, kad ateinantieji mūsų 
veiklos m. bus dar sėkmingesni.

Juozas Lukoševičius, 
LF įgaliotinis

TORONTO
P. Polteraitis iš Detroito lankė

si Toronte. Jis yra tenykščių atei
tininkų sendraugių veikėjas, rū
pinasi metinės šventės reikalais.

PADĖKA -
Nuoširdžiausią padėką reiškiu mane 

lankiusiems ligoninėje: Tėv. Ambro
zijų! O.F.M., kun. J. Staškevičiui; se
selėms, ypač Monikai Vaškevičienei, 
ir visiems kitiems —

Bronius Rakauskas
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju už surengtą 
man malonią priešvestuvinę staigme
ną. Ačiū visoms ponioms ir pane
lėms, o ypatingai šios staigmenos 
rengėjoms — p. p. Bajorinienei, 
Bleizgienei, Kišonienei, Mockevičie
nei, Pėkantienei, Petkevičienei, Rin- 
kevičienei, Simonavičienei, Stanulie
nei, Svarinskienei ir Žilinskienei. 
Jūsų nuoširdumas ir Jūsų puikios 
dovanos liks man mielam ir ilgam 
prisiminimui.

Aldona Kovalskytė

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.

Aušros Vartų par. žinios
1465 rue de Sėve, Montreal 29, P. Q.

— Gegužės 2 d., sekmadienį, 
5 v. p.p. bus mūsų parapijos vai
kučių pirmoji Komunija ir Su
tvirtinimo sakramentas, kurį su
teiks vysk. V. Brizgys. Po pamal
dų salėje bus Motinos Dienos mi
nėjimas.

— Minint parapijos 10 m. su
kaktį nuo perėjimo i nuosavą 
bažnyčią, gegužės 1 d., šeštadie
nį, 7.30 v.v. Įvyks parapijos salė
je parengimas, kurio programą 
atliks Klevelando vyrų oktetas. 
Įėjimas — $2.50. Visi kviečiami 
dalyvauti. Iš Klevelando pas mus 
viešės apie 10 žmonių. Jei kas 
galėtų padėti juos apnakvydinti, 
prašome pranešti klebonui.

— Nuoširdi padėka p. Bara- 
dinskui, išdažiusiam salės virtu
vę. Taip pat ir šauliai prižadėjo 
išdažyti du kambarius prie salės.

— Dėkojame Gyv. Rožinio 
Draugijai, suruošusiai vaišes mi
sijų užbaigimo proga.

— Sveikiname A. Gudo šeimą, 
atšventusią 15 vedybinio gyveni
mo sukakti.

— Pakrikštytas J. Jankų sūnus 
Povilo Guy vardais.

— šv. Onos Draugijos susirin
kimas — ši sekmadieni po Sumos.

— Tretininkų susirinkimas — 
ši sekmadienį po Sumos.

— Parapijos bazarui aukojo 
pyragų šios ponios: Vazalinskie- 
nė, Staskevičienė, Šemogienė, 
Gaurienė, A. Gaurienė, Vaice
kauskienė, Zubienė, Januškienė, 
Palubinskienė. Visoms nuošir
džiai dėkojame. Jei ne visas pa
minėjome, atsiprašome.

— Montrealyje yra buvusių 
ivarių parengimų, bet tokio, koks 
bus gegužės 15 d., šeštadienį, 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
dar niekad nebuvo. Tas parengi
mas yra pavadintas “Skautora- 
ma”. šios “Skautoramos” praves
ti atvyksta iš Amerikos specialis
tai: Vilius Bražėnas ir Livija Bra
žėnaitė. Visi rezervuokite tą šeš
tadienio vakarą. Pamatysite tai, 
ko dar niekad nematėte.

— Balandžio 4 d. rinkliava — 
$264; balandžio 11 d. — $369; 
misijų savaitės rinkliava — $154. 
Aukotojams labai dėkojame.

— Bažnyčios fondui aukojo: $ 
250 — Br. Buzas ir šeima (suo
lui); $30 — J. Adakauskas; $25 — 
J. Venskus; $20 — A. Lapinskas 
ir J. Siravičius; $15 — P. Barteš- 
ka; po $10 — P. Vitas, K. Spai- 
čys„ R. Valench, A. Jankūs, P. 
Vapšys, P. Vileniškis, P. Styra, M. 
Gaputytė ir ($3 garsiakalbiui); $6 
— A. Rimkus.

Stovyklos statybos vajus: užpla
nuota $8.500, gauta $3,045. Nau
ji fundatoriai $100: E. V. Kerbe- 
iai; garbės rėmėjai po $50: Petras 
E. J. Dalmotai, I. J. Vaitkučiai, 
A. K. Rašytiniai, J. Petruškevi
čius (Chicago, Ill.); vienkartiniai 
rėmėjai: po $25: V. Ivanauskas; 
po $10: J. Dalmantas, A. Slapšins- 
kas, B. Pundžius; po $5: M. Luko
šius, A. Pundžius.

Skautoramos metu, gegužės 15 
d. bus parinktas stovyklavietei 
vardas. Jau gauti šie pasiūlymai: 
Nida, Romuva, Gondinga. Lietu
va, Gabija, Sūduva, Alkuva, Tra
kai. Laukiame daugiau. Pr. R.

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 METU PATIRTIS

Užsakykite giminėms pavasarinius siuntinius patogiausiu būdu
PER “TAURO” ATSTOVĄ
St. P ra kapa
18 BROOKSIDE AVE
Toronto 9, Ont.
tel. RO 7-9088,

SUTAUPYSITE laiką, pinigus ir vargą. Paskambinus atvažiuoju 
i namus su pavyzdžiais; kur galite išsirinkti kas patinka.

Viskas apdrausta.
TURIU DIDELI PASIRINKIMĄ LIETUVIŠKU PLOKŠTELIU




