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Savaitės įvykiai
DOMININKONŲ RESPUBLIKOS SUKILĖLIAI, VADOVAUJA

MI PULK. CAAMANO, TEBESILAIKO. Jie susitelkė sostinės San
Domingo vienoje miesto dalyje ir paskelbė prezidentu minėtąjį Ca- 
amano. Lojalieji kariuomenės vadai sudarė naują juntą — vyriau
sybę, vadovaujamą brigados gen. Imbert Barreras. Pastarasis pa
skelbė valdąs visą kraštą ir turįs pakankamai jėgos nugalėti suki
lėlius. Aštuonis karininkus, susijusius su nelemtu sukilimu, jis pa
leido atsargon, kad tuo būdu sušvelnintų padėtį ir padarytų nau
jąją juntą labiau priimtiną sukilėliams. "Pastariesiems jis pasiūlė 
baigti sukilimą, o jo vadams lai-*--------------------------------------
davo.laisvą kelią užsienin. Sukilė- Venecueloj sugauti agentai —

Gimnazijos problema
Svajonė turėti savo universitetą, savo operą išeivijoj nebuvo 

jau tokia utopiška. Universiteto užuomazga buvo susidariusi Pin- 
neberge, Vokietijoj, gyvavo kurį laiką ir net bandė įsikurti Ameri
koje. Deja, planai buvo dideli, o ištekliai maži, ir todėl entuzias
tams teko atsisakyti nuo jų vykdymo. Visdėlto akademinė inicia
tyva nebuvo tuščia — vėliau buvo įsteigtas Lituanistikos Institu
tas, L. Katalikų Mokslo Akademija, Baltų Institutas, akademiniai 
klubai. Tai vis institucijos, kurios tęsia laisvojo mokslo tradiciją. 
Panašiai įvyko ir su opera. Ir čia netrūko entuziastų — ji įsikūrė 
Čikagoj ir iki šiol yra pastačiusi visą eilę veikalų. Kadaise visa 
tai buvo tik gryna svajonė. Dabar gi matome, kad ir svajonės kar
tais turi realumo. Kaikurios jų tapo įvykdytos net visu šimtu nuo
šimčių. Pvz. lietuviškos gimnazijos. Seniau jos atrodė daug kam 
visai neįmanomos, o dabar jų turime net ne vieną. Europoje yra 
dvi aiškiai lietuviškos gimnazijos — Vasario 16 ir Tėvų saleziečių, 
o Š. Amerikoje — viena, būtent, Tėvų pranciškonų. Kažkodėl ber
niukai buvo laimingesni. Jiems atviros durys ir Vasario 16, ir sa
leziečių, ir pranciškonų gimnazijose. Mergaitės neturi nė vienos 
aiškiai lietuviškos gimnazijos. Putname joms įsteigtas labai geras 
bendrabutis, kuris globoja moksleives bei studentes, besimokan
čias kaimyninėje amerikiečių kolegijoje, ir kartu rūpinasi litua
nistiniais dalykais. Čikagos Augštesniojoj Marijos Mokykloj mer
gaitės turi irgi lituanistinių dalykų, tačiau neturi tokių lietuviškų 
sąlygų, kaip berniukai savo gimnazijose.

★ ★ ★
Pagal lietuvių skaičių Š. Amerikoje, lietuviškų gimnazijų ga

lėtų būti ir daugiau. Ypač reikėtų lietuviškos gimnazijos mergai
tėms. Jos, gavusios daugiau lietuviškos kultūros, galėtų daugiau 
perduoti ir būsimai kartai. Deja, tokios iniciatyvos negirdėti. Mo
kytojų, rodos, netrūktų, o ir lėšų klausimas būtų įmanomas, pana
šiai, kaip ir berniukų gimnazijų atveju. Ko tad "bereikėtų? Ligšio
linė patirtis rodo, kad sunkiausia sutelkti ne lėšas, o mokinius. 
Nuolatiniai gimnazijų vadovybių priminimai ir .net maldavimai 
nepajėgė įtikinti tėvų, kad šie siųstų savo vaikus f lietuviškas gim
nazijas. Tai ypač ryšku S. Amerikoje. Tėvų pranciškonų gimnazi
ja Kennebunkporte, visais atžvilgiais tinkamai pastatyta, teturi 
apie 50 mokinių, nors galėtų priimti dvigubai tiek ar net daugiau. 
Panašiai yra su Putnamo seselių vedamu bendrabučiu — juo nau
dojasi tik keliolika lietuvaičių. Iš kitos gi pusės matome, kad Š. 
Amerikoje lietuvių mokinių jra šimtai ir tūkstančiai. Dauguma 
jų mokosi vietinėse gimnazijose. Niekas ligi šiol giliau nepatyri
nėjo tokios būklės priežasčių, būtent, kodėl lietuviai tėvai taip 
skeptiškai žiūri į savas institucijas? Galimas daigas, jų yra ne
viena. Iš daugelio nuogirdų galima spėti, kad viena pagrindinių 
priežasčių — nuotolis. Jeigu lietuvių gimnazijos būtų Įsteigtos di
džiosiose "jų kolonijose, tai ir mokinių sutelkimas būtų daug leng
vesnis. Antra priežastis slapias tėvų noras šiiKti> likus į JAV 
ar Kanados angliškąsias gimnazijas, kad tuo būdu pilnai paruoštų. 
juos gyvenamo krašto profesijoms bei karjeroms. Lietuviškoji 
gimnazija, jų manymu, to negali duoti, taigi, kliudo vaikui siekti 
karjeros. Abu suminėti motyvai yra praktinio pobūdžio, bet labai 
žalingi lietuvybei. Jei kas iš tikrųjų vadovaujasi tokia slapta nuo
mone, reikia ją išvilkti viešumon, gerai perkratyti ir ją pakeisti, 
nes remiamasi klaidinga prielaida.

★ ★ ★
Kaip ten bebūtų, visų lietuvių mokinių sutelkti į lietuviškas 

gimnazijas nepajėgsime dėl daugelio priežasčių. Dauguma tų mo
kinių kaip ėjo, taip ir eis į vietines gimnazijas. Tokiems buvo siū
loma" steigti lietuviškus bendrabučius. Pvz. Toronte ta linkme 
konkrečiai užsimota. Deja, iki šiol nepavyko. Pastaruoju metu Ka
nadoje stiprėja mintis steigti įvairių tautinių grupių centrus pro
vincijų sostinėse. Ryšium su tuo planu kilo mintis steigti tarptau
tinio pobūdžio gimnazijas. Tėvai bazilijonai (ukrainiečiai, Rytų ap- 
gų), talkinami visos Kanados ukrainiečių parapijų, verslininkų bei 
visuomenės, Toronte Įsteigė gimnaziją “St. Basil’s College” (3100 
Weston Road). Pradžioje steigėjai manė šią gimnaziją (vėliau gal
būt kils iki kolegijos) skirti tiktai ukrainiečių kilmės mokiniams, 
bet kai pradėjo prašytis ir kitų tautybių mokiniai, vadovybė nu
sprendė šią gimnaziją sutarptautinti ir padaryti visų tautinių gni- 
pių gimnazija. Numatyta tam reikalui pritaikyti programą ir jai 
pasitelkti mokytojus iš tų tautinių grupių, kurios siųs gausesni bū
rį mokinių. Tėvų bazilijonų vadovybė pareiškė “Tž” redakcijai, 
kad ji yra pasiruošusi sudaryti sąlygas lietuvių mokiniams studi
juoti lituanistiką gimnazijos kurso rėmuose, jeigu susidarytų di
desnė grupė. Žinoma, tokio tipo gimnazija negalės duoti to, ką 
duoda lietuviška gimnazija, bet ji galės duoti tai, ko neranda mū
sų mokiniai kitose kanadiečių ar amerikiečių gimnazijose. Tai 
pasiūlymas, vertas dėmesio. Pr. G. • .

LIETUVIU ŽYGIS Į VAŠINGTONĄ
Ryšium su kariniais veiksmais 

Vietname, kur amerikiečiai ener
gingai priešinasi komunistų agre
sijai, Vašingtone ir kitose JAV 
vietovėse buvo organizuojamos 
demonstracijos, smerkiančios 
prez. L. B. Johnsono politiką ir 
reikalaujančios atitraukti ameri
kiečių karinius dalinius. Tos de
monstracijos neabejotinai buvo 
pakurstytos prokomunistinių vie
netų. Priešingos linkmės demons
tracijų iki šiol nebuvo girdėti. 
Lietuviai studentai ir organizaci
jų veikėjai ėmėsi iniciatyvos or
ganizuoti demonstraciją Vašing
tone geužės 15 d. Tuo reikalu bu
vo sukviestas Brooklyne, N. Y., 
posėdis, kuriame buvo sudarytas 
žygio komitetas. Jin Įeina žygio 
minties pradininkai: Ant. Mažei
ka, Alg. Budreckis, Ant. Sniečkus 
ir Petras Vytėnas. Posėdyje daly
vavo 15 organizacijų atstovai. Vi
si tam žygiui vieningai pritarė ir 
priėmė projektą memorandumo, 
kuris žygio proga bus Įteiktas 
orez- Johnsonui. Memorandume 
išreikštas pritarimas prezidento 
politikai Vietname ir Domininko
nų respublikoje. Į demonstraciją 
tikimasi sutelkti apie 5000 — lie
tuviu studentų ir šiaip visuome
nės. Demonstracija prasidės 10 v. 
ryto. Kongreso narys J. P. Addab- 
bo. Queens, N. Y., sutiko paruoš
ti žygio atstovams susitikimą su 

prez. Johnsonu. Ta proga per žy
gio atstovus raštu ir žodžiu jam 
bus pareikšta, kad šis žygis sutam
pa su 25 mėtų tragiška sukaktim, 
būtent, sovietine Lietuvos oku

pacija. Šiai sukakčiai pabrėžti žy
gio dalyviai padės vainikus prie 
Lincoln Memorial ir J. F. Kenne
dy kapo Arlington kapinėse.

Platesnių informacijų žygio 
reikalu galima gauti šiuo adresu: 
Ant. Mažeika, jr., 149 — 42 118 
St., South Ozone Park, N. Y. 
11420, USA.

Susidomėjimas šiuo žygiu vi
suose lietuviuose labai gyvas. Ti
kimasi, kad žygyje dalyvaus lie
tuvių jaunimas ir šiaip visuome
nė, kuriems Vašingtonas lengviau 
pasiekiamas. Tad sėkmės — pra
dininkams ir dalyviams!

RINKIMŲ REZULTATAI 
DAR NESKELBIAMI

KLB VI krašto tarybos rinkimų 
rezultatų skelbimas yra sulaiky
tas, kol KLB garbės teismas iš
spręs septynių Windsoro apylin
kės nariu paduotą pareiškimą.

KLB Vyr. Rinkimų Komisija
• šiaip jau rinkimai i Kanados 

Lietuvių Bendruomenės tarybą 
visur praėjo sklandžiai. Kaikurio- 
sė apylinkėse tautiečiai balsavo 
labai gausiai. Buvo ir tokių, kur 
balsuotojai nebuvo gausūs, tačiau 
bendras vaizdas patenkinamas.

• LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY •

Pavasaris ateina pavergton Lietuvon: jaunieji tautiečiai triūsia darže, kurio dar neatėmė sovietai

Pabaltijo karininkų sunaikinimas
Belstis i pasaulio sąžinę, kalbė

ti už persekiojamuosius ir skriau
džiamuosius nereikia jokio ypa
tingo mandato ir Įgaliojimų. Tai 
paprasta žmoniškumo pareiga, 
aiški ir suprantama. Kitas klausi
mas — kaip ją Įvykdyti? Tarp 
daugelio kliūčių nepaskutinėje 
vietoje čia atsiliepia neturėjimas 
žinių apie tai, kas yra Įvykę. Visi 
skriaudikai ir nusikaltėliai, kaip 
taisyklė, stropiai dangsto ir nai
kina savo nusikaltimų pėdsakus. 
Bėgantis laikas kartais jiems pa
deda ištrinti net prisiminimą. 
Juo labiau tad dėmesio verti tie 
reti liudijimai, kurie mus pasie
kia ir padeda nupūsti užmaršties 
ar nežinojimo dulkes nuo didžių
jų mūsų laikų nusikaltimų, dėl 
kurių nė vienas doras žmogus ne
gali būti ramus ir tylėti.

Tragedijos liudininkas
Praeitame pranešime teko pa

minėti skandinavų pastangas pra
laužti tylą, supančią žydų mažu
mos likimą Sov. Sąjungoje. Tame 
pačiame sąryšyje buvo paminėta 
J. Bergerio-Barzilai pavardė, ši 
kartą norime sustoti ties jo liudi
jimu, kuris liečia Pabaltijo trage
diją. Kaip anksčiau minėta, tas 
žmogus yra nuėjęs vingiuotą ke
lią: savo jaunystėje žavėjęsis ko
munizmo idealu, jam skyręs savo 
geriausias jėgas, vėliau perėjęs 
skaudų prablaivėjimo kelią Sta
lino kalėjimuose, turėjęs laimės 
gyvenimo saulėlydyje išsprukti iš 
sovietinio narvo, prie kurio suka- 
limo pats buvo prisidėjęs.

1941 m. karui prasidėjus, J. 
Berger-Barzilai buvo galutinai 
praradęs Stalino malonę, suim
tas ir nuteistas miriop, pusmetį 
praleido mirtininkų kameroje, iš 
kur, pakeitus sprendimą, buvo iš
siųstas i žinomą Norilsko vergų 
darbo stovyklą. Ten, Norilske, 
jam teko būti liudininku Pabalti
jo karininkų tragedijos. Jo žo
džiais, tai buvusi žiauriausia tra
gedija. kurią jam teko matyti sa
vo kalėjimo metu. Apie tai jis 
buvo užsiminęs savo pasikalbėji
mų serijoje, kurią pernai paskel-

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

bė “Dagens Nyheter” vyr. redak
torius O. Lagercrantz.

Apgauti karininkai
Prieš pat vokiečių-sovietų ka

rą 1941 m. birželyje visuose tri
juose Pabaltijo kraštuose buvo 
suimta ir išgabenta į rytus visa 
eilė augštųjų karininkų. Tam bu
vo panaudota klasta. Karininkams 
buvo pasakyta, kad jie siunčiami 
Maskvon i kursus. Pilnoje karinė
je aprangoje, su ginklais, kaiku- 
rie net savo šoferių stotin palydė
ti, buvo susodinti Į vagonus, ku
rie netrukus buvo Įjungti i vieną 
sąstatą. Greit paaiškėjo, jog kelio 
tikslas nebuvo Maskva. Netoli 
Uralo traukinys buvo apsuptas 
stipriai ginkluotų enkavedistų da
linio. Jis nuginklavo pabaltiečių 
karininkus. Karas jau buvo pra
sidėjęs, bet jiems nebuvo nieko 
apie tai sakoma. Pusbadžiu mari
nami, suvarginti rugpjūčio 14 d. 
jie pasiekė Norilską. Išrikiuo
tiems belaisviams komendantas 
paskelbė, kad jie čia atgabenti li
gi būsiančios peržiūrėtos jų by
los. Nekaltieji būsią paleisti ne
trukus laisvėti. Tuo tarpu jie tu
ri prisitaikyti prie sovietinės tai
syklės: kas nedirba, tas nevalgo. 
Buvo atimtos uniformos, apreng
ti kalinių drabužiais.

Jie buvo skiriami Į pačius sun
kiausius darbus: nešti, vilkti, kas
ti. Daugelis jų labai greitai žuvo. 
Vienintelis teismas, kurį jie paty
rė, buvo tardymai, Į kuriuos jie 
buvo šaukiami vienas po kito. 
Tardytojas perskaitydavo šablo
nišką kaltinimą šnipinėjimu, 
kontrarevoliucine veikla, sabota
žu. Paskui kalinį paklausdavo, ar 
jis prisipažįsta. Greitu laiku sek
davo nuosprendis: darbo stovyk
la ar mirtis.

šaudomi arti kalėjimo
Bergeriui teko drauge kalėti 

su miriop pasmerktaisiais kari
ninkais, kurie laukė mirties baus
mės patvirtinimo. Egzekucijų die
na kaliniams būdavo žinoma iš 
anksto iš to, nes jau iš ryto kalė

jimo sargai būdavo girti. Pa
smerktieji buvo šaudomi arti ka
lėjimo — likusieji kamerose 
likimo draugai girdėdavo egzeku
torių šūvius. Sušaudytieji būdavo 
išgabenami sunkvežimiais, lavo
nai sudeginami. Tik vėliau miru
sieji kaliniai imta laidoti popieri
niuose drabužiuose.

Su susijaudinimu prisimena 
Bergeris nelaimingus Pabaltijo 
karininkus. Ypatingai dideli įspū
di jam palikęs vienas estų artile
rijos generolas. Tai buvęs nepa
prastai išsilavinęs vyras,- baigęs 
augštuosius mokslus Prancūzijo
je. Pasmerktųjų kameroje visą 
laiką jis išsaugojo savo ramybę 
ir orumą iki mirties. Liudininkas 
prisimena jo pasakytus žodžius: 
“Kai Estijai mirtis, mes nė vie
nas neturime teisės į gyvenimą.”

Buvę kitų, kurie linko susitai
kyti su esama padėtimi, siūlė ją 
priimti. Iš tūkstančio pabaltiečių 
karininkų, kurie buvo atgabenti 
i Norilską, turėjo kas nors išlikti, 
tačiau kiek iš tikrųjų išliko, to 
liudininkas nežino.

DOLERIAI LIETUVIŲ 
ŠALPAI

Balandžio mėn. BALFo cent
ras turėjo $3.899 pajamų, o išlei
do $6.222. Buvo suaukota Vasa
rio 16 gimn. $1.463, saleziečių 
gimn. Italijoj $520, bendrai šal
pai $1,738 ir kitos pajamos $178. 
Visi pinigai, suaukoti tremtinių 
mokykloms, buvo joms ir nusiųs
ti, pridedant iš bendro iždo $300 
Vasario 16 gimn. mokiniams 
pirkti duonai.

Balandžio mėn. iŠ BALFo 
centro buvo išsiųsta 119 individu
alių siuntų, daugiausia (89) lietu
viams i Lenkiją — vartoti drabu
žiai. m jų persiuntimą sumokėta 
paštui $550. Į Lietuvą ir Sibirą 
nusiųsti 22 siuntiniai, už kuriuos 
sumokėta $1517. Be to, atski
riems asmenims ar šeimoms Į 
įvairius kraštus dar pasiųsta pa
rama grvnais pinigais, išleidžiant 
tai šalpai $567. K. L. J. 

liai atsisakė pasiduoti, nors kari
nė persvara, Įskaitant amerikie
čių 30.000 karių, yra labai aiški. 
Amerikiečiai, drauge su lojalia 
Domininkonų respublikos kariuo
mene, gali sukilėlius jėga nuga
lėti, bet vengia kruvino susidū
rimo. Amerikos Valstybių Or
ganizacija 14 prieš 5 nutarė suda
ryti tarptautinę karo pajėgą ir 
perimti iš JAV Domininkonų res
publikos tvarkymą. Prie tarpinin
kavimo prisideda ir nuncijus E. 
Clarizio. Sovietai smarkiai užsi
puolė JAV Jungt. Tautų Saugu
mo Taryboje. Kai sovietų atsto
vas Fedorenko paklausė JAV at
stovą Stevensoną, kiek kariuome
nės išlaipino Domininkonų res-’ 
publikoje, Stevensonas atsikirto: 
“Iki šio momento 17.000 (gegu
žės 6 d.); o kiek išlaipinta sovieti
nių agentų?” Be to, Stevensonas 
pateikė sąrašą komunistinių agen
tų, kurie dalyvauja sukilėlių ei
lėse. Sukilėlių vadai tai paneigė, 
tačiau papildomos žinios rodo 
aiškia komunistu itaka.

Sov. Sąjunga, minėdama 20 
metų sukaktį nuo II D. karo pa
baigos, surengė didelį paradą, ku
riame pademonstravo galingiau
sias savo raketas, lig šiol viešu
moj dar nematytas. Be to, parade 
žygiavo tūkstančiai kariuomenės 
su šimtais tankų, artilerijos pa
būklais ir kitais ginklais. Ta proga 
marš. Malinovskis ir pirmasis 
kompartijos sekr. Brežnevas pa
sakė kalbas, smerkiančias JAV 
žygius Vietname ir kartu siūlan
čias koegzistenciją, ypač Europo
je. Parade vakariečių ambasado
riai nedalyvavo, išskyrus Prancū
zijos ir Islandijos.. JAV ambasado
rius Kohler nedalyvavo nė pri
ėmime Krmeliuje, nes išvakarėse 
“Pravda” paskelbė marš. Mali- 
novskio straipsni, puolantį vaka
riečius, esą jie kovoją prieš lais
vės sąjūdžius. Iš tikrųjų tai daro 
tik komunistai.

Plieno pramonė Britanijoj vėl 
suvalstybinama. Darbiečių vy
riausybė pateikė parlamentui sa
vo planą, kuris priimtas 310 bal
sų prieš 306. Tai dar ne Įstaty
mas, o tik pagrindas jam paruoš
ti. Darbiečių premjeras H. Wilso- 
nas suvalstybinimo klausimą 
bando spręsti gana atsargiai, nes 
opozicija gana stipri, be to, nevi
si ir jo partijos nariai vienodai 
mano. Du darbiečiai tik paskuti
niu momentu nusprendė balsuoti 
už plieno pramonės suvalstybini- 
mą. Konservatoriai pareiškė ko
vosią prieš suvalstybinimą ir at
ėję valdžion vėl ji panaikinsią. 
Taip jie padarė 1951 m., kai per
ėmė valdžia iš darbiečių vado At- 
lee.

San Salvadore Įvyko žemės dre
bėjimas; 40 užmuštų ir per 300 
sužeistų; sugriauta daugiau kaip 
4.000 namų. Nuostolių padaryta 
už kelis milijonus dolerių.

Britanija per tarptautinį banką 
gauna iš 10 valstybių $1.400.000.- 
000 paskolą sterlingui išlaikyti 
dabartiniame lygyje.

Indija suėmė populiarų Kaš- 
miro veikėją šeiką Abdulą. Kilo 
sumišimai, ir vyriausybė turėjo 
suimti dar 55 asmenis.

Kai dabartinis komunistų va
das Brežnevas švenčiant Maskvo
je 20 m. sukakti nuo pasaulinio 
karo pabaigos paminėjo Stalino 
vardą, 6.000 minia ėmė ploti. Tas 
pats pasikartojo ir paminėjus 
maršalo Žukovo pavardę, kuris 
dalyvavo iškilmėse. Tai rodo ru
sų tautos nuotaikas. Stalinas vis 
dar jiems yra pusiau dievaitis, 
“tėvas ir mokytojas”. Pasikeitė 
komunistai?

Sov. Rusija labai atsilikusi ang
lies pramonėj. Rezervai jos teri
torijoj yra labai nedideli, o rūšis 
— labai menkos vertės. Anglies 
pramonė mažai kuo padidėjo nuo 
1913 m., nors darbininkų skai
čius kasyklose buvo padidintas. 
Nelaimingų atsitikimų rusų ka
syklose yra 8 kartus daugiau nei 
Amerikoje. Dirba didelis nuo
šimtis moterų.

Italijos komunistai, iš Sov. Są
jungos atvežę $330.000 kelti P. 
Amerikoje revoliucijas.

Artimoje ateityje galimi suki
limai, kuriems komunistai jau 
yra pasirengę, būtent, Venecue
loj, Kolumbijoj ir Gvatemaloj. 
Toliau, pagal jų planus, turėtų 
sekti sukilimai Panamoj, Parag
vajuje, Peru ir Haiti valstybėse.

Prancūzijos prez. De Gaulle 
birželio mėn. ketina vykti Į Bon- 
ną tartis su V. Vokietijos kancle
riu L. Erhardu. Vokietija šiuo 
metu yra susirūpinusi De Gaulle 
suartėjimu su Maskva.

Jugoslavijos diktatorius Tito 
lankėsi Norvegijos sostinėje Os
lo. Pernai vasarą jis lankėsi Suo
mijoj. Matyt, organizuoja vadina
mą “neutraliųjų” grupę, remian
čią sovietinę politiką.

Britanijoj nuteisti du tarnauto
jai už šnipinėjimą sovietams. Vie
nas jų tarnavo kr. apsaugos mi
nisterijoj ir ištisus 21 metus per
duodavo slaptas informacijas 
apie britų raketų gamybą sovie
tams. .

IŠVIJO SOVIETŲ 
ŠNIPUS

Kanados užsienio reikalų mi
nisterija pranešė Įsakiusi išvykti 
iš krašto dviem sovietų ambasa
dos tarnautojam: Anatolijui Byč- 
kovui ir V. N. Polučkinui; Pirma
sis buvo komercinis attache, ant
rasis — raštinės tarnautojas. Jie
du skubiai išskrido iš Otavos ge
gužės 7 d. Kanados raitoji polici
ja per ilgesni laiką susekė, kad 
jiedu buvo pradėję organizuoti 
platų šnipų tinklą ir išmokėję 
tūkstančius doleriu įvairiems as
menims. Jų tarpe esąs vienas 
augštas pareigūnas ir vienas at
eivis. Su jų pagalba policij’a ga
lėjusi surinkti pakankamai kal
tinančių duomenų. Tiedu šnipai 
Įtraukę i savo pinkles eilę mote
rų, dirbančių ministerijose ir per 
jais gaudavę slaptų informacijų. 
Iki šiol jiedu dar nieko labai 
svarbaus nebuvo išgavę, nes poli
cija laiku pradėjo sekti jų veik
lą. Daugiausia jiedu domėjosi 
elektroniniais Įrengimais krašto 
apsaugos sistemoje.

Tai dar vienas Įrodymas, kad 
sovietų atstovybės yra šnipinėji
mo lizdai. Per 20 metų Kanadoje 
paaiškėjo šeši tokie atvejai: Gu
zenko, Popov, Loginov, Tarasov, 
Byčkov ir Polučkin. O kiek tokių, 
kurie nebuvo pastebėti? Netenka 
abejoti — tolau yra žymiai dau
giau. Jau vien Guzenko pabėgi
mas atvėrė kanadiečiams akis. 
Neveltui I. Ehrenburgas, lanky
damasis Kanadoje, pastebėjo, 
kad kanadiečiai visus sovietų 
lankytojus laiko šnipais.

Kanados Lietuvių 
Fondo vajus

Malonu pranešti, kad Fondo 
narių skaičius jau peržengė šimtą
jį numeri.

Gauti naujų narių Įnašai: 
nr. 100. Toronto Liet.

Gydytojų Draugija_____ $100
„ 101.A. Skardžius (Sault. St

Marie) __________ 1____ „100
„ 102. KLB Sault St. Marie 

apyl. v-ba ........  „100
Su šiais Įnašais bendra suma

pakilo iki $15.400.
Iš Sault St. Marie įnašus at

siuntė A. Skardžius, kuris jau 
anksčiau Liet. Fondu rūpinosi; 
dėlto jis paskirtas Fondo Įgalioti
niu Sault. St. Marie apylinkei.

Visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame.

Jau beveik visose didesnėse L. 
B. apylinkėse yra Fondo Įgalioti
niai, išskyrus tik Winipegą jr Ed- 
montoną. Dar nėra Fondo narių 
Sudbury, Calgary, I th b ridge. 
Oakville ir Pembroke apylinkėse. 
Tikimės, kad pradėjus naują barą 
ir ten atsiras savanorių.

P. Lelis, Fondo reik. ved.
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naujų politinių telkinių atsiradi
mas, naujų tarptautinių orienta
cijų kilimas, nusistovėjusių so
cialinių poaugščių greitas kiti
mas — visa tai per paskutinę de
kadą smarkiai pakeitė politinį ir 
psichologinį pasaulio veidą. Vi
sur mūsų planetos pasaulis bruz
da. Vienur, kaip pvz. Europoje,

Tel. 368 - 6813

RELIGINIAMI GYVENIME
* Naują encikliką vardu gal jo statistikas, P. Amerika 

“Mense Maio” paskelbė popie-
* žius Paulius VI. Ryšium su ge

gužės mėnesiu, skiriamu Mari
jos garbei, popiežius skatina vi
sus tikinčiuosius maldai: “Da
bartinė valanda yra ypač sunki, 
ir reikia visų krikščionių vienin
gos maldos.” Jis primena karo 
grėsmę ir kviečia tautas spręsti

esanti vienintelis didelis kraštas,

sitarimais.
* šiais mokslo metais Rumu

nijoje iš 180 jaunų vyrų, pada
vusių prašymus įstoti į Jassey 
kunigų seminariją, komunistinė 
valdžia tik 35 leido priimti, šiuo 
metu Rumunijoje yra dvi kata
likų kunigų seminarijos: Jassey 
ir Alba-Julia, kuriose mokosi 
200 klierikų.

* Kun. De Paw, amerikietis, 
viešai pasisakęs prieš liturgines 
reformas, apsvarstęs savo vy
resnybės nepasitenkinimą jo žy
giais, pasitraukė iš tradicininkų 
sąjūdžio, kuris savo veiklą tęsia 
toliau.

* Ketvirtasis tarptautinis ma- 
rijologinis kongresas įvyko San
to Domingo, Domininkonų res
publikoje. Pagrindinė kongreso 
tema “Marija Naujajame Testa
mente”. -

* Pasisakymas misijų klausi- 
mu-schema jau galutinai sutvar
kytas ir paruoštas sekančiai Va
tikano santarybos sesijai, kuri

• prasidės š.m- rugs. 14 d. Svars
tysimų dalykų sąraše ji įtrauk
ta trečioje vietoje. Pirmasis 
projektas misijų reikalu praėju
sioje sesijoj buvo atmestas kaip 
visai netinkąs šių laikų reikala
vimams.

* Tarptikybiniame pasitarime 
Lexington, Ky., metodistai, epis- 
kopalai, presbiterininkai, United 
Church, Disciples of Christ ir 
kt. grupių tikintieji sutarė, kad 
jų susijungimo galimybė turi 
būti grindžiama vyskupyste, 
kaip simboliu “tarnavimo tęsti
numo, kuriuo privalo remtis 
betkoks bažnytinis autoritetas”. 
Tai svarbus žingsnis, galis daug 
Įtakos turėti ateičiai. Episkopa
tų vysk. Robert F. Gibson pa
reiškė: “Nežiūrint kaip besi
stengtumėme vienytis, visų pri
ėmimas vyskupiškosios struktū
ros bus ir istoriškas, ir daugiau
sia vilties teikiąs reiškinys krikš
čionių vienybei.” Š. Amerikos 
liuteronų sinodalinės konferen
cijos pirm. J. Daniel pareiškė, 
esą “svarbus faktas yra tai, kad 
jie rimtai nagrinėja tarnavimo, 
kunigystės ir vyskupystės dok
trinas”. Ypač esą reikšminga, 
kad visas darbas plaukia ne iš 
periferijų, bet iš paties centro. 
Šiuo metu yra sudaryta speciali 
•komisija iš visų šešių bažnyčių 
atstovų, kuri turi paruošti pla
ną “tikrai katalikiškai, tikrai re
formuotai ir tikrai evangeliškai” 
Bažnyčiai iki sekančio susirinki
mo Dalias mieste 1966 m. gegu
žės mėn.

* Tėvas P. Damboriena, SJ, 
Ksavero universiteto profesorius 
Kolumbijoje, pareiškė, kad pa-

greičiau nei gyventojų skaičius. 
Gyventojų metinis prieauglis 
esąs 2.6%, o protestantų — 
15%. Jis apskaičiuoja, jei vis
kas taip eis ir toliau, tai už 50 
metų P. Amerikoje bus apie 50 
milijonų, protestantų. 1914 m. 
protestantų ten buvo vos 100.- 
000, 1938 m. — 1% milijono, o 
1960 m. —10 milijonų. Skaitant 
konvertitus ir naujagimius, pro
testantų metinis prieauglis da
bar yra 700.000. Kodėl taip yra? 
Pasirodo, daugumą misijonierių 
sudaro šiaurės amerikiečiai ir 
jie priklauso arba taip vadina
mom “istoriškom bažnyčiom”, 
kaip metodistai, presbiterinin
kai, baptistai, episkopalai ir liu
teronai, arba “sektoms”, kaip 
mormonai, Jehovos liudininkai 
ir kt. “Bažnyčių” naudojami me
todai misijose yra visai skirtin
gi nuo “sektų” metodų. Pirmie
ji nepamokslininkauja gatvėse, 
bet viską grindžia asmeniniais 
kontaktais, namų lankymais, 
laiškais, knygomis ir brošiūro
mis. Jie vengia poleminio bei 
negatyvaus tono ir savo knygy
nų languose laiko katalikų šv. 
Rašto laidas bei geriausius ka
talikų teologų veikalus- Jie net 
yra paskleidę ypatingai palankią 
nuomonę apie Vatikano santary- 
bą. Jie išlaiko mokyklas, kurio
se tik tie vaikai mokomi protes
tantų tikybos, kurių tėvai to raš
tu pageidauja; turi ligonines, 
kuriose kartais pasitaiko dau
giau besimaišančių katalikų ku
nigų nei pačių protestantų per
sonalo. Daugiausia pasisekimo, 
atrodo, jie turi švietimo srityje, 
ypač todėl, kad moko anglų kal
bos, kuria domisi dauguma pie
tiečių, norinčių pakilti sociali
niame ir ekonominiame gyveni
me.

“Sektos” veikia visai kitaip. 
Jos kovoja prieš “Romos prie
tarus” ir daugiausia laiko skiria 
gatvės pamokslininkavimui, su
sirinkimams palapinėse ir pla
tinimui antikatalikiškos propa
gandos. Tam reikalui jie panau
doja ir kitas priemones. Kaip 
ten bebūtų, yra faktas, kad P. 
Amerikoje protestantai stengia
si laimėti konvertitų iš katalikų 
tarpo, šiuo metu jie nori kuo 
greičiau pašalinti iš savo misijų 
svetimtaučius ir kuo gausiau 
Įjungti vietinius apaštalavimui. 
Šiam reikalui yra įsteigta arti 
130 biblinių institutų. Jie nau
doja moderniškiausius metodus 
ir, anot T. Damboriena, gali bū
ti labai sektinu pavyzdžiu ir ka
talikų misijonieriams.

* Naujasis Vatikano sekreto- 
rijatas netikinčiųjų reikalams 
Salzburge, Austrijoje, posėdžia
vo su komunistų teoretikais iš 
Čekoslovakijos, rytų Vokietijos, 
Vengrijos ir Lenkijos. Jų kon
ferencijos tema: “Marksizmas ir 
krikščionybė”.

šia neišspręstos pokarinės prob
lemos, kitur — nesiliaujančių so
cialinių revoliucijų bangos kurs
to nerimą, dar kitur problemas 
ir konfliktus mėginama spręsti 
karo jėga.

Prancūzija, kuri mano jau iško
pusi į didžiųjų pasaulio galybių 
poaugštį, stengiasi reikštis tvisuo
se pasaulio taškuose, kur jos in
teresai paliečiami ar gali būti pa
liesti, o kartais vien tik savo val
dovo užsigeidimu- Prancūzijos 
įtaka tokios stambios asmenybės 
kaip De Gaulle dėka, visur fak
tiškai yra nemaža. Kaikurie jo 
užsienio politikos “ėjimai” jau 
labai žymiai paveikė (ir tebevei
kia) pasaulio buvusių sąjungų 
būklę.

Mirštanti draugystė
Prancūzijos — JAV draugystė 

šiuo metu yra mirties agonijoje, 
jei ne visai mirusi. Ne vien visa 
Europa, bet ir plati prancūziško
ji politinė visuomenė tuo yra su
sirūpinusi. Tos būklės viena svar
biausių priežasčių yra Europos 
politinio apsijungimo suparaly- 
žavimas. Amerikai besipriešinan- 
čioj aplinkoj tas apsijungimas 
sunkiai progresuoja. Nei “Mažo
sios Europos” partneriai — Itali
ja, Vokietija ir Beneluksas, nei 
Anglija, Ispanija, Skandinavija 
nenori jungtis į tokį politinį jun
ginį, kuris atsisuktų nugara į 
JAV. Europa, galvoja tos valsty
bės, arba bus atlantinė, arba 
Jungtinės Europos visai nebus. 
Atlanto Sąjunga pasilieka tos Eu
ropos nugarkauliu. Be sąjungos 
su Amerika Vakarų Europa pa- 
irsta. Jau esu rašęs, kad “euro
piečiai” jokiu būdu nenori būti 
priklausomi nuo Amerikos. Jie 
nori būti jos lygiu dalininku, bet 
kad tas dalyvavimas būtų tikrai 
lygus, reikia, kad ta Europa, poli
tinė Europa, egzistuotų, kad būtų 
institucija, kuri Europos vardu 
būtų Įgalinta su JAV kalbėtis bei 
derėtis, o ne taip, kaip dabar, ka
da JAV tariasi su kiekvienu atski
rai, o Europos politikos vadovai 
neišvengia belstis į Vašingtono 
duris kaip klientai romėniška žo
džio prasme.

Kliūtys Europoje
Neseniai tarp “šešių” pasiek

tas susitarimas žemės ūkio politi
koj ir jau pasirašytas susitarimas 
suliedinti visų jau egzistuojančių 
ekonominių bendruomenių (ang
lies ir plieno, Bendrosios Rinkos, 
Euratamo) organus į vieną vyk
domąjį vienetą — jau žymiai api
pavidalino busimąjį europinį pa
veikslą. Prancūzijos partneriai

politiniu apjungimu- Prancūzija 
tokiam pageidavimui pasipriešin
ti negali, bet ji negali nuslėpti, ir 
neslepia esminių nesutarimų, ku
rie ją nuo partnerių vis labiau to
lina.

Prancūzų-rusų draugystė
Koks gi galėtų būti Amerikos 

draugystei pakaitas? Suartėjimas 
su Sovietų Rusija?

Maskvai sutikus pasinaudoti 
spalvotos televizijos prancūzišką
ja sistema, oficialūs komentato
riai, susitarimą pasirašius, tuoj 
ėmėsi visu stropumu pabrėžti pa
rašais pasikeitimo politinę reikš
mę, duodami aiškiai suprasti, kad 
sena prancūzų-rusų draugystė at
gimsianti ir vėl pražysianti ...

Taip palinkdama Prancūzijos 
diplomatija lyg stengiasi patikin
ti, kad, rusų-kiniečių-santykiams 
vis stangriau įsitempiant ir užsi
nuodijant, mėginimas Sovietų Są
jungą patraukti Vakarų pusėn 
yra gera taktika. Be abejonės,

prielaida, kad rusų-kiniečių vai
dai jau yra tokioj stadijoj, kurioj 
abi pusės jau pripažįsta faktinį 
“marksizmo-leninizmo” bloko ga
lutinį skilimą. Bet ar taip jau 
yra? Panaši -prielaida gali pasiro
dyti tik spekuliatyvinė... Bet 
galima ir kitokia prielaida. Suar- 
tėdami su Prancūzija sovietai ar 
tik neturi tikslo tuo būdu dar la
biau plėsti spragą tarp jos ir kitų 
sąjungininkų, dar labiau paaš
trinti jų tarpusavę nesantaiką, 
dėl kurios taip kenčia Vakarų pa
saulis? Prancūzijai rodomi dabar
tiniai Maskvos šypsniai gali būti 
apgaulingi! — baiminasi didelė 
prancūzų spaudos dalis. Sovie
tams koegzistencija su JAV, ne
paisant dabartinių šūkavimų dėl 
Vietnamo, yra pelningesnė ir įdo
mesnė, kaip su Prancūzija/ — 
teigia ta pati, daugiau proameri- 
kinė spauda. Prireikus, jie nesi
varžydami atsimes nuo prancū
ziškos draugystės JAV naudai-

Ateities galimybės
Prancūzų-rusų santykių nauja 

orientacija įspraustina į plates
nius bendro Vakarų-Rytų suartė
jimo rėmus. Negalima konkrečiau 
pasisakyti apie visą to klausįmo 
kompleksą nepaanalizavus dau
gybės kitų problemų, kurios ne
išvengiamai toje perspektyvoje 
kyla. Tuose rėmuose telpa ir Lie
tuvos byla. Prie tos temos grįšiu 
kitame straipsny, šį kartą apsiri
bosiu tik iškeldamas kelis klausi
mus.

Ar prancūzų-rusų suartėjimas, 
arba net draugystė/ įgalins Pran
cūziją daryti spaudimą i Sov. Ru
siją, kad pastaroji taikingesnių 
nusiteikimu pradėtų svarstyti po
karinių Rytų Europos problemų 
kompleksą, ypač Vokietijos su
jungimą, kuris yra būtina sąly
ga taikos sutarčiai suformuluoti? 
Pirmu pažvelgimu, atrodo, tai 
būtų gal perdidelis optimizmas.

Dar nėra nei mažiausių žymių, 
kad sovietai jau bent kiek būtų 
pakeitę savo tezę, reikalaujančią 
pripažinti abi “suverenias” Vo
kietijas. Dar neliestu satelitų ir I 
pavergtų tautų. O Vokietija? Ji 
Šnairai žiūri į Prancūzijos politi
nius šoksnius, ypač kiek jie liečia 
Rytų Europą, prisibijodami, kad 
De Gaulle rengiasi apleisti jos 
bylą, kaip ją supranta patys vo
kiečiai. Dabartinė De Gaulle sam
prata Rytų problemų komplekso 
galima šiek tiek iššifruoti iš jo 
paskutinės spaudos konferenci
jos teksto, bet ir ten, kaip visada, 
jis pasiliko gana sibilinis, jei ne 
dviprasmiškas. Nusivylę sąjungi
ninkais vokiečiai jau dabar jieš- 
ko kelių, vedančių į betarpiškas 
derybas su sovietais, šitoje per
spektyvoje vokiečių iniciatyva 
nieko nenustebintų.

Atsigauna komunistai
O kaip beužsimezganti bičiulys

tė su komunistais gali atsiliepti 
į Prancūzijos vidaus padėtį? Po 
šaunių priėmimų , po šiltų jaus
mų išliejimų išlydėtą labai supa- 
ryžėjusį ambasadorių Vinogrado- 
vą pakeitė vienas žymiausių SSRS 
diplomatų—Zorinas. Tai tas pats, 
kuris įvykdė Prahos perversmą. 
Pastaruoju metu Prancūzijos 
kompartija, po ilgesnio izoliavi
mo, pradėjo smarkiai atsigauti. 
Patenkinta De Gaulle antiameri- 
kine politika, ji dar mieliau ploja 
prasidėjusiam flirtui su sovietais. 
Šiais dviem užsienio politikos 
punktais komunistai pasidarė gry
ni “gaulistai”. Neslepiamas net su 
sovietais artėjimas, be abejonės, 
padidins prancūzų komunistų 
skaičių ir jų politinį svorį. Kadai
se De Gaulle komunistus vadino 
“separatistais” ir panašiai, kaip 
socialistų vadas G. Mollet, tapati
no juos ne su^kraštutine kaire, 
bet su Maskva. Patį komunistinį 
režimą jis nevieną kartą yra vie^ 
šai ir 'kietai pasmerkęs. O dabar? 
Vargu jis pakeitė nuomonę dėl re
žimo, bet labai galimas dalykas, 
jis tiki į komunizmo evoliuciją, į 
jo demokratėjimą, kuris neišven
giamai supanašės su vakarų tipo 
demokratija. Spėlioti apie jo da
bartinę galvoseną komunizmo at
žvilgiu be jo paties konkrečių pa
sisakymų, nederėtų. Dešinieji 
Prancūzijos sluogsiiiai visdėlto 
baiminasi, kad savo politika jis 
veda Prancūziją į “liaudies fron
tą”. Jei spręsti iš paskutinių savi
valdybės rinkimų Prancūzijoje, 
valstybinė gaulistų partija (U.N. 
R ) ir šiandien komunistus laiko 
vidaus priešu nr. 1, ir pretenduo
ja, kad tik ji viena gali juos sėk
mingai nugalėti.

Tie rinkimai daugeliu požiūrių 
buvo labai svarbūs. Jie leidžia pa
analizuoti netik vidaus politines 
jėgas, bet ir Įžvelgti gaires, į ku
rias gaullizmas pretenduoja po 
De Gaulle. Kita vertus, daugis į 
tuos rinkimus jau dabar žiūrėjo 
kaip į pradžią prezidento rinkimų 
vajaus. Rinkimai įvyks š. m. gruo
džio 5 d.

Antigua - ramaus poilsio sala
SENELIS UOSTAS ST. DALIUS
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isididziavimas — graži įlanka, L PJ?cia‘ .
idinama F.ncrlich WarhnX Vii. Neilgas SUStOJimaS SlOje Saloje

Kun. J. Stš.

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 •

MOHAWK
FURNITURE LTD

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas į namus pristatymas.

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

12 mylių 
pasididžiavimas — 
vadinama English Harbour, ku
riame Nelsono Dockyard atnau
jinta, atstatyta, nors dauguma 
pastatų tokie, kokie buvo Nelso
no laikais 1784-87 m. Tame laiko
tarpyje pats Nelsonas čia gyveno 
ir vadovavo šiai bazei. Admirolo 
namas dabar paverstas muzėju- 
mi, pripildytas eksponatų iš 18 š.

Ant augštumos stovi Clarence 
House, kuriame dabar yra britų 
administratoriaus būstinė, šiuo 
vardu pavadintas karaliaus Wil
liam IV garbei, kuris kaip jaunas 
laivyno karininkas čia gyveno 
Nelsono laikais; pastatytas spe
cialiai jam, bet busimasis kara
lius mažai tuo pasinaudojo ir ne
ilgai jame gyveno. Dabar čia pri
imami visi atvykstantieji karališ
kosios šeimos nariai. Ir princesė 
Margarita buvo jame apsistojusi, 
kai lankė šią salą. Turistams šie 
rūmai yra uždari.

Aplink visą Nelson Dockyard 
augštumose išmūrytos patran
koms aikštelės, kaikurios dar ge
rai išsilaikiusios, kitos per žemės 
drebėjimą 1843 m. sunaikintos. 
Ten pat augštumoje yra ir kari
nės kapinės, kuriose karių kaulai 
jau pavirtę į dulkes ir kryžių įra
šai vos beįskaitomi, šį Nelson 
Dockyard britų laivynas naudojo 
iki 1899 m., o English Harbour 
ištisus 60 metų buvo pamirštas, 
kai būrinius laivus pakeitė gari
niai. Dabar vėl naudojamas buri
nėms jachtoms kaipo puikiausia 
prieglauda.

Apsukę visas istorines vietas, 
peršamas turistams aplankyti, 
grįžtame atgal jau kitu keliu. Vie
tovaizdžiai mažai pasikeitę, visur 
matosi drėgmės stoka laukuose. 
Saulė visą laiką akinančiai spin-

neleido aplankyti Antigua pri
klausančios Barbuda salos, turin
čios 68 kv. mylias ploto, kurioje 
gyvena apie 1.100 negrų vieninte
liame tos salos kaimelyje. Ji iš
garsėjusi savo smėlio paplūdi
miais, kurių vienas turi net 14 
mylių ilgio, o salos gyventojai 
negrai — savo ypatingai augštu 
ūgiu ir didele fizine ištverme.

Antigua priklauso ir kita sale
lė Redonda, kuri yra negyvena
ma. Jos vieninteliai gyvūnai — 
ožkos. Abi šios salelės yra apie 
30 mylių nuo Antigua.
ATGAL Į KANADA

Lėktuvas iš Antigua salos Į 
Niujorką išskrenda po pietų. 
Prieš taksi atvažiuojant, persiren
giame šiltesniais drabužiais, ku
rie per tą atostogų laikotarpį ne
buvo čia reikalingi. Dabar tenka 
jau prakaitas braukti ir jieškoti 
pavėsio nuo saulės spindulių. At
vyksta tas pats šoferis, kuris ir 
atvežė čionai. Aerodrome laukia 
didžiulis sprausminis lėktuvas, 
pasiruošęs ilgai kelionei, nes iš 
Antigua per Niujorką skrenda 
tiesiai į Londoną. Aerodromo su
venyrų krautuvėse išleidžiame li
kusiuosius Bee Wee dolerius, nu
sipirkdami dar keletą dalykėlių, 
padarytų iš kažkokių pupų, ku
rios pasirodo yra nuodingos. Niu
jorko muitinėje tikrino lagami
nus visų turistų, kurie turėjo iš 
šių pupelių padarytus suvenyrus, 
atėmė ir sunaikino. Čia, ypač mo
terų, veidai ištyso, nes daugiau
sia jos ir buvo jų prisipirkusios.

Kelionė skrendant 40.000 pėdų 
augštyje praeina be jokių nuoty
kių. Lėktuvas pustuštis, pusė sė
dynių neužimta, o vietos marios,

nes talpina 150 keleivių. Per tre
jetą valandų atsiduriame Niujor
ke. čia ilgai netenka laukti, nes 
gauname lėktuvą anksčiau, negu 
buvo skirta, ir jau vėlyvą vakarą 
pasiekiam Torontą.
PATIRTIS MOKO

Baigiant šiuos kelionės Įspū
džius norisi dar priminti, kad kas 
turi sąlygas ir norą keliauti, ne
atidėtų tolimesniam laikui — 
“kai išeisiu į pensiją”.' Reikia 
tuo pasinaudoti, kai dar fiziškai 
lengvai tas pakeliama. Tiesa, su
tikome daug vyresnio amžiaus ar 
net senų turistų po kelis ar pavie
niui keliaujančių, nesibaidančių 
kelionės nuovargio. Tačiau senie
siems vargas, kai reikia pavaikš
čioti ar palaipioti po* kalnus. Jie 
daugiausia sėdi ant jūros kranto 
arba viešbutyje.

Taip pat, norint prie kišenės 
pajėgumo prisitaikinti, reikia i 
Karibų salas važiuoti ne sezono 
metu. Tada beveik per pusę pi
giau atsieina viešbučiai. Sezonas 
prasideda nuo gruodžio 15 d. ir 
trunka iki balandžio 15 d. Tada 
yra pats brangumynas. Taipgi 
priklauso ir nuo viešbučių pasi
rinkimo. Vieni yra labai brangūs, 
bet yra ir kuklesnėmis kainomis, 
kurių aplinkuma nėra tokia pra
bangi kaip pirmųjų. Tačiau apla
mai susidariau Įspūdį, kad vieš
bučiai visose salose gana bran
gūs, ypač San Juan — Puerto Ri
co, Port of Spain — Trinidade ir 
Martinique.

šios kelionės metu aplankiau 
aštuonias atskiras salas ir susida
riau tokią nuomonę: jei kas nori 
kelionės metu daugiau didmies
čio gyvenimo, vakaro įvairumų, 
krautuvių gausumo, visa tai suras 
Puerto Rico ir Trinidad. Jei kas 
nori ramių, tik poilsiui skirtų 
atostogų, nedaug įvairumo ir nuo-

jo žmoną, dukras IRENĄ ir ALDONĄ su šeimomis 
bei artimuosius, prislėgtus liūdesio, nuoširdžiai užjaučiame — 

LR. Paškauskai A.P. Ceponiai

F. V. Urbonai
B. A. Kerniai

Pulk. Įeit. PETRUI TRAŠKEVICIUI mirus, 
jo žmoną, dukras su šeimomis ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —
Lietuvių Atsargos Karių Sąjungos 
Toronto skyrius

Pulk. Įeit. PETRUI TRAŠKEVICIUI mirus, 
jo žmoną ir dukras su šeimomis 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —
D. S. Asevičiai

Pulk. Įeit. PETRUI TRAŠKEVICIUI,
Toronto Lietuvių Karių Sąjungos pirmininkui, mirus, 

gilią užuojautą šeimai ir artimiems reiškia —
L. K. K. Savanorių Toronto valdyba

Lietuvos kariuomenės pulk. Įeit. PETRUI TRAŠKEVICIUI mirus, 
jo žmonai MARIJAI, dukroms — ALDONAI, IRENAI, 

jų šeimoms ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą —
M. D. Reginai 

. ' A. Braziukaitis

PETRUI TRAŠKEVICIUI mirus, 
jo žmoną MARIJĄ, dukras ALDONĄ ir IRENĄ su šeimomis 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —
V. E. Vaidotų šeima
St. R. Valickų šeima

- M. Kalinauskienė su šeima

Pulk. Įeit. P. TRAŠKEVICIUI mirus, 

liūdinčiai žmonai, dukrom ALDONAI ir IRENAI 
.bei jų šeimoms nuoširdi užuojauta —

B. E. Mackevičiai
O. Strimavičienė

Pulk. Įeit. PETRUI TRAŠKEVICIUI mirus, 
jo žmonai, dukroms su šeimomis ir artimiesiems 

nuoširdžią užuojautą reiškia —
KLB Toronto apylinkės valdyba

ANTANUI ŠIMKEVICIUI mirus, 
žmoną PAULINĄ, brolį BRONIŲ, dukrą IRENĄ, 

sūnų ROMĄ ir jų šeimas liūdesio dienose 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

M. Valiulienė
L. V. Štuikiai
O. V. Skukauskai
M. A. Štuikiai

ANTANUI ŠIMKEVICIUI staigiai mirus, 
jo šeimai ir broliui BRONIUI su seimą 

gilią užuojautą reiškia —
D. K. Dainorai
E. K. Galiauskai
V. Judzentavičiūtė

ANTANUI ŠIMKEVICIUI staigiai mirus, 
žmonai PAULINAI, dukrai IRENAI ROPIENEI, 
sūnui ROMUI, broliui BRONIUI bei jų šeimoms 

giliausią užuojautą reiškia —
Janina ir Kazys Ožalai
Gailutė ir Leonas Šmitai

ANTANUI ŠIMKEVICIUI mirus, 
žmoną PAULINĄ, dukterį IRENĄ, sūnų ROMĄ ir brolį 

BRONIŲ su jų šeimomis giliai užjaučiame ir kartu liūdime — 
V. M. Vaitkevičiai 
S.I. Vaitkevičiai

vargio, tai ideali tam vieta Bar
bados ir Antigua. Abi salos su 
puikiais paplūdimiais, ramiu gy
venimu be skubėjimo, tad poilsio 
jieškančiam ideali vieta.

Norintieji pasmaguriauti ir 
naujų įspūdžių gauti, turi būti
nai sustoti prancūzų valdomoje 
Martinique saloje.

St. Lucia sala dėl savo išskirti
nio grožio yra būtina aplankyti 
— tai tiesiog pasakų šalis su kal
nais, kloniais, atogrąžine vešlia 
augmenija.

Norintieji arčiau pažinti at
skirų salų gyvenimą tenesisten-

gia per vienas atostogas daug sa
lų aprėpti. Mes aplankėme aš- 
tuonias salas per 18 dienų. Išsi
kalbėjus su kitais turistais ir pa
čiam ant savo kailio patyrus pa
aiškėjo, kad tokiam laikui marš
rutas buvo perdidelis. Nei vieno
je saloje ilgiau kaip trys dienos 
nebuvo sustota; kitoms teko tik 
dvi dienos, o tokią Tobago salą 
vos vienai dienai teužkliudėme.

bėgti. Tuo būdu liko įdomių vie
tų nepamatytų. Kas nenori per 
atostogas nuvargti, geriau tepa-



pinasi atstatymu
Ont.. Atstatymo

vi priėmė audiencijoj dr. W. W. Jury, kuris rū- 
garsiosios Kanados jėzuitų misijos prie Midlando, 
larbus finansuoja Ontario provincinė valdžia. Nuo- 
T. J. L. Swain, kanadietis, gimęs Kemptville, Ont.

Rusijos Baltijos laivyno tragedija

Vyskupas kreipiasi

Brangūs broliai ir sesės!
Gegužės 13-oji yra tapusi tradicine atgailos diena. Ta proga 

vysk. V. Brizgys skatina visus tikinčiuosius maldai, atgailai bei aukai 
už pavergta Lietuvą, čia spausdiname jo kreipimąsi. Red.

sių metų birželio 15 d. sukan
ka 25 metai, kai Rusijos armija 
jėga pavergė Lietuvą ir atnešė 
mūsų tautai visa, ką pasako bol
ševizmo žodis, šią sukaktį pami
nės visi laisvojo pasaulio lietu
viai. Pavergėjas minės ją ir Lie
tuvoje. Skaitant Lietuvos ir Rusi
jos spaudoje, kas šiai vasarai ruo
šiama Lietuvoje, prisimena 1941 
m. birželio 15-ji, kai iš Lietuvos 
Rusijon riedėjo traukinys po 
traukinio — visi pilni deportuo
jamų, iš baimės ir kančios alps
tančių mūsų brolių ir seserų, o 
Kaune, Vilniuje ir kituose Lietu
vos. miestuose pavergėjai ir tam 
tikras Lietuvos gyventojų ele- 

. mentas organizavo aikštėse ša 
. kius ir kitokias orgijas. Taip jie 

viešai tyčiojas iš mūsų tautos kan
čių, ašarų ir nekaltų gyvybių. 
Lietuvių tautos didvyriškos kovos 
nuo 1940 m. iki dabar ir tos ko
vos aukų gyvybėmis, krauju, kan
čiomis dar niekas pilnai nenu- 
švietė. Ir kova ir aukos yra mil
žiniško masto. Šią vasarą Lietuvo
je jos pavergėjas iš viso to ciniš
kai pasityčios ruošdamas džiaugs
mo šventę, kad Lietuva dar neiš
silaisvino iš vergijos. Lietuvos 
žmonės iš pavergėjo nieko geres
nio ir nelaukia.

Tauta Lietuvoje laukia sau pa
galbos iš mūsų. Laukia ne raudų, 
gražių žodžių', trumpą popietę 
trunkančio paminėjimo, o ko nors 
pastovaus prasmingo, sėkmingo. 
Laukia ne iš kelių pasišventėlių, 
o iš kiekvieno padoraus lietuvio. 
Tautos nelaimės laikais mūsų pa
stangos turi būti vispusiškos. 
Reikia politinės, tautinės veiklos, 
reikia medžiaginės pagalbos Lie
tuvoje esantiems. Tai darančius 
visus gerbiame, remiame. Tačiau 
tai tik viena mūsų pagalbos pusė. 
Kurie Dievą tikime, pasitenkinda
mi tik šiais veiklos būdais neparo- 
dytumėm pakankamai suprantą 
tautos reikalus ir mūsų pareigas. 
Kai suserga ar kitokiu pavojum 
patenka mums brangus asmuo, 
kuris tikintysis pasitenkina tik 
medžiagine pagalba, kuris nepuo
la ant kelių maldai, kuris neau- 
koja už mylimą asmenį gerų dar
bų? Ir tautai pagalba turi būti 
nuoširdi ir vispusiška. Mūsų tar
pe yra užslėptų gražių pavyzdžių.

Australijos kairieji puola ateivius
Australijos sostinės Canberra 

dienraštis “The Australian” pra
nešė, kad kaikurie darbiečių cent
ro komiteto ir Darbo Federaci
jos nariai apkaltino opozicijos va
dą A. Calwell, esą jis pažeminęs 
partiją dalyvaudamas “nacių” or
ganizacijų tikybinėse iškilmėse. 
Tokia organizacija esanti kroatų 
Ustaši. A, Calwell dalyvavęs iš
kilmėse atidengiant paminklinę 
lentą kardinolui Stepinac Mel
bourne. Kairieji taipgi priekaiš
tauja imigracijos ministeriui Op
perman, kuris dalyvavęs kroatų 
parengime Geelonge, kur šalia 
Australijos vėliavos buvęs ir Us
taši vado Pavelic paveikslas.

Kairieji taipgi kaltina A. Cal
well už jo pareiškimą, paskelbtą 
lietuvių laikraštyje “Mūsų Pasta 
gė”. Jame jis pareiškė savo nepri- 

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė- valdžių registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranką masažai; spindulinės ir 

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

B. Naujalis, Psl>JUM.NJ»t.

Vieni maldauja Dievą, švenčiau
sią Mariją, Lietuvos šventuosius 
pakaitomis budėdami maldai die 
ną ir naktį, kiti yra laisvai ir slap
tai pasiskyrė atgailą, jieško pro
gų geriems darbams. O ‘kad visi 
lietuviai jais pasektų! “Daug ga
li nuolatinė tikinčiojo malda”. 
(Jokūbo 3, 16). Brolau, sese. Jei
gu myli savo tautą, ką jai duodi 
vertingo Dievo akyse? Ar neturi 
savo elgesyje ko nors kenksmin
go, negarbingo, peiktino? Nuga
lėk savo ydą ar blogą paprotį ir 
šį apsivaldymą paaukoki Dievui 
už savo tautą ir Lietuvą! Didelės 
vertės yra atgailos, tačiau dides
nės vertės yra artimo meilės dar
bai. Jų nors dalį aukokime už 
Lietuvą. Ir Lietuvon siunčiama 
pagalba — artimo meilės darbas 
tebūna pilnos vertės: medžiaginė 
pagalba vienam asmeniui ar šei
mai, o šventa intencija Dievui už 
visą Lietuvą. Iš artimo meilės 
darbų aplink mus naudingiau
sias yra apaštalinis artimo mei
lės darbas: vieniems padėti Die
vą surasti, jį pažistantiems — 
su juo suartėti. Ir šia veikla mal
daukime Dievą už Lietuvą.

Didelis Dievo ir artimo meilės 
darbas yra malda. Tebūna ji 
kiekvieno lietuvio gyvenimo kas
dieninė ir nuoširdi už Lietuvą, už 
visus pasaulyje lietuvius. Maldos, 
gerų darbų, atgailų galia yra beri
bė ir antgamtiniu, ir psichologi
niu atžvilgiu. Prie visokios mūsų 
veiklos branginkime ir šias dva
sines priemones. Ne laiško rė
muose kartoti žmonijos istoriją, 
kiek žmonių, miestų, tautų būtų 
žuvę, jeigu ne tikinčiųjų maldos 
ir atgailos; ir kiek jų būtų nežu
vę, jeigu laiku ir pakankamai kas 
nors būtų už juos meldęsis ir at
gailojęs. Mūsų laikais ne madoje 
kaikurios viešos kitų praktikuoja
mos atgailos, niekad tačiau nesu
mažės maldos ir atgailos vertė.

Verta yra kiekvienam rimtai 
pasvarstyti, ką savo gyvenime ir 
veikloje įnešime naujo ir pasto
vaus minėdami Lietuvos nelai
mės ir kančių 25 metų sukaktį, 
kad išmelstame Viešpaties pagal
bą greičiau išgelbėti mūsų tautai 
ir tėvynei iš vergijos tamsybės ir 
kančios.

Vyskupas Vincentas Brizgys

tarimą komunistų platinamoms 
brošiūroms apie latvių išeivius, 
ypač “Dauguvos Vanagų” veikė
jus. štai jo žodžiai: “Aš buvau tas 
imigracijos ministeris, kuris at
keldino latvių, lietuvių ir estų pa
bėgėlius iš Vokietijos į Australi
ją... jei ką nors galima, kaltinti 
pagalba karo nusikaltėliams ry
šium su Australijos Latvių Sąjun
gos veikla, tai tik mane.” Minė
tų brošiūrų platinimą globoja 
“New Settlers’ Anti-Fascist Com
mittee”. Globėjų tarpe yra ir 
Federal Labor nariai — sen. S. 
H. Cohen ir dr. J. F. Cairns. “Mū
sų Pastogė” kaltinama paskelbu
si straipsnį apie Amerikos žydų 
įtaką viešajame gyvenime.

Šmeižiančių brošiūrų platini
mas vyksta ir Kanadoje. Jos at
siunčiamos iš Rygos kompromi
tuoti latvių išeivijos veikėjams.

tyro džiaugsmo

Rašykite

prašydami nemokamo leidinio

(52 puslapiai, spalvoti)

Norėdami išvaduoti apsuptą 
Port Artūre Stesselio armiją ir 
užblokuotą laivyną, rusai jau se
niai organizavo Baltijos laivyną, 
kurį norėja pasiųsti į Tolimuosius 
Rytus. Deja, pagal rusų sistemą, 
niekas greit nesidaro, tai ir Balti
jos laivynas išplaukė tik spalio 13 
d., vadovaujant adm. Roždesvens- 
kiui.

Anglija buvo sudariusi su Japo
nija 1902 m. draugiškumo sutartį, 
neleido rusų laivynui plaukti Sue- 
zo kanalu, ir jis turėjo keliauti 
aplink Afriką. Karo laivai buvo 
seni, surinkti iš Baltijos ir Juodų
jų jūrų laivynų. Rusų laivynas ne
turėjo bazių, todėl kurą ir mais
tą turėjo pirkti pakelyje iš viso
kių spekuliantų. To laivyno kelia

nė užtruko net 7 mėn. Plaukda
mas pro Madagaskarą 1904 m- 
gruodžio mėn. sužinojo, kad Port 
Artūras jau kapituliavo.- Norėjo 
grįžti atgal, bet atėjo įsakymas iš 
Petrapilio plaukti į Vladivostoką. 
Plaukdamas Kinijos pakraščiu, 
laivynas sužinojo, kad ir Mukda 
nas krito. Jūrininkai pradėjo kel
ti riaušes, nes jautė, jog keliauja 
į tikrą pražūtį, bet griežta draus
mė dar šiaip taip palaikė tvarką.

Japonai atidžiai sekė to laivy
no kelionę ir ruošėsi tinkamai jį 
pasitikti. 1905 m. gegužės m., kai 
tik Roždestvenskis įplaukė į Korė
jos sąsiaurį, japonų laivynas, va
dovaujamas adm. Togo, jį iš visų 
pusių apsupo prie Cušimos salos 
ir tris dienas trukusiam mūšyje 
visą Baltijos laivyną sunaikino. 
Nuėjo j. dugną apie 40 laivų su 
įgulomis, tik 3—4 laivai paspru
ko iš mūšio, buvo internuoti neut
raliuose uostuose. Su laivais nu
skendo apie 6.000 rusų jūrininkų, 
tiek pat buvo paimta nelaisvėn. 
Admirolas Roždestvenskis buvo 
sužeistas ir paimtas nelaisvėn, o 
gen. Togo pasidarė tautos didvy
riu. Japonų žuvo tik 3 laivai ir 
apie 300 jūrininkų. Ši tragedija 
įvyko todėl, kad japonų modernių 
laivų patrankos toliau siekė, o ru
sų pabūklų sviediniai japonų lai
vų nepasiekė.

Taikos derybos ir sutartis
Po šios katastrofos visas pasau

lis sukruto, o labiausiai išsigando 
Amerika, dėl jos valdomų Filipi
nų likimo, nes dabar kilo klausi
mas — į kurią pusę japonai atsi
suks.

Pasiekę savo tikslą, japonai na 
benorėjo ilgiau kariauti, todėl jie 
į Amerikos prezidento Teodoro 
Roosevelto taikos tarpininkavimą 
atsiliepė palankiai. Visų pirma, 
Amerika (birželio 8 d.) pasirašė su 
japonais slaptą sutartį: Japonija 
sutiko neliesti Filipinų, o Ameri
ka — pripažinti japonų protekta 
ratą Korėjoj. Sumušti rusai nesta
tė jokių sąlygų, bet jiems sunku 
buvo surasti asmenį, kuris vestų 
derybas su japonais'. Tada caras 
vėl kreipėsi į pasitraukusį Wittę, 
kaip gerą derybininką, antras ru
sų delegatas buvo ambasadorius 
Vešingtone baronas Rosen. Japo
nų delegaciją sudarė užs. reik.

Bombonešius lydi 
radariniai lėktuvai

• JAV bombonešius Vietname 
lydi didieji EC 121 radaro lėktu
vai. šeši jų buvo perkelti į Viet
namą po dviejų F-105 bombone- 
šių-naikintuvų numušimo. Taip 
pat pasiųsta į Vietnamą nauja es
kadrilė, aprūpinta pačiais geriau
siais JAV naikintuvais — F-4C 
Phantom II.

Prie Hanoi yra baigiama įreng
ti dvi aikštelės sovietų priešlėktu
vinėms SAM II raketoms, kurios 
gali numušti lėktuvą iki 80.000 
pėdų augščio. Kiekvienoj aikšte
lėj galima įtvirtinti šešias rake
tas. JAV kariniai žinovai tvirtina, 
kad raketos yra veiksmingos iki 
35 mylių nuotolio. Š. Vietname 
atsiranda vis daugiau sovietų 
technikų, kurie stiprina apsaugą 
nuo oro puolimų. Amerikiečiai 
laikosi atsargiai ir stipriau apsau
gotų vietovių toliau šiaurėje ven
gia. Be to, nenorima susikibti tie 
siogiai su sovietais, kad ir š. Viet
name.

VULKANAS ETNA 
BUS KONTROLIUOJAMAS
Pavojingas vulkanas Etna ne 

trukus bus žmonių kontrolėje. 
Aplink krateri netrukus bus pa
statyta eilė seismografų ir jautrių 
šviesos prožektorių, kurie paste 
bėję įtartinus supurtymus ar dū
mus, įjungs aliarmo sistemą ir 
tuo būdu įspės artimųjų kaimų 
gyventojus' saugotis ir būti pasi- 
ruošusiems bėgti toliau nuo vul
kano. ‘

Pažinkite

ONTARIO

ir jaudinančias

Didžiojo Ontario 

įdomybes
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Derybos vyko ir taika pasirašy
ta Portsmouth’e. Witte atvykęs 
Amerikon visur vaidino didelės 
imperijos atstovą. Derybose su ja
ponais labai kietai laikėsi: “nei 
kapeikos nuostolių, nei colio rusų 
teritorijos”. Prezidentas Roose- 
veltas labai spaudė abi puses. 
Wittei jis sakė: jei nepriimat ja
ponų sąlygų, nustosit viso Rytų 
Sibiro; japonams —jei nesuma- 
žinsit savo reikalavimų, tai Amą 
rikos kreditai bus uždaryti. Rug
pjūčio 28 d. Witte gavo įsakymą 
nutrauktT derybas, jeigu japonai 
neatsisakys reikalavę nuostolių 
atlyginimo, bet kartu buvo ir 
slaptas kodas: jei japonai nenusi
leis, tai pasiūlyti jiems pusę Sa
chalino. Japonai per savo šnipus 
tą paslaptį sužinojo ir nenusilei
do. Korėja ir Liaotungo pusiasa
lis su Port Artūru ir geležinkeliu 
perėjo Japonijos kontrolėm Su
tartis buvo pasirašyta 1905 m rug
sėjo 5 d.

Witt’es nuopelnas
Rusija netekusi tame kare 

apie 360.000 žmonių ir tik pusę 
Sachalino salos, daugiau savo teri
torijos neprarado, ir jokių karo 
nuostolių nemokėjo- Ji pasaulio 
akyse nebuvo pažeminta. Tai Wit
te’s nuopelnas. Už tai caras davė 
jam grafo titulą ir paskyrė minis- 
teriu pirmininku. Kilus revoliuci
jai, jis paruošė “Caro manifestą”, 
bet užtai įsigijo daug priešų iš 
aristokratijos ir turėjo pasitrauk
ti (buvo liberalinių pažiūrų). Jis 
įkalbinėjo nepradėti karo su va 
kiečiais 1914 m., bet jo niekas ne
beklausė. Mirė 1915 m. Petrapily
je.

Lietuviams atmintina iš Witte’s 
laikų tai, kad jis išgelbėjo nuo 
mirties dabartinį “Naujienų” re
daktorių Pijų Grigaitį. 1905 m. 
revoliucijos meta Grigaitis buvo 
dragūnų suimtas ir laikytas Suval
kų Kalvarijos kalėjime. Pas jį bu
vo rasta kišenėje revolveris ir 
įtartinų asmenų sąrašas. Kadangi 
tuo meta buvo karo stovis, tai 
Grigaitis buvo perduotas kari
niam teismui ir jam grėsė mirties 
bausmė. Bet politinių kalinių ta 
legrama min. pirm. Wittei ir gu
bernatoriaus įsikišimas Grigaitį 
išgelbėjo. (Iš Š. Kairio atsimini
mų). ‘

Ką svarstė Europos lietuviai kunigai?
Balandžio 20-23 d. Italijoje, ne

toli Parmos, Bardi miestelyje 
naujai pastatytuose Jaunimo Na
muose, įvyko Europos lietuvių 
kunigų išeivijoje studijų dienos 
Dar iš vakaro, t.y- balandžio 19 
d. įvyko minėtų patalpų iškilmin
gas pašventinimas, sutraukęs 
daug svečių, čia buvo atvykę ir 
lietuvių ne tik iš įvairių Italijos 
vietovių, bet ir iš Prancūzijos, 
Šveicarijos bei Vokietijos. Tuo 
jie norėjo išreikšti pagarbą di
džiam lietuvių draugui arkiv. A. 
Samore, savo gimtinėje pastačiu
siam šiuos namus, ir karta pa
matyti mons. V. Mincevičiaus rū
pesčiu juose įrengtą lietuviškais 
motyvais salę bei Aušros Vartų 
koplytėlę. Joje pirmą kartą Mi
šias atlaikė arkiv. A. Samore ir 
tartame padėkos žodyje pabrėžė, 
jog lietuviai čia neturi jaustis 
svetimi. Miestelio aikštėje pa
ruoštoje estradoje Vokietijos Va
sario 16 gimnazijos tautinių šo
kių ansamblis su pasisekimu pa
šoko tautinių šokių. Jaunimo Na
mų atidarymo iškilmes ir tauti
nius šokius sekančią dieną per
davė italų televizija. Mons. V. 
Mincevičiui Bardi savivaldybės 
rūmų salėje buvo iškilmingai su
teiktas garbės piliečio titulas.

Globėjas — arkiv. A. Samore
Europos lietuvių kunigų studi

jų dienas globojo pats arkiv. A. 
Samore, Nepaprastųjų Bažnyčios 
reikalų kongregacijos sekreto
rius. Kiekvieną rytą Mišių metu, 
laikomų šių namų Aušros Vartų 
Dievo Motinos koplytėlėje, bend
ras meditacijas studijų dalyviams 
pravedė naujasis vyskupas dr. 
Pr. Brazys. Jose vyravo pagrindi
nė mintis — liudyti šių dienų 
pasauliui Kristų ne tik žodžiu, 
bet ir visu gyvenimu, pagrįstu 
tikra krikščioniška meile. Pačios 
studijos vyko lietuviškais fres- 
kais bei lietuvišku stiliumi iš
puoštoje salėje. Studijų vadovu 
buvo kun. prof. St. Yla. Pažymė
tina, kad Šv. Tėvas per savo sek
retorių kard. Cicognani atsiuntė 
šių studijų dalyviams sveikinimo 
telegramą ir palaiminimą.

Referatai ir diskusijos
Pirmąją studijų dieną buvo 

perskaitytas negalėjusio dalyvau
ti kun. dr. St. Žilio referatas te
ma: “Liturgijos esmė enciklikos 
“Ecclesiam suam” šviesoje”, šia 
proga buvo iškelta visa eilė klau
simų, liečiančių praktiškąjį nau
jų liturginių nuostatų pritaiky
mą lietuviškoje pastoracijoje, 
trūkumą dabartiniams laikams 
pritaikintų katechizmų bei kita 
kiu religijos mokymo vadovėlių. 
Trūksta ir pilnai paruošto lietu
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Taip atrodo šiuo metu suvenyrų parduotuvė Bucharoje, Sov. S-goje

Kam turi rūpėti lietuviu gimnazija?
Ateitininkų kongreso proga
Jeigu jau pritarti nuomonei, 

jog kongresiniais metais dera iš
kelti galimai daugiau mums rū
pimų klausimų, tai į jų eilę turė
tų patekti ir šv. Antano gimnazi
jos klausimas, nes tai yra vienin
telė gimnazija š. Amerikos žemy
ne, kuri yra paskirta tik lietu
viams berniukams.

Lietuviškumo tvirtovė, 
kurios niekas negina
Manding, būtų labai nekuklu 

imti čia ir įrodinėti, jog šis klau
simas iš tikrųjų yra labai svar- 

viško mišiolėlio bei'ritualo- Čia 
ypatingai buvo prisimintos ap
gailėtinos pavergtosios Lietuvos 
sąlygos, kur iš viso negali būti 
kalbos apie religinę spaudą ir 
kur net žodinis religijos tiesų 
mokymas laikomas nusikaltimu.

Dar tą pačią dieną buvo per
skaitytas taip pat negalėjusio da
lyvauti mons. Z. Ignatavičiaus 
referatas “Iš Vatikano II visuoti
nės santarybos III sesijos disku
sijų apie religinę laisvę, žydus ir 
kitus nekrikščionis”. Po jo seku
siose diskusijose buvo pasidalin
ta mintimis bei patirtimi iš kata
likų santykių su protestantais. 
Taip pat buvo svarstomas būdas 
ir priemonės tolimesniam šių 
santykių išlaikymui bei pagerini
mui.

Liturginių tekstų vertimai
Antrąją studijų dieną Grego- 

rianum un-to prof. Tėv. A. Liui- 
ma skaitė referatą “Dabartiniai 
lietuvių kunigų uždaviniai encik
likos ‘Ecclesiam suam’ švieso
je”. Čia prelegentas trumpai pa
teikė minėtoje enciklikoje iš
reikštą Bažnyčios-Bendrijos sam
pratą. Buvo pabrėžta, kad Bažny
čią sudaro visi pakrikštytieji, o 
ne vien hierarchija. Už pasitai
kantį krikščionių tarpe blogį vi
si yra atsakingi ir visi turi prieš 
jį galimomis priemonėmis kovoti, 
kad nebūtų taip vadinamo “blo
gio be savininko”. Diskusijose 
šis klausimas buvo dar giliau ir 
konkrečiau gvildenamas. Taipogi 
šia proga buvo iškeltas Europos 
lietuvių sielovados centro įkūri
mo reikalas bei organizavimas 
naujų liturginių tekstų vertimo 
ar vertimų. Pastarajam tikslui 
šiuo atveju buvo sudaryta paruo
šiamoji komisija.

Pasauliečių klausimas
Sekančią ir paskutinę studijų 

dieną kun. A. Rubikas skaitė re
feratą “Bažnyčia ir pasaulietis”. 
Prelegentas, panaudodamas isto
rinę šio klausimo raidą ir autori
tetingą II Vatikano visuotinės 
santarybos pasisakymą, sudarė 
bendrą šios problemos panora
mą, iš kurios išryškėjo pasaulie
čių reikšmė ir jų atsakingo bend
radarbiavimo reikalas Bažnyčios 
gyvenime. Pasauliečiai yra lygia
teisiai Bažnyčios nariai, kaip ir 
dvasiškiai, turį taip pat savo veik
los lauką ir priemones. Jų tad 
atitinkamas paruošimas ir įjungi
mas i Bažnyčios aktyvųjį gyveni
mą ir sudaro šių dienų Bažnyčiai 
vieną iš jos svarbiųjų uždavinių. 
Gyvose diskusijose buvo mėgina
ma nusakyti būdą ir priemones, 
kaip pasauliečiai galėtų darniai 

-Nukelta į 9 psl.

bus. Tai būtų lyg ir užgavimas 
skaitytojo ir riet, sakyčiau, dides
nės dalies mūsų visuomenės, ku
ri juk pati žino, kad, pavyzdžiui, 
Vasario 16 gimnazija Vokietijo
je ir saleziečių gimnazija Italijo
je yra lietuviškumo tvirtovės Eu
ropoje, o šv. Antano gimnazija 
— Amerikos kraštuose. Gali tik
tai kilti klausimas, kodėl Ameri
kos kraštų lietuviai šios savo-tvir
tovės negina arba bent neteikia 
jai pakankamai praktiškos reikš
mės? Kodėl, pavyzdžiui pranciš
konams tenka siųsti specialų žmo
gų į “pasaulį” ir prašyti tėvus, 
idant jie leistų savo sūnus šion 
gimnazijon?

Vadinasi, ši gimnazija nesusi
laukia pakankamai dėmesio, nors 
ji turi visas valdžios gimnazijų 
teises, augšto lygio mokslo per
sonalą, rinktines mokslo priemo
nes, puikų bendrabutį, gražią ap
linką ir,' kas svarbiausia, tokį 
auklėjimo užmojį, kokio jokioj 
kitokioj gimnazijoj nėra, ir ko
kio mes visi čia taip labai pasi
gendame.

Minutėlei stabtelkime
šį tad klausimą mums visiems, 

bet ypač ateitininkams, ir reiktų 
panagrinėti ryšium su liepos 3-4 
d- įvykstančiu kongresu. Argi, sa
kysime, tėvai nenorėtų, kad jų 
sūnūs, be mokslo žinių, gaunamų 
kiekvienoj gimnazijoj, priedo dar 
gautų tautinį, religinį ir moralinį 
auklėjimą, sugebėjimą perprasti 
ir seikėti vertybes ir dar, be to, 
įprastų būti tvarkingais, manda
giais, darbščiais, punktualiais ir 
pan. O tai ir yra tasai auklėjimas, 
kurį mes turime galvoje ir kurio 
tačiau mes patys dažniausiai ne
galime įskiepyti, nes tai, ką mes 
įduodame, bloga aplinka atima. 
Tenai ir aplinka kuriama tokia, 
kad mokiniui ką nors gero duotų 
ir nieko iš jo neatimtų.

Čia ne Lietuva, sakysite ...
Ne, tik kaip pavyzdį tenka nu

rodyti, kad Lietuvoje į Tėvų ma
rijonų, jėzuitų ir pranciškonų 
gimnazijas tėvai siųsdavo savo 
vaikus iš pačių tolimiausių kam
pelių, net ir miestų, kuriuose bu
vo valdžios gimnazijos (o niekas 
iš mūsų negalėtų nusiskųsti buvu
siomis mūsų valdžios mokyklo
mis!). Ir kas nuostabiausia, kad 
nemaža iš šių tėvų yra buvę indi
ferentai ir net laisvamaniai. Va
dinasi, jie patys, pajutę tuštumą 
savo gyvenime, panoro, kad bent 
jų vaikai į ją nepatektų. Ir dėlto 
anos trys gimnazijos Lietuvoje 
visados būdavo perpildytos, štai 
dėlko ir labai nuostabu, kad čia, 
kur šimtą kartų daugiau visokiau
sių pavojų jaunuoliams gresia, 
tėvai nepasinaudoja proga savo 
vaikus nuo to apsaugoti.

Daugeliu atvejų 
galima pateisinti, bet...
Ir kodėl taip yra? Sakysite, tė

vų, o ypač motinų, prisirišimas, 
meilė, ilgesys ... Betgi savo ilge
sį verta pakelti, jeigu linkima sa
vo vaikams laimės. Priešingu at
veju net ir meilė tampa ligūsta. 
Dar daugiau — ji tampa egoistiš
ka, nes dėl savo asmeniško ilge
sio užtvenkiamas savo vaikams 
kelias į pilnesnio žmogiškumo ir 
asmenybės ugdymą.

Daugeliu atveju galima tėvus 
pateisinti dėl negalavimų savo 
vaikus auklėjant, bet šiuo atveju 
ne, ypač ateitininkus.

A. Kalnius
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PROPAGANDINIAI ŠŪKIAI
Sovietinė kompartija Gegužės Pir

mosios išvakarėse spaudoje paskel
bia virš 100 šūkių, kurie vėliau per
keliami į plakatus ir transparentus. 
šių metų naujovė, be abejonės, yra 
karas Vietname: “Pasaulio tautos! 
Kovokite, kad būtų nutraukta kari
nė Amerikos imperializmo interven
cija Pietų Vietname ir jo agresyvūs 
veiksmai prieš Vietnamo Demokrati
nę Respubliką! Reikalaukite, kad 
JAV ginkluotosios pajėgos būtų tuo
jau pat išvestos iš Pietų Vietnamo! 
šalin rankas nuo Vietnamo!” Po šių 
labai karingų žodžių Kremliaus va
dovai, staiga prisiminę nesutarimus 
su komunistine Kinija, ir vėl mėgi
na atstatyti griauti siūlomus tiltus: 
“Tegul vystosi ir stiprėja Anglijos, 
Jungtinių Amerikos Valstijų, Pran
cūzijos ir Tarybų Sąjungos tautų 
draugystė ir bendradarbiavimas tvir
tos taikos visame pasaulyje labui!-”

GĖLĖS LENINUI
Dabartiniame Vilniuje šiandien ne

trūksta paminklų komunizmo prana
šams. Žymiausias jų yra paminklas 
Leninui — netgi ir visa lietuviška 
aikštė pavadinta šio ruso vardu. 
Skaudžiausia, kad kiekvieną pavasa
ri čia kankinami mažieji lietuviukai. 
“Tiesa” rašo: “Iš pat ryto visomis 
kryptimis traukia prie Lenino pa
minklo šnekūs, margi vaikučių srau
tai. Kiekvieno mažylio rankose — gė
lės. Kolonos išsitęsia — vieni tik 
prieina prie aikštės, o kiti jau pa
kyla aukštyn granito laipteliais pa
dėti prie paminklo papėdės gėles, 
kurias jie atnešė V. Leninui 95-ųjų 
gimimo metinių proga.. .” Prie to 
paties Lenino paminklo Vilniaus mo
kyklų mokiniai duoda pionieriaus 
priesaika: “Aš — Tarybų Sąjungos 
pionierius — iškilmingai pažadu...” 
Gėlės — rusui, priesaika — Sov. 
Sąjungai senelio Vilniaus širdyje!..

PUOLAMAS T. KIPAS, SJ
‘‘Tiesos” propagandistai paskelbė 

rašinį, kuriame mėginama įrodinėti, 
kad ilgametis Jėzuitų gimnazijos rek
torius Tėv. Kipas, SJ, buvo vokiečių 
žvalgybos agentas ir gimnazijoje 
stengėsi ugdyti vokišką dvasią. Tai 
jau, berods, nepirmas minėtojo vie
nuolio puolimas komunistinės spau
dos puslapiuose. Priežastimi tenka 
laikyti ne vokiškas, bet lietuviškas 
gimnazijos mokinių nuotaikas bei jų 
patriotiškumą. Pirmosios okupacijos 
metais, suvalstybinę Jėzuitų gimna
ziją, komunistai mėgino organizuoti 
komjaunimą. Jie, turbūt, ir šiandien 
negali užmiršti, kad visos jų pastan
gos nuėjo niekais — mokinių tarpe 
neatsirado pakankamo skaičiaus “sa
vanorių”. Nemalonią situaciją teko 
šalinti dirbtinėmis priemonėmis, Į 
buv. Jėzuitų gimnaziją atkeliant Kau
no žydų gimnaziją, kurios mokiniai 
ir sudarė branduolį komjaunimo or
ganizacijai. Laikantis objektyvumo, 
tenka pabrėžti, jog ir žydų tarpe bu

vo mokinių; drįsusių nestoti į kom
jaunimą. Tačiau faktas lieka faktu, 
kad tik žydų dėka gimnazijoje buvo 
suorganizuotas komjaunimas. T. Ki
pas, SJ, išvykdamas iš Lietuvos ir 
atsisveikindamas dalino religinius at
virukus, kurių kitoje pusėje buvo 
lietuviškas įrašas “Tikiu į prisikėli
mą”. Komunistų agentams, be abejo
nės, buvo aišku, jog šiuo atveju tu
rimas galvoje Lietuvos prisikėlimas. 
Karo ir pokario metais T. Kipas, SJ, 
daug yra padėjęs Berlyne gyvenu
siems lietuviams. Jo šmeižimas yra 
sąmoningas piktos valios mostas an
tireliginės propagandos sąskaitom

ATVIRI G. ZIMANO ŽODŽIAI
G. Zimanas, “Tiesos” vyr. red. ir 

kartu vienas pagrindinių lietuviško
sios kompartijos propagandistų, sa
vo rašinyje “Mūsų laikmečio vėlia
va”, apibaręs JAV, pagarbinęs Leni
ną ir pasidžiaugęs užkietėjusių anti- 
komunistų atsivertimu, staiga nu
stebina skaitytoją komunistui ne
įprastu atvirumu: “Prieš kurį laiką 
šių eilučių autoriui teko būti viena
me visasąjunginiame pasitarime Mas
kvoje, būtent tarybinių filosofų sim
poziume. Daug pasitarimų vyksta 
mūsų šalyje, visuose jos miestuose, 
o ypač sostinėje, tačiau šis pasitari
mas atkreipė dėmesį savo pobūdžiu. 
Pranešimai nebuvo direktyviniai, 
jiems ne tik buvo pritariama, bet 
kai kurie jų teiginiai buvo ir kriti
kuojami. Vyko dalykinis, laisvas ir 
kūrybinis svarstymas. Kiekvienas 
diskusijų dalyvis vadovavosi tiktai 
vienu nurodymu — savo sąžinės bal
su. “Ko čia stebėtis?” — pasakys ne 
vienas skaitytojas. Stebėtis čia tik
rai nėra ko, bet dar visai neseniai 
panašūs pasitarimai buvo rengiami 
visiškai kitaip, ir šiame pasitarime, 
kaip kartais saulė mažame lašelyje, 
atsispindėjo tie didieji pasikeitimai, 
kuriuos mes trumpai vadiname leni
ninių normų atkūrimu ...” šiuose 
G. Zimano žodžiuose atsispindi di
džiulė likimo ironija: reikėjo net 25 
metų, kad klausimus galima būtų 
pradėti svarstyti be direktyvų ir net
gi juos kritikuoti, kai tuo tarpu toks 
dalykas buvo visai normali procedū
ra neprikl. Lietuvoje, kurią sugrio
vė tas pats Zimanas ir jo draugai 
komunistai...

MENININKAI VAIZBŪNAI
Vilniaus filharmoniją pastaruoju 

laiku buvo pradėjusi kankinti ne
įprasta problema — du tai pačiai 
vietai parduoti bilietai. Muzikos mė
gėjai nekartą sudrumstė vakaro rim
tį, rasdami bilietu rezervuotą vietą 
jau užimtą kito piliečio, kuris turė
davo lygiai tokį pat bilietą. Po ilgų 
tyrinėjimų mįslė buvo išaiškinta: 
bilietus gamino ir juos spekuliacinė
mis kainomis pardavinėjo komunali
nio ūkio projektavimo instituto dar
buotojai — I. K. Jurkšys, L. K. Kit- 
ra, A. B. Klimka ir A. A. Ramanaus
kas. V. Kst.

Premijų laimėtojos kartūnų vakare Hamiltone. Iš kairės: V. Ulbinienė — V premija, V. Jurašie
nė — IV, G. Giedraitienė — III, L. Virbickaitė — II ir E. Dirsienė — L Kairėje stovi J. Pleinys, 
ateit, pirm., įteikęs laimėtojoms premijas, dešinėj — K. Mileris, pravedęs kartūnų vakarą.

0 MAMUTO"
LN SKLYPAS per balandžio mėn.l 

davė pajamų $297.70. Automobilių 
skaičius LN sklype didėja. Nuo geg. Į 
1. d. City Chevrolet Ltd. nebelaikys 
25 naujų automobilių mūsų sklype, 
tad manytina, jog gegužės mėn. skly
po pajamos bus panašios į balandžio 
mėn., nes pavienių klientiT didėjimas 
tik išlygins netekimą City Chev.

Už automobilį imama mėnesiui $3 
ir dar tik apie pusė LN autoaikštės 
tepripildyta. Už poros blokų nuo skly
po jau dabar imama mėn. po $10. Ge
gužės 1 d. aikštė išpilta skalda, išly
ginta ir supresuota. Tai kainavo $420. 
Iš viso LN autoaikštės prauošimas iki 
šiol kainavo apie $1480 ir iki geg. 1 
d. jau davė apie $800 pajamų. Yra be
veik tikra, kad ateinantieji 3 mėne
siai padengs visas išlaidas ir nuo rug
pjūčio 1 d. pradės duoti pelną.

Pagal “Spectator” pranešimą, už 1 
metų priešais miesto savivaldybės rū
mus bus pradėtas statyti planetariu
mas, kuris per metus sutrauks apie 
100.000 turistų. Be to, betarpiškai į 
rytus nuo miesto halės planuojama 
statyti YWCA rūmai. Ryšium su tuo 
bus panaikintos 2 didelės autoaikštės, 
kur dabar stovi apie 500 automobilių. 
Tai, be abejonės, turės įtakos ir mū
sų sklypo pajamų didėjimui.

Nepavykus pastatyti Liet Namų 
tiesioginiu keliu, t.y. sudedant vi
siems lietuviams po keletą šimtų, ten
ka apsistoti prie ilgesnio kelio — lauk
ti, kol reikiamas lėšas naujiems Liet. 
Namams sukels turimos LN b-vės nuo
savybės.

ei jos irgi išeina j ieškotis sau pelno iš 
šokių. Vakaro įvairumas buvo Ball- 
Room šokių demonstravimas, kurį at
liko W. Pollock šokių studija; publi
kai buvo duota galimybė išrinkti 5 
gražiausias ir stilingiausias kartūno 
sukneles. Kiekviena moteris su kartū
nine suknele turėjo savo numerį, o 
įėjimo bilietas buvo balsavimo lape
lis. Balsus skaičiavo: K. Bungarda, 
M. Borusienė, A. Patamsis, D. Rakaus
kaitė, D. Deksnytė ir Alf. Stanevičius. 
I premiją $15, skirtą Tri Realty Ltd., 
laimėjo E Dirsienė 35 balsais; II — 
$10, skirtą Sakas Parcel, laimėjo L. 
Verbickaitė 32 bals.; III — $8, skirtą 
sendraugių, gavo G. Giedraitienė 30 
bals.; IV $7, Hamiltono ateit., — V. 
Juraitienė 24 bals.; V — $5, skirtą 
ABC Auto Body, V. Ulbinienė 22 bals. 
Vakarui laimės staliukus aukojo VI. 
Kybartas Economy Meat Market ir J. 
O. Deksniai. K. M.

VYTAUTO DIDŽIOJO DRAUGO
VES SKAUTAI geg. 2 d. suruošė Obuo
lių Dieną. Pelnas $42.30 paskirtas pa
rapijos jaunimo centro salės statybai. 
Visiems už paramą skautiškas ačiū.

Sk. draugininkas A. Trumpickas.

HAMILTONO ATEITININKŲ ME
TINĖ šventė gegužės 15-16 d. neįvyks.

JAUNIMO ŠOKIAI, rengiami moks
leivių ateitininkų, įvyks geyužės 15 d. 
parapijos salėje. Kviečiamas jauni
mas gausiai dalyvauti. Į šokius yra pa
kviestas ir Toronto jaunimas. Šokiams 
gros P. J. ir Viscounts orkestras. Pra 
džia 8 vai. vak. įėjimas 75 centai.

SUDBURY, Ont.
KUN- A. SABAS išvyko 3 savai

tėm atostogų. Čikagoje susitiko su 
broliu kun. Augustinu ir abu aplan
kė Grand Canion, Los Angeles, Mek
siką, San Francisco miestus ir Ra
miojo vandenyno pakraščius, per 
Rocky Mountains, Regina ir kitas 
vietoves grįš atgal.

Kun. A. Sabo vietoje lietuviams 
pamaldas atlaikė kun. Heinrichs.

STUD. REGINA JAKUBONYTĖ, 
buvusi Sudburio gyventoja, su drau
ge Jadvyga iš Ročesterio, N.J., atos
togas praleido pas A. J. Kručus. Jos 
draugė, dar būdama 3 m. amžiaus, 
su tėvais iš Lietuvos buvo išvežta į 
Sibirą ir žiaurioje tremtyje išgyveno 
9 metus. Vėliau pavyko jai laimin
gai atvykti į Ameriką.

“GELEŽINIS VILKAS” medžioto
jų ir meškeriotojų klubas gavo Kana
dos valdžios organizacinį pripažini
mą — “čarterį”; išrūpino klubo val
dyba. Kr.

LB APYLINKES VALDYBA gegu
žės 2 d. per CHNO radijo stotį per
davė Motinos Dienai pritaikytą pro
gramą. Pranešėjais buvo P. ir M. 
Venskevičiai. Malonu, kad atsiranda 
tautiečų —aukotojų ir išpildytojų, 
kurių dėka anksčiau pradėtas dar
bas nenuilstamai tęsiamas toliau, 
šio radijo pusvalandžio finansuoto
jai — St. Krivickas ir P. Jutelis tą 
reikalą rėmė ir pernai. Labai gaila, 
kad apie šį pusvalandį sužinota labai 
vėlai, tik paskutinę dieną per lietu
viams skirtas pamaldas; nebuvo 
skelbta net spaudoje, todėl daugelis 
tautiečių negalėjo išgirsti.

Ar negeriau, kad tokie nuoširdūs 
žodžiai apie motinos vargus tėvynė
je ir Sibiro taigose būtų buvę per
duoti anglų kalboje, tuo supažindi
nant su lietuvės motinos kančiomis 
kitataučius? Šiaip radijo pusvalan
dis tautiniu atžvilgiu pavykęs. MB- 
sų pareiga šios radijo valandėlės iš
laikymą remti. J. Kr.

MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ KLU- 
z BAS. — Lietuviai mylėjo savo kraš

to gamtą, miškus, ežerus, jų grožį ir 
daug laiko praleisdavo bemedžioda
mi, žvejodami ir džiaugdamiesi gra
žiais tėvynės vaizdais. Vėliau atsidū
rę tremtyje, netekę savo gimtosios 
žemės, kad sieloje neliktų nostalginės 
tuštumos, stengėsi prisitaikyti prie He

krašto gamtos, jos savybių, grožio ir 
ją pamilo.

Po sunkių darbų fabrikuose, ka
syklose, laisvalaikį praleidžia miš
kuose, prie ežerų, vasarvietėse. To
dėl tos rūšies sportui populiarinti 
tremties ir senosios imigracijos lie
tuviai pradėjo steigti organizacijas. 
Jau nuo 1962 m. mūsų kolonijoje 
buvo atsiradę keletas iniciatorių 
steigti gamtos mylėtojų ar sporto or
ganizaciją. Deja, viskas ir paliko tik 
norais. Praslinkus geram pusmečiui, 
S. Krivicko, Br. Dūdos ir Pov. Jute- 
lio iniciatyva organizacijos steigimo 
idėja tapo kūnu — “Geležinio vil
ko” medžiotojų ir meškeriotojų spor
to klubu.

Narių prisirašė per 65. Klubo or
ganizatoriai ir steigėjai buvo išrinkti 
į pirmąją trejų metų klubo valdybą: 
pirm. Br. Dūda, sekr. St. Krivickas, 
ižd. P. Jutelis. Į revizijos komisiją 
3 metams išrinkti: Pr. Gabrėnas, Ag. 
Pranskūnienė. Per dvejus klubo 
veiklos metus daug padaryta: orga
nizuotos artimos ir tolimos medžiok
lės. "žvejybos vasaros ir žiemos laiku. 
Tolimesnėms medžioklėms ir žvejy
boms buvo samdomi sportiniai lėk
tuvai. Medžioklei naudojami treniruo
ti šunes. Organizuotos žvejybos, me
džioklės varžybos, šaudymo rungty
nės, skiriant pasižymėjusiems geras 
dovanas ir taures. Rengta gegužinės, 
organizaciniai pobūviai ir pan. “G. 
V.” aktyviai rėmė ir dalyvavo bend
ruomeninėje veikloje, taip pat ne
pamiršo ir Kanados lietuvių spaudos 
— “T. ž.” ir “N. L.”.

Per energingą valdybos veiklą ir 
pastangas š. m. balandžio 26 d. gau
tas Kanados feder. valdžios organiza
cinis “G. V.” pripažinimas — “čarte- 
ris”. Klubas savo trečius veiklos me
tus pradėjo š. m. balandžio 24 d. su
sirinkimu, iškilmingu pobūviu ir šo
kiais. V-bos pirm. Br. Dūda padarė
1964 m. veiklos pranešimą. Aptartos
1965 m. veiklos gairės, ryžtantis dar 
didesnei pramoginio sporto ir tauti
nei veiklai.

Pasižymėjusiems medžioklėje, žvej
yboje ir šaudymo sporte klubo na
riams įteiktos dovanos —taurės: už 
žvejybą — P. Juteliui ir V. Bružui, 
o už žvejybą ir medžioklę A. Juoza
pavičiui (2). J. Kručas

ANTANAS TĖVELIS geg. 1 d. per
ėmė nuosavybėn Colonial House alinę, 
kuri yra Mary g-vėje tarp King Wil-, 
liam ir Rebecca. Naujasis lietuvis 
verslininkas yra aktyvus ir pastoviai 
remiąs visus lietuviškus reikalus tau
tietis. Naująjį verslą Ant. Tėvelis ve
da patsai ir maloniai kviečia visus 
Lietuvius užsukti laisvalaikiu į jo vieš
butį atsigaivinti šaltu alučiu.

Kotelio perėmimo proga A. Tėvelis 
paaukojo $15 vieno staliuko paruoši
mui LN baliuje gražioje Town Casino 
salėje. Nuoširdus ačiū!

Linkime mielajam p. Antanui ge
riausio pasisekimo jo naujai įsigytame 
versle! Sk. St.

KARTŪNO BALIUS. Ir šiemet vie
tos ateitininkai turėjo, kad ir negau
sų, bet ganą įdomų ir gyvą savo tra
dicinį pavasario kartūno vakarą, šį 
kartą svečių skaičius buvo mažesnis. 
Tai atsitiko dėl neplaningo mūsų or
ganizacijų pasiskirstymo parengimais. 
Kai vieną mėnesį vienas po kito ren
giami pasilinksminimai, negalima ti
kėtis daug publikos. Negera, kai kai- 
kurios finansiškai pajėgios organiza-

VELYKŲ BOBUTĖ gegužės 2 d 
praėjo su dideliu pasisekimu. Po pa 
maldų vyko parapijos salėje didelis 
judėjimas. Vieni pirkosi pyragų, kiti 
vaišinosi skaniomis dešrelėmis bei ka
va. Mažieji mėgino laimę jaunųjų 
ateitininkų suorganizuotame laimės 
šulinyje. 4 v. pp. nemažas skaičius 
vaikų ir tėvelių susirinko į salę pasi
žiūrėti Velykų Bobutės programos 
Buvo inscenizuota “Raudonkepuraitė”. 
Vaidino jaunesnieji ir jaunučiai atei
tininkai. Vaidino: Raudonkepuraitę
— R. Bikinaitė, jos mamytę — D 
Steiblytė, vilką — V. Kažemėkas, se 
nelę — D. Juozapavičiūtė, girininką
— J. Orvidas. Baletą šoko: žemuogės
— D. Juozapavičiūtė, I. Norkutė, D 
Grajauskaitė ir R. Urbonavičiūtė; ra
munės ir drugeliai: D. Milerytė ir B. 
Beržaitė, A. Grajauskas ir A. Urbona
vičius. Vaidinimą paruošė E. Gudins- 
kienė, o baletą — baleto mokytoja M. 
Pusdešrytė. Gražias dekoracijas nu
piešė E. Steiblienė.

Po programos vaikai žaidė ir daina 
vo. Jiems bežaidžiant atvyko Velykų 
bobutė, lydima kiškučio. Mažieji Ve

lykų bobutei padeklamavo eilėraščių, 
padainavo. Bobutė visus vaikučius ap
dovanojo dovanėlėmis. Mažieji ir tėve
liai skirstėsi namo patenkinti Velykų 
bobutės apsilankymu.

Ateitininkų sendraugių valdyba nuo
širdžiai dėkoja ponioms ir ateitininkų 
mamytėms už paaukotus pyragus ir už 
talką salėje. Taip pat gili padėka M 
Pusdešrytei už paruošimą baleto, E. 
Steiblienei už gražias dekoracijas, E. 
Gudinskienei už paruošimą ir vadova
vimą programai, talkininkėms žaidi
muose B. Antanaitienei, B. Juozapavi
čienei, T. Verbickaitei, L. Stanevičiū
tei. Nuoširdžiai esame dėkingi Vely
kų bobutei ir kiškučiui už atvykimą 
pas hamiltoniečius vaikučius. Lauksi
me Jūsų atvykstant ir kitais metais.

JAUNŲJŲ MENININKŲ paroda, 
kurioje dalyvavo apie 10 jaunųjų me- 
nininkų, papuošė parapijos salę savo 
gražiais darbais. Parodoje dalyvavo 
nuo 10 iki 18 m. amžiaus jaunimas. 
Todėl jų darbai buvo paskirstyti į dvi 
grupes. Komisija, kurią sudarė P. A. 
Matulis, M. Leparskienė ir A. Trum
pickas, išrinko po gražiausią paveiks
lą iš kiekvienos grupės. Jaunesniųjų 
grupėje laimėjo M. Repčytė už pa
veikslą “Mergaitė su paukšteliu”, vy
resniųjų grupėje laimėjo E. Bugailiš- 
kis už — “Vilniaus katedrą”. Mons. 
dr. J. Tadarauskas paskyrė šios paro
dos premijoms $10. Už tai Hamiltono 
ateitininkai nuoširdžiai dėkoja.

MOKSLEIVIAI ATEITININKAI 
ruošiasi pastatyti naują vaidinimą V. 
Frankienės “Karalaitė Teisutė”, šiam 
ateitininkų vaidybos būreliui vadovau
ja A. Juozapavičius. Vaidinime daly
vaus virš 30 artistų. J. P.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už mums su

ruoštą staigmeną penkiolikos metų ve
dybinio gyvenimo sukakties proga. 
Gegužės 1 d vakare nuvažiavę į E. A. 
Ant. Navickams, tėveliams M. P. Pa
supti giminaičių ir svečių būrio.

Ypatingai dėkojame i niciatoriams 
ir ruošėjams mieliems giminaičiams 
Bronei ir Aleksui Pareščiams, Elei ir 
Ant. Napickams, tepeliams M. P. Pa
reščiams ir mamytei B. Mikalauskie
nei.

Kartu dėkojame visiems dalyvavu
siems ir prisidėjusiems prie taip bran
gios dovanos: J. P. Mikalauskams, G. 
T. Kolakauskams, A. J. Mikšiams, Z. 
A. Vainauskams, M. K. Kvedarams, 
Antanaičiams, Stukams, Kęst. Nor- 
kams, B. A. Juozapavičiams, D. R. 
Kairiams, V. A. Ulbinams, M. B. Nor- 
kams (Torontas), kun. B. Jurkšui 
(Torontas), G. B. Lemieux (Toron
tas), J. Liustikaitei (Torontas), V. 
Abromaičiui (Niujorkas). Už sveikini
mą dėkojame G. T. Chapman (Ang
lija).

Liekame visuomet Jum dėkingi —
Aldona ir Aleksas Mikalauskai

WELLAND, Ont.
TRADICINĮ KARTŪNŲ BALIŲ 

rengia Medžiotojų ir Meškeriotojų 
Klubas “Lituanica” birželio 5 d. St. 
Stevens salėje. Tai pavasario sezo
no atidarymo balius. Atsilankiu
siems tai bus tikras atsigaivinimas 
puikioje pavasario gamtoje. Į balių 
žada atsilankyti jaunimo ekskursija 
iš Anglijos. Be to, yra pakviesta ke

letas asmenų iš mūsų pavergtos tė
vynės. Tad bus proga atgaivinti sa
vo prarastos tėvynės atsiminimus. 
Balių muzikos garsais lydės lietuviš
kas Babecko orkestras, kuris pasi
rodys su kaikuriais naujoviškumais. 
Trys ponios ir panelės, dėvinčios 
gražiausias ir elegantiškiausias kar
tūno sukneles, bus apdovanojamos 
piniginėmis premijomis. Jau taip

Sndbury medžiotojų ir žvejų klubo veikėjai. 1$ kairės: St Kri
vickas, sekr., Br. Dūda, pirm., Pov. Jutelis, ižd., Petras Jute
lis, laimėjęs prizą

žmogui prigimta, kad vis norisi būti 
iškilesniam, tad nenuostabu, kad jau 
dabar šiam baliui yra ruošiamasi su 
užsidegimu. Wellande jau keletas 
krautuvių pritrūko kartūno... Po
nios ir panelės, kurios dar neapsirū
pino kartūnu, paskubėkite.

Balius šiemet bus dar ir tuo įdo
mesnis, kad bus duodama įėjimo 
premija. Taigi svečiai turės progą 
išbandyti savo laimę ir gauti labai 
vertingą dovaną. Gražiausiai valsą 
šokanti pora bus taip pat apdovano
ta. Gražiausioji panelė bus išrinkta 
baliaus karalaite. Veiks labai turtin
ga loterija. Bufete bus galima gauti 
atsivėsinimui šalto alaus, “minkštų” 
gėrimų ir kt. Alkis bus galima nu
malšinti skaniais valgiais, kuriuos pa
gaminti pakviestos specialistės.

Baliuje bus paskelbtas laimingiau
sias žvejas, kuris laimės moderniš
kiausią žuvavimo įrankių komplektą. 
Kiekvienais metais į šį didžiulį ba
lių suplaukdavo minios žmonių ir vi
si buvo patenkinti. Tad ir š. m. kvie
čiame atsilankyti ir pamatysite kad 
neapsivilsite. Valdyba

A.A. PRANAS MARCIAUSKAS, 62 
m., mirė gegužės 2 d.; palaidotas gegu
žės 5 d. po iškilmingų gedulingų pa
maldų St Mary’s bažnyčioje, kurias 
atlaikė Tėv. B. Mikalauskas, OFM. 
Gausus lietuvių būrelis palydėjo į ka
pines. Paliko nuliūdime žmona, ketu
rios dukros, kurių dvi jau ištekėju
sios. K

e LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

LIETUVIŲ DANTŲ GYDYTOJŲ 
SĄJUNGA Čikagoje turi per S0 na
rių; šiemet švenčia 15 m. sukaktį. 
V-bą sudaro: pirm. A. Ruibienė, vi- 
cepirm. V. Šimkienė, ižd. A. Lipskie- 
nė, sekr. O. Matulionienė.

KUN. BR. GRINIS, Šv. Petro ir 
Povilo par. Čikagoje vikaras, gegu
žės 23 d. švenčia sidabrinį kunigys
tės jubilėjų. Sukaktuvininko brolis 
Julius Grinis — taip pat kunigas.

VYSK. PR. BRAZYS gegužės pir- 
mojoj pusėj atvysta į Ameriką. West- 
fielde, Mass., dalyvaus parapijos 50 
m. sukakties minėjime; gegužės 19 
d. — Kunigų Vienybės seime Čika
goje; gegužės 20 d. — vysk. V. Bliz
gio sidabriniame vyskupystės jubilė- 
juje; birželio 12 — Kennebunkpor- 
te abiturientų išleistuvėse; birželio 
13 — Niujorko pas. parodoje laikys 
pamaldas Vatikano paviljone; birže
lio 27 — teiks Sutvirtinimą Šv. Jono 
Kr. par. Toronte; liepos 2-4 — To
ronte ateitininkų kongrese; liepos 
pabaigoje grįš Vokietijon, kur daly
vaus Vasario 16 gimnazijoj ruošia
mose studijų dienose.

KETURI PRANCIŠKONAI šiemet 
mini savo 25 m. kunigystės jubilė
jų: provinciolas T. L. Andriekus — 
birželio 29, V. Gidžiūnas, buvęs pro
vincijolas,—birželio 6, “Darbininko” 
administratorius T. P. Baniūnas — 
birželio 20, ilgametis provinciolas 
bei dabartinis Kennebunkporto vie
nuolyno viršininkas Tėv. J. Gailiu- 
šis — rugpjūčio 1 d.

15-TOJI BERNIUKŲ VASAROS 
STOVYKLA pas pranciškonus Ken
nebunkport, Maine, liepos 2-29 d. 
Rašyti: Franciscan Monastery, Ken
nebunkport, Maine, USA.

K. BIELINIS, knygnešio sūnus ir 
laisvės kovotojas, per BALFą paau
kojo P. Amerikos lietuviams 350 
egz. savo parašytų ir išleistų knygų 
“Teroro ir vergijos imperija Sovie
tų Rusija”.

KUN. B. SUGINTAS pasiuntė per 
BALFą iš viso $1.180 už balandžio 
mėnesį. Vasario 16 gimnazijai — 
$900, saleziečių — $260 ir Punsko 
gimnazijai — $20.

ŠV. KRYŽIAUS parapijos bažny
čiai Čikagoje dedamas naujas stogas. 
Senasis stogas išlaikė 50 metų; nau
jasis — su medžiaga ir darbu kai
nuos $20.000.

KUN. A. VALIUŠKA, dirbąs Los 
Angeles šv. Kazimiero parapijoj, ge
gužės 16 d. švenčia savo kunigystės 
25 metų jubilėjų.

VELIONIS DR. V. TERCIJONAS 
savo testamentu lietuvybės reikalams 
paliko $4500: Liet. Fondui $2000, 
Liet. Bendruomenei $1000, Lituanis
tikos Institutui $1000, liaudininkų 
partijai $500.

K. VAIČAITIS Bostone turi siun
tinių įstaigą “Cosmos Parcels Ex
press Corp.” 277 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. Ten galima gauti ir 
lietuviškų knygų bei laikraščių, jų 
tarpe ir savaitraštį “Tėviškės Žibu
rius”

A. ZAPARECKAS iš Detroito, 
Lietuvių Studentų Sąjungos ir Pa
saulio lietuvių jaunimo kongresui 
rengti komiteto pirm., dalyvaus Fi
listerių Skautų Sąjungos suvažiavi
me Klevelande gegužės 29-31 r. ir 
referuos apie studentijos reikalus 
bei 1966 m. Čikagoje rengiamą Pa
saulio lietuvių jaunimo kongresą.

FILISTERIŲ SKAUTŲ SĄJUN
GOS suvažiavime Klevelande apie 
Lietuvių Bendruomenę, VLIKą, AL 
Tą ir kitas lietuvių institucijas kal
bės JAV Liet. Bendruomenės tary
bos nariai dr. Alg. Avižienis iš Los 
Angeles, R. Kezys iš Niujorko ir 
PLB valdybos vicepinn. Vyt. Ka- 
mantas iš Klevelando.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖS centro valdyba paskyrė PLB 
valdybai $600 (tai JAV LB įnašas 
už 1964 m.); “Lituanus” žurnalui pa
skyrė $250 ir Pedagoginiam Litua
nistikos Institutui $500.

Australija
DR. I. VENCLOVAS išvyko pagi

linti savo specialybės žinių į Ang- 
ją. Iš Adelaidės jis išplaukė laivu

ir kelionėje dirbo kaip laivo gydy
tojas.

“MŪSŲ PASTOGĖ” praneša, kad 
Adelaidės US. Klubo “Vyčio” šach
matų sekcija PLB valdybos pirm. J. 
J. Račiūnui suteikė šachmatų garbės 
čempijono vardą ir nukaldino aukso 
medalį. Toji pati sekcija esą ketinan
ti kviesti į šachmatų karalienes kino 
aktorę Rūtą Lee-Kilmonytę.

B. TAMOŠIŪNIENĖS plokštelė 
“O ramunėle, pasakyk” turinti gerą 
pasisekimą Amerikoje. Neseniai gau
tame Australijoje laiške prašoma 
prisiųsti platinimui į Ameriką dau
giau jos plokštelių.

A. KR AUŠO pranešmu, 1964 m. 
Australijoj savaitgalio mokyklos vei
kė: Adelaidėje dvi, Bankstowne, 
Camperdowne, Newcastlyje, Mel
bourne dvi, Geelonge, Brisbanėje, 
Canberroje, Perthe — iš viso 11 mo
kyklų su 464 mokiniais.

Argentina
TĖVAI MARIJONAI Argentinoje 

veikia jau 26 metai. Darbą pradėjo 
1939 m. trys marijonai atvykę į Bu
enos Aires miestą. Tie pijonieriai da
bar jau mirę; tai: kun. J. Jakaitis, 
kun. A. Andriušis ir kun. K. Veng
ras. Marijonų pastangomis pasta
tyta Aušros Vartų bažnyčia su vie
nuolynu Avellanedoj, Buenos Aires 
priemiesty, įsteigta spaustuvė, lei
džiamas laikraštis “Laikas”, išeinąs 
kas dvi savaitės. 1955 m. pastatyta 
graži bažnyčia kitame mieste — Ro
sario 300 mylių atstume nuo Buenos 
Aires, šiuo metu Argentinoj darbuo
jasi 9 marijonai kunigai ir vienas 
brolis. Marijonai turi dvi dideles pa- - 
rapijas ir dvi misijas Argentinoje. 
Aušros Vartų ir šv. Kazimiero para
pijose yra dvi parapinės m-klos su 
650 vaikų. Argentinoje labai gražiai 
darbuojasi ir seselės kazimierietės. 
Jos dabar įsteigė savo naujokyną 
prie Kordobos miesto.

Vokietija
VYSK. PR. BRAZYS kelis kartus 

aplankęs Vasario 16 gimnaziją, susi- 
rė labai gerą įspūdį. Vyskupui pati
kęs darnus sugyvenimas tarp katali
kų ir evangelikų. Esą, malonu stebė
ti, kad iš mišrių šeimių atėjęs jauni
mas tampa lietuvišku, susipratusiu. 
Tokiu jaunimu nevisi galį pasidi
džiuoti, pvz. kad ir lenkai. Vyskupas 
tikisi, kad gimnaziją ir toliau rems 
viso laisvojo pasaulio lietuviai.

Britanija
PETRAS KEVELAITIS, 72 m. 

amžiaus, mirė Londone balandžio 
14 d. Palaidotas Leyton kapinėse. 
Velionis buvo senosios išeivijos ve- 
kėjas.

Brazilija
LIETUVIŲ RŪMAI, kurie buvo iš

nuomoti vienam svetimšaliui ir jų 
dalis pemuomota japonų m-lai, pa
galiau vėl atgauti lietuvių. Tai įvyko 
nuomininkams pralaimėjus bylą teis
me — jie išsikraustė. Lietuvių S-ga 
Brazilijoje, kuri yra tų rūmų juridi
nis savininkas, pavedė juos tvarkyti 
lietuviams Tėvams jėzuitams: J. 
Giedriui, J. Kydikui ir J. Bruzikui, t. 
y. trims Jonams. Jie, vietos lietuvių 
padedami, tuojau ėmėsi apleistus rū
mus tvarkyti. Naujai išdažyta rūmų 
didžioji salė bei kitos patalpos, įvesti 
nauji elektros laidai ir atlikti kiti 
pagrindiniai remonto darbai. Vienoj 
iš mažesnų salių laikinai įrengta 
koplyčia, kurioje lietuviams laiko
mos pamaldos. Gegužės 2 d. dr. V. 
Kudirkos rūmai oficialiai atidaryti 
lietuviškai religinei ir kultūrinei 
veiklai.

N. Zelandija
PETRAS RAMUTĖNAS gyvena 

Wellingtono mieste. Jis dirba kaip 
inžinierius-architektas. Jo darbų už
davinys — braižymas ir planavimas. *

PLK. SENATORSKIS su žmona gy
vena gražiai įsikūrę savam namely
je Christchurch priemiestyje, kuris 
vadinasi Sumner. Tame mieste gy
vena ir Jonas Krauža, panevėžietis.

Paruošė Pr. Al.

Niagaros pusiasalis
JONINĖS — PLATI LIETUVYBĖS 

DARBO VAGA. — Sudėjus visus šia
me pusiasalyje gyvenančius lietuvius, 
būtų netoli 500 žmonių, įskaitant ir 
vaikus. Skaičius neperdidžiausias, ta
čiau čia lietuvybės darbas eina pilnu 
tempu, ir žmogus stebiesi iš kur čia 
tiek lietuviškos vilties ir tiek energi
jos?

Kas metai čia yra rengiamas vieno 
didelio masto lietuviškas sąskrydis, su
traukiąs arti tūkstančio žmonių. Kraš
tas čia turistinis, garsus ir gražus, kas
met vis augantis įvairenybėmis. To
dėl mielai visi į šį kraštą atvyksta..

šiemet vėl įvyks garsiosios Joninės 
St. Catharines mieste su visais jau

kiais priedais, kaip numatyta šios apy
linkės veikėjų, šiemet visas reikalas 
įgaus daug platesnį aspektą, negu ki
tais metais. Keli šimtai scenoje — tai 
jau neeilinis įvykis. Visos pastangos 
paremti mūsų jaunimui — skautams. 
Užtat didelė šio darbo parama jau da
bar reiškiasi. Jaunimo reikalams $50 
paaukojo A. Visockis, loterijai stalių- 

■ ką su visokiais valgiais ir gėrimais — 
J. P. Butkai iš Port Colbome; Niagara 
Frontier Caterers pažadėjo turtingą 
stalą ir daug kitų gražių dovanų. Dar 
tik pradžia!

Birželio 19 d. — garsiosios Joninės 
jau ne už kalnų ir marių, už tai pasi
ruošimas eina visu rimtumu.

Rėmėjas

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, mortgičię 
paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybės ir paskola 
drožimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo drenos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vol.r. — 1 vai. po pieta. 
Antradienio!* ir penktadieniai* 5 vai p.p. -- 8 vai. vakaro .
R1, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefono* JA 8-0511
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Žinios iš Brazilijos H. MOSINSKIENĖ

Uždraustos lietuviškos radijo programos
• Netekome Antano Pavilonio. 

Nieko nepagelbėjo nei geriausi 
medicinos žinovai, nei brangiau
sios ligoninės. Mirties angelas pa
sirinko jį, tą vieną geriausiųjų 
Lietuvos sūnų, vos 59 m. amžiaus. 
Toli, toli liko jo gimtinė — saulė
tieji Anykščiai, smiltingieji pu-

. šynai... toli toli — žaliuojančios 
kalvos, kuriomis nuaidėdavo su- 
batvakarių dainos. Iš ten jis atsi
vežė širdį, kurioje ruseno gili 
meilė savajai tėvynei, kuriai jis 
liko ištikimas iki paskutinės va- 
landos-

Antano Pavilonio širdis sustojo 
. plakusi š.m. kovo 31 d., palikda

ma giliame skausme ir liūdesyje 
žmoną Eleną, dukterį Ireną, sū
nų Antaną, marčią ir anūkėlius. 
Su giminėmis liūdi ir S. Paulo 
lietuviai, nes visi pažinojo Pavi- 
lonį kaip darbštų ir sumaningą 
pramonininką, kaip nepaprastai 
gero ir ramaus būdo draugišką 
žmogų, kuris visada paremdavo 
kiekvieną kultūrinį lietuvių dar
bą. Būdamas turtingas, neprara
do savyje žmogiškųjų savybių, 
nesididžiuodavo ir mielai daly
vaudavo ten, kur būdavo kviečia
mas, mėgo pasilinksminti drauge 
su šeima bendruose parengimuo
se, duosniai prisidėdamas visoke
riopa parama.

Jei pas jį užsukdavo “Mūsų 
Lietuvos” administratorius, pra
šydamas aukos, Pavilonis ne tik 
išleisdavo vienkartinį numerį, bet 
ir buvo nuolatinis spaudos bei lie
tuviško radijo rėmėjas. Jis mė
go lietuvišką žodį ir gerbė lietu
višką veiklą.

Lygiai nuoširdžiai rėmė ir lie
tuvių parapiją. Jo stambių aukų 
dėka' išpuošta Vila Zelinos baž
nyčia, pastatyta graži ir erdvi kle
bonija, jaunimo namai; jis niekur 
neatsilikdavo nuo tų nuolatinių 
lietuviškos veiklos rėmėjų.

Jo palaikus priglaudė ne leng
vas Anykščių smėlis, bet riebus 
Brazilijos molis. Palydėtas buvo 
nesuskaitomos minios draugų, 
■kurių širdyse jis paliko skaidrų, 
kaip Lietuvos dangus, atminimą,

• Ilgametis filmuoto j as ir foto
grafas Alfonsas žibąs, gyvenąs S- 
Paulyje, Trečiojo Pietų Ameri
kos lietuvių kongreso metu, savo 
iniciatyva, nufilmavo svarbiausius 
kongreso momentus. Filmas ne
spalvotas, bet garsinis, 16 mm. ir 
ilgo metražo, užima 50 min. lai
ko. Jame nestinga S. Paulo mies
to nuostabių Brazilijos vaizdų. 
Ten yra ir veidų, kuriuos gal su 
malonumu atpažintų ne vienas 
Kanados lietuvis, emigravęs iš 
Brazilijos. Jei Kanados lietuvių

visuomenė susidomėtų šuo filmu 
ir norėtų jo kopiją įsigyti, rašy
kite šiuo adresu: Snr. Alfonsas 
Žibąs, Caixa postal 4118, Sao 
Paulo, Brasil. Tikrai nenusivilsi
te šį filmą pamatę!

• Trečiojo P. Amerikos lietu
vių kongreso komitetas, sėkmin
gai atlikęs savo darbą ir sulaukęs 
įvairių atsiliepimų, šiuo momen
tu ruošia leidinį, kuris įamžins šį 
įvykį lietuvių išeivijos istorijoje. 
Leidinyje bus svarbiausios sve
čių pasakytos kalbos, sveikinimai, 
rezoliucijos, ir jis bus iliustruotas 
svarbesnių momentų fotografijo
mis.

■ • Trečiojo P. Amerikos lietu
vių kongreso metu nutarta įsteig
ti P- Amerikos lietuvių Tarybą, 
kurios centras bus S. Paulyje. Ši 
taryba koordinuotų P. A. lietuvių 
visuomeninę ir kultūrinę veiklą 
iki sekančio kongreso, kuris 
įvyks 1967 m. Argentinoje. Tary
bos statuto projektui paruošti su
daryta komisija iš praeito kongre
so komiteto narių: pirm. prel. 
P Ragažinsko, VI. Steponaičio ir 
J. Sliesoraičio.

• Lietuviškos radijo pusvalan
džio programos S. Paulyje sustab
dytos nuo balandžio 10 d. pagal 
naujų atitinkamų Brazilijos įstai
gų potvarkį, kuriuo yra draudžia
ma svetimomis kalbomis per ra
diją kalbėti-

• Prieš pat Velykas iš Brazili
jos buvo ištremti atgal į tėvynę 
devyni raudonosios Kinijos agen
tai. Jie buvo palydėti didžiausios 
apsaugos dalinių ir minios keiks
mų į Galeono aerodromą Rio de 
Janeiro ir įsodinti į lėktuvą, ku
ris juos išgabeno ten, iš kur bu
vo 'atvykę. Brazilijos dabartinė 
vyriausybė nedaro jokių nuolai
dų subversyviniam elementui ir 
atrodo, kad vis daugiau susilaukia 
pritarimo iš tautos, nežiūrint 
ypatingai skaudžiai jaučiamos 
ekonominės krizės, ypač stambio
je pramonėje.

Tie devyni kiniečiai buvo spe
cialiai atsiųsti pamokyti brazilų 
viršūnes Goularto prezidentavi
mo metu, kaip pravesti krašte_ko- 
munistini sukilimą, kokiu būdu 
“nušluoti” opozicijos vadus. Jie 
buvo atvežę visas jnstrukcijas 
darbininkų sindikatams, tačiau 
jų planas buvo susektas ir kovo 
31 d. perversmo sugniuždintas. 
Budrūs krašto saugumo agentai 
juos susekė ir perdavė revoliuci
niam tribunolui, kuris čia pat 
juos nuteisė ištremti iš Brazilijos. 
Nepadėjo nei apeliacijos. Vyriau
sias Brazilijos krašto tribunolas 
pasirašė sprendimą negrąžinamai.

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULATTIS

10.- 
jog 
yra

Vienuolės pranciškonės Britanijoj, Goldalming, pačios pasistatė spaustuvę. Jos panaudojo 40.000 
akmenų. Nuotraukoje matome jas dengiančias stogą

Kanadoje: uranijus Prancūzijai
Kanada ruošia su Prancūzi

ja sutarti, pagal kurią Prancūzi
jai parduos uranijaus už $700 
milijonų. Kanadoje yra urani
jaus perteklius ir paskutiniu lai
ku daugelis kasyklų turėjo užsi
daryti, nes nebuvo pasaulinės 
rinkos. Uranijaus svaras kainuo
ja apie $4—5. JAV ta sutartimi 
nepatenkintos, nes mano, jog De 
Gaulle panaudos uranijų atomi
nių bombų gamybai. Kanados 
vyriausybė jaučiasi Įpareigota iš
gauti Prancūzijos pažadą, kad 
uranijus nebus naudojamas kari
niams reikalams.

Automobilių nelaimėm gausė- 
sėjant net 10 didžiųjų apdraudos 
b-vių turėjo nuostolių 1964 m. 
Bendra nuostolių suma Kanado
je siekia $50 mil. Dėl tos prie
žasties apdrauda kas metai pa
keliama.

Pašalpom ir sveikatos reika
lam Kanados vyriausybė išlei
džia net 24% visų savo pajamų. 
Krašto gamybai'—tik 21% ir 
nuošimčiams už skolas — 14% 
visų pajamų. Pajamos gauna
mos: 27% iš pajamų makesčių, 
21% — iš verslų mokesčių, 18 
% pardavimo mokesčių, 9% — 
iš tabako ir alkoholinių gėralų 
mokesčių ir 16% iš įvairių kitų 
šaltinių.'

Prekybos ir pramonės minis
terija kartu su Montrealio pa-

® SKAITTTOJAI PASISAKO
GERBIAMASIS REDAKTORIAU,
Tik perskaičiau dr. Petro Lukoševi

čiaus straipsnį “TŽ” “Opi išeivijos 
problema, kuri negęsta”. Ypatingai 
vienas sakinys man krito į akį: ’’Gal 
vienintelė skautų organizacija per var
gus ir kančią, daugiausia pačių jaunų
jų jėgomis, išsilaikė ir gyvuoja be
veik visose kolonijose”. Ar gerbiamas 
Dr. P. Lukoševičius niekad nėra girdė
jęs apie ateitininkų organizaciją, kuri 
irgi beveik visose kolonijose labai gra
žiai veikia? Apie neolithuanus? Apie 
santariečius? šios organizacijos irgi 
per vargą ir kančią yra išsilaikiusios 
išeivijoje ir labai daug prisidėjusios 
jaunųjų jėgų ugdyme. Nors dr. Luko
ševičius gali nesutikti su visų lietuvių 
organizacijų ideologijomis, tačiau ne
dera ignoruoti jų nuopelnus.

Taip pat straipsnio autorius perdaug 
pesimistiškai žiūri į jaunimo pastan
gas. Gal atsimenate prieš porą metų 
Toronte pravestą Lituanus vajų? Tai 
tik vienas pavyzdys.

Atrodo, dr. P. Lukoševičius spren
džia visas problemas pagal jaunimo

veiklą Montrealyje. Gal būtų pravartu 
apsidairyti, kaip kitose lietuvių koloni
jose veikia jaunimas — Toronte, Či
kagoje, Niujorke ir tada spręsti prob
lemas. ,

A. Skrupskelienė

LONDON, Ont.
VYSKUPAS LANKYS PARAPIJĄ. 

Londono vyskupas Carter geg. 18 d., 
antradienį, 7.30 ar 8 v. vak. pirmą sy
kį lankys Šiluvos Marijos parapiją ir 
suteiks Sutvirtinimo sakramentą. Po 
iškilmių bažnyčioje, parapijos salėje 
įvyks bendros vaišės Ganytojui pagerb
ti. Tikslią valandą ir kitas detales gali
ma bus sužinoti paskutinėmis dieno
mis par. salėje, 1414 Dundas St. E. ar
ba tel. 455-3129. London ir apylinkių 
lietuviai nuoširdžiai kviečiami gausiai 
iškilmėse dalyvauti ir tuo pagerbti 
vyskupą, parodžiusį mums didelį pa
lankumą sunkiausiose parapijos steigi
mo valandose. D. E.

atrodo, greitu laiku išstums 
“God save The Queen”. Tačiau 
“O Canada” yra dvi atskiros ver
sijos. Prancūzų kalboje yra vie
noki žodžiai, anglų — kitokį. 
Ministeris pirm. L. Pearson pa
reiškė, kad bus paskelbtas kon
kursas himnui sutrumpinti ir 
suvienodinti.

Vankuverio policijos departa
mentas pagarsėjo lygiai taip, 
kaip prieš eilę metų Čikagos. 
Pasirodo, kad Įvairūs krimina
listai ir spekuliantai buvo poli
cijos apsaugoj ami ir ginami už 
gaunamus didelius kyšius.

Kanados spauda privalo likti 
kanadiečių rankose — paskel
bė finansų min. W. Gordon. 
Siūloma išleisti Įstatymą, kuriuo 
būtų uždrausta užsieniečiams 
būti savininkais radijo, televizi
jos stočių ir laikraščių Kanado
je. Nuomonės yra pasidalinusios 
ir vargu ar toks Įstatymas bus 
priimtas, nors suvaržymai dėl 
skelbimu JAV spaudoje jau isi- 
galicjo. '

Plaukiojantis žuvies apdirbi
mo fabrikas pasttaytas Liver
pool, N. Scotia provincijoje. 
Kainavo $500.000 ir per metus 
apdirbs 10 mil. svarų žuvies.

Montrealis konkuruoja su To
rontu visais atvejais ir ta kova 

_______________ dar greitai nesibaigs. Montrea- 
šauhnės parodos direktoriais su- lįs yra didesnis ir įvairesnis^ ta- 
rengė pietus, bet, pasirodo, pa- m "
miršo pakviesti svečius. Vieni 
galvojo, kad kiti tai padarys, o 
tie kiti irgi nesirūpino. Paskuti
nę valandą buvo sukviesta 50 as
menų, bet vistiek liko 60 tuščių 
kėdžių.

Kanados provincijų nepri
klausomumas nuo federacinės 
vyriausybės žymiai trukdo Ka
nados vienybei ir bendrai pa
žangai. Neskaitant Kvebeko 
provincijos, kuri atsiskiria vis 
daugiau, kitos provincijos irgi 
pradeda sudarinėti įvairias pre
kybos sutartis su užsienio vals
tybėmis. Kiekviena provincija 
nori parodyti daugiau savaran
kiškumo , išleisdama Įvairius 
Įstatymus. Didžiausias skirtu
mas yra jaučiamas švietimo sri
tyje, kur net toje pačioje pro
vincijoje programos nėra sude
rintos.

Krašto gynybos min. P. Hell- 
yer dar vis tęsia Kanados ka
riuomenės reformas. Jau su
jungta vienoj vadovybėj armi
ja, laivynas ir aviacija, pakeisti 
seni ginklai ir Įvairūs pabūklai. 
Tuo ne tik sumoderninama ka
riuomenė, bet ir sutaupoma 
valstybės iždui pinigų, šiuo me
tu keičiami lėktuvai, kuriems 
manoma išleisti $230 milijonų.

Katalikų mokytojų suvažiavi
me Toronte buvo svarstomi ka
talikiškų mokyklų ir jų progra
mų reikalai. Pageidauta, kad 
religijos mokymas būtų pritai
kytas praktiniam gyvenimui. 
Taip pat buvo rekomenduojama 
Įvesti naujosios matematikos 
mokymą per televiziją, kad tė
vai galėtų susipažinti su ja.

Ontario provincijoje plačiai 
nuskambėjo ūkininko Fawcet 
byla. Fawcet, Owen Sound apy
linkės ūkininkas, susiginčijo su 
vietinės savivaldybės valdinin
kais dėl mokesčių už žemę. Jis 
buvo palaikytas protiškai ne- 
nesveiku ir uždarytas i psichiat
rinę ligoninę, kurioje jau išbu
vo 3,5 metų. Provincijos prem
jeras J. Robarts sudarė 3 asme
nų komisiją jo bylai ištirti.

\ ČIKAGOS LENKAI gegužės 2 d. 
prie Tado Kosciuškos paminklo Hum
boldt parke buvo surengę jų svarbiau
sios metinės šventės — Konstitucijos 
Dienos minėjimą, kuris atkreipė ne 
vien tik lenkų dėmesį, nes į jį atsilan
kė ir kalbą pasakė JAV vicepreziden
tas Hubert H. Humphrey. Lietuviams 
jis buvo įdomus ir tuo, kad jame kal
bėjo ir Amerikos lenkų vadą apdova
nojo Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mo vadovybės narys ir VLIKo pirm. 
Vaclovas Sidzikauskas.

Amerikos viceprezidentas apie 
000 klausytojų miniai pareiškė, 
prezidento Johnsono vyriausybė
pasiryžusi panaikinti tautybių kvotą 
bei pašalinti dabartinio imigracijos įs- 

: tatymo netikslumus. Šis žymusis sve
čias, iškėlęs lenkų emigrantų nuopel
nus Amerikai, užakcentavo, kad “visi 
mes esame imigrantai ar imigrantų sū
nūs”. ' ,

V. Sidzikauskas, čia specialiai atvy
kęs iš Niujorko kaip Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimo atstovas, įteikti Sei
mo dešimtmečio medalį ir padėkos 
lakštą pagrindinės Amerikos lenkų or
ganizacijos — Amerikos Lenkų Kong
reso pirmininkui Charles Rozmarekui, 
pareiškė:

“Kaip lietuvis aš jaučiu ypatingą 
malonumą jums kalbėti. Mūsų abiejų 
kraštų istorijos yra labai stipriai susi- 

. jusios. Mes turime daug bendrų prisi
minimų ir šiandien, kaip ir tamsiuose 
metuose po karalystės padalinimo: 
mes vėl siekiame to paties laisvės 
tikslo.” Toliau- V. Sidzikauskas aiški
no: “Kovoje už Rytų Europos laisvę 
šeši milijonai lenkų kilmės amerikie
čių yra galinga jėga. Jūs esate tas 

. amerikiečių balsas, kuris žino ir ku- 
; ris rūpinasi. Bendromis jėgomis, jūs 

ir mes — išeiviai, galime būti efektin
gi ir atlikti didelių dalykų.” Baigda
mas savo kalbą, V. Sidzikauskas pasa
kė komplimentų Amerikos Lenkų 
Kongresui ir pažymėjo: “Kaip dėkin
gumo pareiškimą už visa tai, ką Ame
rikos lenkų kongresas yra padaręs 
pavergtųjų tautų naudai, man yra ma- 

’ lonu Įteikti jo prezidentui Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo dešimtmečio su
kakties medalį ir padėkos lakštą.”

Minėjime dalyvavusių lietuvių jaus
mus pažeidė Lenkijos armijos II D. 
karo dalyvis generolas Stanislaus Ma- 
ček, kuris savo kalboje reikalavo ne 
tik “laisvos Lenkijos”, bet ir “Vilniaus 
bei kitų, lenkiškų žemių”.

Prieš kalbas Įvyko didžiulis lenkų 
paradas, kurį, kaip mini Čikagos ame
rikiečių spauda, stebėjo apie 200.000 
žmonių. Pačiame parade dalyvavo gal 
kokie 5.000 asmenų.

Pažymėtina, jog po JAV viceprezi
dento Humphrey kalbos visi lenkai

jam Ir žmonai sutraukė lenkišką ver- 
siją lietuviškos dainos “Ilgiausių me
tų”. Lenkiškai ji vadinasi “Sto lat” 
(“šimto metų”).*

Prieš šį minėjimą ir po jo plačiai 
rašė Čikagos didžioji spauda, nemaža 
dėmesio skyrė televizijos ir radijo sto
tys. Lenkų, kurių Čikagoje yra gero
kai daugiau negu lietuvių, balsas toliau 
pasiekia negu mūsų tautiečių. 
• • •

DAILĖS MĖGĖJAI turėjo progą pa- 
sigėrėti dar viena dailės paroda Čiur
lionio Galerijoje. Gegužės 1 d. čia bu
vo atidaryta penkių Australijos lietu
vių dailininkų grafikos darbų paroda. 
Publika čia matė 47 darbus šių grafi
kų: Eva Kubbos, Vaclovo Rato, Adol
fo Vaičaičio, Henriko Šalkausko ir Al
girdo Šimkūno.

Parodos atidarymo metu kalbėjo 
Ramojus Vaitys (rengėjų Santaros- 
Šviesos Federacijos vardu), kuris pa
brėžė Autralijos ir Amerikos lietuvių 
bendravimą. Taip pat žodį tarė ir PLB 
pirm. Juozas Račiūnas, kuris pateikė 
prisiminimų iš savo susitikimų su 
Australijos lietuviais.

Ryšium su šios parodos uždarymu, 
gegužės 9 d. jos patalpose buvo su
rengtas naujo styginio kvarteto (P. 
Mariukas, A. Paukštys, V. Jančys, P. 
Armonas) koncertas. 
• • • ■

JAUNIMO CENTRE gegužės 1 d. 
buvo ir kitas Įvykis — Lietuvos Duk
terų Draugijos balius, o sekančią die
ną Alvudo Vaikų Teatras šv. Antano 
parap. salėje, Cicero, suvaidino Alės 
Sidabraitės 4 v. eiliuota pasaką “Aliu
tės sapnas”. Paminėtinas šio vaidini
mo programos lapelio Įrašas (labai re
tas, o gal vienintelis, savo pobūdžiu): 
“Alvudo parengimuose nerūkoma, ne- 
sisvaiginama.” Vaikų Teatro pasirody
mą stebėjo apie 100 žmonių — suau
gusių ir vaikų. Jų Cicero mieste galė
jo susirinkti bent 3 kartus tiek.
• • •

IŠ ŠIO SEZONO DIDESNIŲ PA
RENGIMŲ Čikagoje yra pažymėtinas 
žurnalo “Laiškai Lietuviams” koncer
tas birželio 5 d. Jaunimo Centre; Lie
tuvos partizanų bei visų žuvusiųjų per 
25 okupocijos metus pagerbimas bir
želio 13 d. McCormick pastato teatre, 
kur bus išpildyta G. Verdi “Requiem” 
ir kun. Br. Markaičio, SJ, “Vilniaus 
varpai”. Programą rengia Čikagos 
Lietuvių Opera.

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais prekybiniais ryšiais su 

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

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

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

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

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

V—3: 10*4 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 nai lono tik už $45.00

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

PATS VERTINGIAUSIAS
SM siuntinys: 6 vilnonės kašmiro skarelės su gėlėmis įvairių spalvų; 6 ita

liško šilko elegantiškos gražiu raštų skarelės ir 3 škotiškos vilnos ar
ba oriono labai šilti susegami arba per galvą užmaunami megztiniai 
tik už $65.00.

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

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

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

Atstovai Kanadoje:
A. KUSINSKIS, 124 Park Street, Sudbury, Ont
L. Radzevičius, 61 N. Windermere Ave, Forth Arthur, Ont.

Detroit1, Mich

“O Canada” yra neoficialus 
Kanados himnas, kuris šiuo me
tu darosi vis populiaresnis ir,

čiau Torontas stengiasi jį -pra
lenkti. Montrealio ledo ritulio 
komandai laimėjus “Stanley 
Cup”, ‘The Montreal Gazette” 
rašo: “Aišku, kad Montrealis 
yra ne tik didžiausias miestas 
krašte, bet ir visos Kanados 
Metropolis.”

Kanados senatas yra užsiliku
si senų laikų politinė instituci
ja. Senatoriai nėra renkami, 
bet skiriami visam amžiui. Šio
je parlamento sesijoje norima 
priimti Įstatymą, kad jie turėtų 
išeiti pensijon sulaukę 75 metų. 
Bet tas Įstatymas turi praeiti 
pro senatą, kuris vargu ji pra
leis.

Sovietų rašytojas Uja Ehren- 
burgas lankė Kanadą 1946 m. 
kaip žurnalistas. Dabar jis rašo 
atsiminimus žurnale “Novy 
Mir”. Jis gailisi vykęs Kanadon, 
kur ji ir kitus 2 jo draugus visi
laikė šnipais. Esą Guzenko bu
vo suviliotas kapitalistų pini
gais.

METINĖ ŠVENTĖ. — Detroito atei
tininkai gegužės 2 d. surengė metinę 
šventę “Dainavos” stovykloje. Išvaka
rėse stovykla jau buvo pilna jaunimo 
ir senimo. Tą vakarą visi smagiai pra
leido belaukdami sekmadienio pro
gramos. Po gero poilsio visi susirinko 
į pamaldas, laikomas lietuvių kalba. 
Pamaldų lektorium bei vadovu buvo 
p. Zaranka. Jis lietuviškom pamaldom 
buvo multiplikavęs tekstus, kurie da
lyviams palengvino įsijungti Mišių ei
gom Pamaldas atlaikė kun. Pr. Gaida. 
Po pamaldų, iškilmingo akto metu, di
dokas būrys moksleivių ir studentų da
vė įžodį. Ilgesnį žodį tarė prof. J. Pi- 
kūnas. Pietų metu jaunimas pasirodė 
su gražiai paruošta programa. Studen
tai visus linksmino moderniu savo or
kestru. Kadangi oras buvo šiltas, visą 
popietę šventės dalyviai praleido gra
žioje gamtoje. Visi apgailestavo kun. 
Dagilio nelaimę, kuris grįždamas iš 
Dainavos į Detroitą, susižeidė eismo

nelaimėje ir gydosi namie.
ATSARGOS MAJ. JONO ŠIMKAUS 

PAGERBTUVĖS. — Gegužės 2 d. įvy
ko Lietuvos kariuomenės ats. majoro 
J. Šimkaus pagerbimas, kuris š.m. pra
džioje sulaukė 77 m. amžiaus. Jį ren
gė Detroito St. Butkaus šaulių kuopa, 
kuriai solenizantas priklauso jau nuo 
pat jos įsteigimo.

J. Šimkus yra gimęs 1889 m. vasa
rio 1 d. Vydutaičių k., tuomet Tilžės 
(Ragainės) apskrityje. Sugrįžęs iš I 
D. karo su artilerijos leitenanto laips
niu, dar 1919 m. su būriu tilžiškių 
įstojo savanoriu į Lietuvos kariuome
nės 11 žemaičių pėstininkų batalijo- 
ną Tauragėje. Jis dalyvavo eilėje ko
vų prieš lenkus, bolševikus ir už nar
sumą buvo apdovanotas Vyčio kryžiu
mi. Vėliau išėjo iš kariuomenės majo
ro laipsniu ir buvo ilgametis Kauno 
miesto brandmajoras.

Erdviose Liet. Namų patalpose Det
roito šauliai buvo surengę lietuviškų 
knygų, išdirbinių ir karo atsiminimų

19 METU 
AMŽIAUS?

Kai jums sueina 19 me
tų, nebesate kartu su 
tėvais dengiami, ligoni
nės draudos. Kad ir to
liau būtumėte apdraus
ti, turite per 30 dienų 
individualiai įsirašyti. 
Prašymų formas galite 
gauti banke, ligoninėje 
arba tiesiog iš Komisi
jos įstaigos.

KĄTIK
VED|?

Miami Beach, Fla.
parodėlę, kurioje buvo ir solenizanto 
19 ordinų bei medalių. Kitoje salėje 
buvo iškilmingos vaišės, kuriose daly
vavo 100 asmenų su viršum, daugiau-

Reikia mokėti šeimyni
nį draudos mokestį, jei 
norite, kad dengtų abu 
— vyrą ir žmoną. To
dėl nedelsdami praneš
kite savo grupei arba,

St. Catharines, Ont.
TAUTOS FONDUI aukojo: S6 J. 

Dilys; po $5: J. šarapnickas, J. Girevi- 
čius, J. Kalainis, J. Kavolėlis, Z. Pili- 
ponis, K. Stundžia, A. Paulionis, J. 
šatkus, P. Polgrimas; po $2: V. Plata- 
kis, S. Setkus, P. Balsas, A. Zubric- 
kas, J. žemaitis, P. Sukis, V. Alon- 
deris: po $1: P. Meškauskas, A. še- 
tikienė, J. Ališauskas, J. Grigas, M. 
Kasper, B. Racevičius, J. Morkuš- 
kis, P. Baronas, J. Skeivalas ir A. 
Švažas. Iš viso per Vasario 16 mi
nėjimą ir vėliau suaukota $75. TF 
ir savo vardu nuoširdžiai dėkoju 
TF įgaliotiniui J. Girevičiui už dar
bą renkant aukas ir visiems aukoto
jams.

V. Vaidotas,
TF atstovybės Kanadoje pirm.

NIAGAROS PUSIASALIO RAMO- 
VENAI balandžio 24 d? iškilmingai 
paminėjo savo veiklos pirmąjį de
šimtmetį. Ta proga buvo išleistas 
kuklus ledinėlis — “Ramovėnų de- 
šimtmetis”, kurio viršelį piešė Vy
tautas Macikūnas.

Oficialią dalį pradėjo minėjimui 
rengti komiteto pirm. P .Polgrimas, 
pakviesdamas į garbės prezidiumą: 
Lietuvos gen. konsulą dr. J. Žmui- 
dziną, St. Catharines T. pranciškonų 
vienuolyno viršininką T. B. Bagdo
ną, Hamiltono ramovėnų v-bos pirm, 
p. Ruzgj, Wellando LB pirm. A. Vis- 
kontą, Toronto VI. Pūtvio šaulių 
kuopos pirm. S. Jokūbaitį, St. Ca

tharines LB vicepirm. A. Setiką, Žal
girio vietininkijos skautų vadovą P. 
Balsą, SLA kuopos pirm. Z. Pilipo- 
nį ir V. Alonderienę. Sekretoriatą 
sudarė J. Liangė ir J. Vyšniauskas. 
Įneštos vėliavos: Kanados, Lietuvos 
ir ramovėnų. T. B. Bagdonas sukal
bėjo invokaciją, konsulas tarė įžan
ginį žodį. Organizacijų atstovai pa
reiškė savo sveikinimus ramovė- 
nams. Buvo gauta dar raštu sveiki
nimų, bet dėl laiko stokos nebuvo 
skaityti. Oficialios dalies pabaigoje 
Lietuvos gen. konsului dr. J. žmui- 
dzinui buvo prisegtas “Ramovės” 
ženkliukas: p. žmuidzinienei įteikta 
gėlių puokštė; p. V. Alonderienei 
įteikta knyga — LVS Ramovė “Pir
mas dešimtmetis”; J. Vyšniauskui p. 
Alonderiai įteikė ramovėn ant stalo 
pastatomą, gražiai išsiuvinėtą ramo
vėnų vėliavėlę su išdrožinėtu Vyčio 
kryžium ir Gedimino stulpais.

Hamiltono lietuvių dramos teatras 
“Aukuras”, vad. E. Dauguvietytės - 
Kudabienės, suvaidino J. B. Priestly 
“Pavojingas posūkis”, kurį verta pa
matyti kiekvienam. Režisorei p. E. 
Dauguvietytei - Kudabienei buvo įtek
ta gėlių ir pareikšta padėka už vai
dybos meno puoselėjimą.

Balandžio 25 d. buvo atlaikytos 
pamaldos organizacijos intencija, 
prašant Augščiausiojo palaimos ra
movėnų ateities darbams.

Koresp.

PRASIDĖJO PAVASARIO SEZO
NAS. — Ši kurortinė vieta praėjusią 
žiemą buvo pilna vasarotojų. Dabar 
prasidėjo pavasario sezonas su labai 
švelniu klimatu. Kainos žiemos metu: 
viešbučio kambarys 2 asmenim $16— 
$60 dienai; butas motelyje $80—$180 
savaitei. Dabar kambarys viešbutyje $ 
5—$20 dienai, o butas su virtuve bei 
indais motelyje $30—$60 savaitei. Lie
tuviškas motelis yra prie pat vandeny
no: Mary Annette Vilias, 8910 Col
lins Ave. Jo savininkai — p. Jazbučiai. 
Susitarus, jie pasitinka savo svečius 
aerodrome, traukinių ar autobusų sto
tyje. Ten vasaroja tautiečiai iš įvairių 
kraštų. Vkt.

šia šauliai su šeimomis. Jų tarpe buvo 
ir buv. ministeris Černius su ponia. 
Iš Toronto buvo atvykę p. Anysai ir 
p. Kybrancai.

Buvo daug sveikinimų žodžiu, laiš
kais ir telegramomis. Dr. M. Anysas 
pasakė sveikinimą rytą per radiją, o 
vaišių metu — MLR Sąjūdžio vardu. 
Jis taipgi perdavė sveikinimus Mažo
sios Lietuvos Moterų ratelio Toronte 
vardu, kurio pirm. Elzė Jankutė nega
lėjo ten nuvykti.

Sukaktuvininkas visiems dėkojo, pa
žymėdamas, jog šiandien esąs daugiau 
pagirtas, negu nusipelnęs. Susirinku
sieji betgi buvo kitos nuomonės. Majo
ras Šimkus ir žmona augina dukterį 
ir du sūnus; abu sportininkai ir aka
demikai, kurių vienas yra net keliais 
coliais augštesnis už tėvą. A.

jei abu mokate tiesio
giai, praneškite Komi
sijos įstaigai.

GAVOTE 
NAUJA DARBA?

Jei pakeičiate darbą ir 
norite turėti apdraudą 
ir toliau, sekite instruk
cijas, surašytas "Form 
104" Hospital Insuran
ce mokėjimo pažymėji
me, kurį išduoti turi 
jūsų darbdavys palie
kant darbą.

Your
ONTARIO

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
lia 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 

už gerą JIB vaistų veikimą.

MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai.

BOOK, PAT. JIB. Laboratorija gat 
valstybių klijentų daug padėkos lai _ .

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

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

HOSPITAL
INSURANCEA

Plan
Ontario Hospital

Services Commission
Toronto 7. Ontario

Ad. No. $002
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1915 m. buvo išleista Olandijos senojo arabų pasaulio mediciną, 
miesto Leiden universiteto kny
ga, kurios tikslas — apimti visą 
viduramžių mediciną. Tai buvo 
vertimas į lotynų kalbą iš VII š. 
arabų rankraščio, kuris apėmė ir

Lietuvig menu gėrisi kanadiečiai
A. Tamošaitienės darbų paroda 

Londono, Ont., Meno Galerijoje, 
trukusi beveik visą balandžio 
mėn., buvo palydėta gražiais at
siliepimais ir nuotraukomis vie
tos spaudoje. Dail. A. Tamošaitie
nė augštai įvertinta kaip meni
ninkė — audinio meisterė. Esą 
ji savo žiniomis, įgytomis Kauno 
Meno Mokykloje ir kituose kraš- 

1 tuose, mielai sutinka pasidalinti 
sų kitais, tuo klausimu besidomi- 
čiais. Iškeliami jos nuopelnai 
puoselėjant audimo meną šioje 
apylinkėje. Taip pat pastebėta, 
kad jos sukurti tautiniai drabu
žiai yra išstatyti pasaulinėje paro
doje Niujorke ir kad dail. Ant. 
Tamošaitis š.m. kovo mėn. turėjo 
sėkmingą parodą Otavoje. Kaip 
p.p. Tamošaičiai yra vertinami 
kanadiečių visuomenėje, rodo 
kad ir šis faktas, jog jų parodai 
vieta Londono Meno Gelerijoje 
buvo gauta be eilės. Paprastai

f-
»

AR JUS PILNAI

PASINAUDOJATE

ONTARIO

PIGIA ELEKTROS ENERGIJA?

Ontario provincijoje elektros energija yra viena pigiausių pasauly

je. Už vieną centą jūsų šaldytuvas veiks T9’/i valandos... elektrinis 

laikrodis 44!^ valandos... sunkaus tipo elektrinis grąžtas 5 valandas!

Vienas puikiausių būdų pasinaudoti pigia elektros energija yra šil

dymas vėsių kambarių, kuriuos jūs pristatote prie savo namų. Turėsi

te švarią, ramią, be liepsnos šilimą. Papildomi elektrinio šildymo įren

gimai lengvai įtaisomi. Naudojant elektrinį šildymą papildomiem kam

bariam, nereikia išplėsti ar perkrauti šildymo sistemos.

Gaukite pilnas informacijas apie papildomą elektrinį šildymų iš 

kvalifikuotų elektros šildymo rangovų ar iš vietos Hydro.

. — į • Duktė, gyvenanti toli nuo tė-
Toronto vaikų ligoninėje dirba 60 tautybių tarnautojai. Tai šios;Vų, kurios partinės pažiūros sky- 

j.j i. rėgį nuo jų, gavo motįnos laiš
ką: “Kadangi mes tave labai my
lime, tai tėvas ir aš prašome, kad 
palauktum su aplankymu mūsų 
bent ligi tol, kol pasibaigs rinki
mai ...”

rūšies didžiausias pasaulyje centras, skirtas gydymui ir tyrimams. 
Šiuo metu ligoninė yra dar plečiama. Nuotraukoje iš kairės: L. čep- 
rackaitė, lietuvaitė, E. Meidla, estė, Zorjanna, ukrainietė, N. Ur- 
banovič, lenkas; prie lovos ligonė L. Charlebois. Ligoninė kreipiasi 
į visuomenę aukų, nes turi sutelkti $13.900.000. Adresas: 105 
Adelaide St. W., Toronto 1, Ont.

bar Montrealio žydų viešojoj bi
bliotekoj.

Kad Montrealis turi tokią gerą 
žydų biblioteką, nėra nuostabu. 
42% Kanados žydų gyvena Mont- 
realy. Jie sudaro antrąją skaičiu
mi Britų Bendruomenėje grupę 
(po Londono), ir antrą grupę iš 
prancūzų miestų (po Paryžiaus). 
Kas dar yra nuostabu — didžiau
sioji žydų viešoji biblioteka už Iz
raelio ribų yra lygiai populiari žy
dų ir nežydų visuomenėj. Arti pu
sės lankytojų yra nežydai.

Biblioteka buvo įkurta prieš 
50 metų Vienos rašytojo Reubin 
Brainin, atvykusio į Montrealį re
daguoti žydų laikraščio. Tai buvo 
dienos, kada" visas veikimas buvo 
siejamas su masių švietimu. 
Mantrealio žydų viešoji biblioteka 
yra šios eros padaras. Tą aiškiai 

. pabrėžia ir jos pilnas vardas: Žy
dų Viešoji Biblioteka ir Liaudies 
Institutas. Jos pradžia buvo kukli: 
apie 1.500 tomų, patalpintų dvie
juose nuomuoj amuose kamba
riuose ant lentynų. Dabar biblio
teka turi didžiuli nuosavą pastatą, 
su daugiau kaip 100.000 knygų- Ji 
mėgsta save vadinti “Montrealio 
didžiausia mažoji biblioteka”. Ka
dangi jos lankytojai yra įvairių 
kalbų žmonės, biblioteka parūpi
na ir knygų įvairiom kalbom. Vy
rauja knygos anglų kalba, paskui 
eina leidiniai žydų, prancūzų ir 
hebrajų kalbomis." Yra taip pat 
lentynos su vokiečių, rusų, lenkų 
ir kitų kalbų knygomis. Ji turi 
geriausius rinkinius Kanadoje iš
leistų knygų žydų kalba ir sakosi 
turinti visame pasaulyje daugiau
sia skaitytojų, imančių knygas žy
dų kalba. Tai nėra nuostabu, nes 
žydiškai kalba apie pusė Montrea
lio 105.000 žydų. Kaip švietimo 
ji biblioteka yra finansuojama iš 
dalies Montrealio miesto, iš dalies 
Kvebeko provincijos, šis miesto 

i ir provincijos duosnumas, paskui 
i pajamos iš bendrovių ir atskirų 
: asmenų, Įgalino biblioteką reali- 
Į zuoti svajonę — tapti retų žydiš- 
j kų retenybių saugykla. Kiekvie- 
. nais metais nuperkami keli ver
tingi pergamento rankraščiai.

Kai nežydų lankytojų skaičius 
padidėjo, biblioteka padidino kny- 

i gų skaičių anglų ir prancūzų kal
bomis- Dabar Montrealio žydų vie
šoji biblioteka tarnauja ne tik žy
dų reikalams, gyvenantiems viso
je apylinkėj, bet ir visiems ki
ltiems* Can. Scene

Jos autorius buvo “Izaokas, žy
das, Įsūnytas Arabijos karaliaus”, 
Jis buvo žydų rabinas ir Egipto 
valdovo dvaro gydytojas, šio reto 
ir vertingo darbo kopija yra da- 

reikia laukti vienerius metus, o 
jų parodos klausimas buvo teigia
mai išspręstas per nepilnus du 
mėnesius. Parodos ir trijų dienų 
audimo kursų surengimu "pasirū
pino vietos audėjų klubas, apimąs 
Londoną, Sarniją bei kt. gretimus 
miestus. Klubas svečiams pagerb
ti surengė pobūvį.

Menininkų gerbėjai lietuviai, 
norėdami atžymėti jų atsilanky
mą Londone, surengė kavutę ir 
jos metu pasikeitė nuoširdžiomis 
kalbomis. Neiškenčiau nepasitei
ravęs, kur numatoma kita arti
miausia jų paroda. Dail. A. Tamo
šaitienė paaiškino, kad nežiūrint 
labai nuoširdžių kvietimų, dėl 
laiko stokos teko atsakyti visas 
parodas, įskaitant ir vieną tikrai 
svarbią — Pittsburgo universite
te. “Dabar reikia padirbėti, nes 
turime tiek daug užsakymų, kad 
jiems išpildyti gal net visų metų 
mums prireiks...” D. E.

your hydro

t

Sol. Gina čapkauskienė, pakviesta dainuoti per Mont- 
realio televiziją. Ji debiutavo gegužės 3 d. per 10-jį ka
nalą, išpildydama ariją iš Gounod operos “Romeo ir 
Julija”. Nuotr. I. Wachnianyn

Trys tūkstančiai salų, viena valstybė
INDONEZIJA — PENKTOJI VALSTYBĖ GYVENTOJŲ SKAIČIUMI * KATALIKYBĖ BE KUNIGŲ IŠSILAIKĖ 300 METŲ ★ 

PREZIDENTO IR VYSKUPO DRAUGYSTĖ ★ AUGANTIS PATRIJOTIZMAS
Indonezija— tai salynas, ar

chipelagas, turįs virš 3000 salų 
salelių. 1961 m. surašymo davi
niais, "čia gyvena 100 milijonų 
žmonių. Tad Indonezija savo gy
ventojų skaičiumi yra penktoji 
pasaulio galybė: Kinija, Indija, 
Sovietų Sąjunga, JAV ir Indone
zija. Indonezijos archipelagas — 
tai tiltas tarp kontinentų, okeanų, 
rasių, kultūrų ir net religijų. In
donezijos salos nevienodu tirštu
mų apgyventos: tirščiausiai apgy
venta Javos sala su Madura. Jų 
plotas lygus Graikijos plotui; gy
ventojų Graikijoj — apie 8 mil., 
o Javoj su Maduros salele — 65 
mil.

Gyventojų įvairumas
Indonezijos archipelago gyven

tojai rytuose negroidinio tipo, o 
didžiųjų salų viduje gyvena polo
nezai; didžiųjų salų pakraščiuose 
gyvena maležai, "artimi filipi- 
nams. Malezai daugiausia bend
rauja su išoriniu pasauliu. Yra 
nemaža-kiniečių imigrantų. Euro
piečių atsirado Indonezijoje XVI 
š.; su europiečiais atėjo ir krikš
čionybė, nors vyrauja Azijos Įta
ka. 80% gyventojų yra mahome
tonai; Bali saloj — hindusai ir 
budistai. Nuo IV š. vyravo hindu- 
izmo ir budizmo misijos, o nuo 
XIII š. Indonezijoj įsigalėjo ma- 
hometonizmas.

Indonezijos istorija prasideda 
nuo malezų atvykimo. Jie pastū
mė čiabuvius į didžiųjų salų vidų, 
patys įsikurdami pajūriuose, o 
vėliau ėmė kurti mišrias šeimas. 
Paskutinė malezų antplūdžio ban
ga truko nuo II* ligi III š. prieš 
Kr. gim. Malezai davė Indonezi
jai pagrindinius socialinės, kul
tūrinės ir net religinės vienybės 
bruožus.

Pirmieji europiečiai
Iš europiečių garsusis jūrinin

kas Marco Polo pirmas atvyko į 
Indoneziją 1292 m., bet jis nu
plaukė toliau — į Kiniją, jokios 
kolonijos neįkūręs. Tik XVI š. 
Indonezija atsidūrė portugalų val
džioje, ir nuo to laiko ėmė krikš
čionybė skverbtis į tą archipela
gą; pirmieji krikščionių misijo
nieriai buvo portugalai katalikai. 
Kai XVII š. pradžioj kalvinistai 
olandai išstūmė portugalus iš In
donezijos, katalikų joje jau buvo 
25.000. Kalvinistai* katalikus per
sekiojo, tačiau Flores,, Timor ir 
mažoj Sondo saloj katalikybė, ne
tekus visų kunigų, išsilaikė 3 
šimtmečius: katalikai nepriėmė 
jokio kito tikėjimo, nė kalviniz- 
mo, kurį ano meto olandai jiems 
smurtu bruko. Tiktai Luis Napo
leonas 1806 m. atstatė kulto lais
vę Olandijoj ir nuo to laiko mi
sijonieriai ėmė vykti į Olandų In
diją (taip tada Indonezija buvo 
vadinama), bet jiems buvo drau
džiama skleisti katalikybę vieti
nių mahometonų tarpe, tebuvo 
leista rūpintis olandų katalikų 
dvasios reikalais. 1834 m. pirmas 
javietis priėmė krikštą, bet jo 
krikštas sukėlė keblumų. 1853 m. 
Olandijoj buvo atstatyta Katalikų 
Bažnyčios hierarchija. Tada Olan
dijos vyriausybė paskirstė Indo
neziją rajonais: protestantams ir 
katalikams. Kur buvo leidžiama 
veikti katalikų misijoms, buvo 
draudžiama protestantams ir at
virkščiai. Protestantų misijonie
riai turėjo daugiau laisvės ir pri
vilegijų veikti Indonezijoje negu 
katalikų, todėl iki II D. karo pro-

testantų Indonezijoje buvo 3.000.- 
000, o katalikų — tik 1.500.000.

Internuoti misijonieriai
Per II D. karą Japonija okupa

vo Indoneziją ir visus olandus, 
kartu ir visus olandų tautybės 
misijonierius — kunigus ir vie
nuolius — , internavo koncentra
cijos stovyklose. Javos saloj tebu
vo likęs laisvas vienas vyskupas 
olandas ir Semarango arkivysku
pas indonezas su 21 kunigu. Kai 
Japonija kapituliavo, indonezai 
tuojau sukilo ir prasidėjo partiza
ninės kovos su olandais, grįžu-

f? enkamės savo septintajam kongresui, kai mūsų tau- 
"H~ta jau 25 metai netekusi savo valstybinės nepriklau

somybės. Būties ar' žūties klausimas tokiai mažai tautai, kaip 
mūsų, įglemžtai į tokią milžinišką imperiją, kaip sovietų, lai
ko būvyje ne blėsta, o aštrėja. Iliuziška ramintis tuo, kad krašte 
mažiau tiesioginio teroro, daugiau duonos. Tai dar nereiškia, 
kad jau būtų žengiama į vergijos likvidavimą. Priešingai, dva
sinė, socialinė ir ūkinė tautos integracija į sovietinę imperiją 
vis labiau intensyvinama. Jei mažiau krašte tiesioginio teroro, 
tai paprasčiausiai dėlto, kad jau mažiau ir rezistencijos. Pa- 
laužus tautos atsparą, sėkmingiau nebe tiesioginiu teroru 
siausti, o remtis dvasine priespauda. Bet kur dar nenusilenkia
ma, ten visu atvirumu brutaliai siaučiama. Todėl visomis 
priemonėmis vedama kova su tikėjimu į Dievą, todėl visomis 
priemonėmis vykdomas Bažnyčios persekiojimas. Yra krikščio
niškosios sąžinės pareiga likti atviriems visų pažemintųjų 
ir persekiojamųjų šauksmui. Dėlto keliame savo balsą gyve
namuosiuose kraštuose senos rasizmo žaizdos klausimu. Bet 
privalu nemažiau jautrumo parodyt ir tiems, kurių priespau
dos niekas kitas nemato ir nenori matyti. Lietuvos tikinčiųjų 
pagalbos šauksmas pirmiausia kreipiasi į mus. Todėl labiausiai 
ir esame įpareigoti jį išgirsti. Turime sao sąžines šiuo klausimu 
jautriau suneraminti.

Tikroji tautos kova už savo laisvę bei gyvybę vyksta pačia
me krašte. Bet ir mums šioje kovoje yra skirtas uždavinys. 
Jam lygiai visus telkia bendroji VLIKo vadovybė. Tačiau ir 
visoms atskiroms organizacijoms šioje kovoje tenka atitinkami 
uždaviniai, visų pirmą — atviras žvilgsnis į pavergtosios tautos 
padėtį ir jautri sąžinė jos laisvės šauksmui. Tie du dalykai yra 
susiję: kol tik “aplamai” žinoma apie Lietuvos sovietinę ver
giją, tol tik ‘“aplamai” tuo žinojimu ir pasitenkinama. Iš tiesų 
sąžinei sužadinti ir tuo pačiu pažadinti veiklai reikia kiek 
galint artimiau ir konkrečiau gyventi pavergtosios tautos liki
mu. Todėl ir stovime prieš klausimą, ar iš tiesu skiriame ry
šius su okupantu nuo ryšių su tauta. Vadinamojo “kultūrinio 
bendradarbiavimo” klausimo nėra, bet yra klausimas, ar pa
kanka tik negatyvaus nusistatymo.

DR. JUOZAS GIRNIUS 
Besirengiant VII ateitininkiį kongresui

J. GOBIS

Indonezijos arkivyskupas 
Soegyapranata

nuomonės, nepaprašęs jos sutiki
mo, tad porą metų ėjo indonezų 
partizaninės kovos su olandais". 
Pagaliau prie apvalaus stalo bu
vo susitarta ir 1949 m. Olandija 
pasitraukė iš Indonezijos, pasi
likdama tik vakarinėje Naujojoje 
Gvinėjoje. Dr. Sukarno tapo pir
muoju Indonezijos prezidentu, 
paskelbęs “vadovaujamosios de
mokratijos” režimą. O ta “vado
vaujamoji demokratija” reiškiasi 
tuo, kad į Indonezijos parlamen
tą 130 atstovų išrenka žmonės, 
tauta, o 131 paskiria prezidentas. 
Penkis katalikų partijos atstovus 
Sukamo parinko ir pasiuntė at
stovauti katalikams parlamente.

Komunistų partija Indonezijo
je yra stipri:" ji laimėjo per rinki
mus 30 atstovų į parlamentą. Tos 
partijos įtakai atsverti Sukamo 
pasiuntė į parlamentą 35 armijos 
atstovus, kurie yra antikomunis- 
tai. Pats dr. Sukamo yra religin
gas mahometonas. Ateizmas jam 
visai svetimas, bet socialistiškų 
reformų jis nebijo. 1961 m. grįž
damas iš Vašingtono Los Angeles 
mieste pasakė: “Mes jieškome 
ideologinės jėgos visur, kur tik 
jos gali būti — islame, krikščio
nių socialinėj doktrinoj, Markso 
ekonominėj analizėj, JAV, Pran
cūzijos ir Kinijos politikoj.” Vis- 
dėlto praktiniame gyvenime prez. 
Sukamo, ypač pastaruoju metu, 
labiau linksta į marksistinį-ko- 
munistini bloką.

Sukamo ir katalikai
Prezidentas Sukarno buvo 

draugiškuose santykiuose su Se
marango arkivyskupu indonezų 
patrijotu Soegyapranata, gimusiu 
1896 m. mahometonų šeimoje. 
Jis priėmė krikštą lankydamas 
katalikų gimnaziją, tėvo Van Lith 
Įkurtą Muntilane. Japonų okupa
cijos metu jis, kaip indonezas 
vyskupas, nebuvo internuotas 
koncentracijos stovykloje, tad 
laisvai rūpinosi katalikų dvasios 
reikalais, © po karo nesvyruoda
mas užėmė aiškią poziciją už In
donezijos nepriklausomybę, už 
jos laisvę nuo Olandijos koloni- 
nio jungo. Jis ragino indonezus 
katalikus nebendradarbiauti su 
olandais, o remti savuosius lais
vės kovotojus. Jis pareiškė: “Ne
same pakrikštyti karalienės, jos 
ministerio užjūrio kolonijoms ar 

siais į Indoneziją. Per tas kovas 
sustiprėjo mahometonų fanatiz
mas. Paleisti iš japonų "nelaisvės 
olandai misijonieriai netrukus at
sidūrė indonezų koncentracijos 
stovyklose. Bažnytinę hierarchiją 
popiežius Jonas XXIII atstatė In
donezijoj 1962 m.

Katalikybės sustiprėjimas
Per pirmąjį evangelizacijos lai

kotarpi XVI š. tepavyko kataliky
bę įskiepyti tik rytinėse Indone
zijos archipelago salose ir tik 
XIX š. pradžioje katalikybė Įsi
veržė Į tirštai apgyventą ir suda
rančią" indonezų kultūros centrą 
— Javos salą. * Misijonierių pa
stangos per 40 m. nedavė bemaž 
jokių rezultatų, bet šiandien In
donezijos katalikybės centras yra 
Javos saloje, kurioje būdingiau
siai reiškiasi javiečių arkivysku
pijoj, Semarango mieste. Tas 
centras — tai tėvo Van Litho kū
rinys šio amžiaus pradžioje. Jis 
steigė kongregacijos mokyklas, 
kurias daugiausia lankė olandai 
ir kiniečiai imigrantai, o tos mo
kyklos rengė misijonierius iš vie
tinių gyventojų. Tėvas Van Lith 
vieną kartą garsiai pareiškė: 
“Štai žmonės, kurie vieną gražią 
dieną suvarys mus, olandus, į jū
rą.” Tai jis pasakė žiūrėdamas į 
javiečių skautus. Tas misijonie
rius numatė ateitį ir reikalą reng
ti kunigus iš vietinių indonezų 
katalikų.

Kovos su olandais
Dr. Sukamo paskelbė Indone

zijos nepriklausomybę dviem die
nom praėjus nuo Japonijos kapi
tuliacijos. Jis tai padarė visai ne
atsiklausęs Olandijos vyriausybės

Indonezijos diktatoriškasis pre* 
ridentas dr. Sukarno

augšto karūnos atstovo vardu. 
Mes turime parodyti, kad mūsų 
religija neprieštarauja teisėtiems 
mūsų tautos siekimams; priešin
gai, mūsų tikėjimas remia patri- 
jotizmą.” Kai Sukamo steigė “va
dovaujamą demokratiją”, arki
vyskupas Soegyapranata pasisakė 
už pozityvų ir aktyvų bendradar
biavimą su vyriausybe. Jis bend
radarbiavime matė geriausią bū
dą kovai prieš komunizmą bei jo 
Įtaką. Jis patraukė i savo pusę 
katalikų partijos vadą Kasioms- 
Kai kilo aštrus ginčas tarp Indo
nezijos ir Olandijos dėl vakarinės 
Naujosios Gvinėjos, arkiv. Soe- 
gyapranata skatino savo katalikų 
partiją parašyt Olandijos katali
kų partijai protestą dėl Olandijos 
vyriausybės nenuolaidumo Indo
nezijai. Arkiv. Soegyapranata ne
kartą buvo pakviestas Į preziden
tūrą pasitarti su prezidentu vals
tybės reikalais. “Jei būsime šim
taprocentiniai indonezai, galėsi
me sėkmingai kovoti prieš komu
nizmą”, pasakė arkiv. Soegyapra
nata. Jis mirė Olandijoj 1963 m. 
Prez. Sukamo tuojau nusiuntė 
lėktuvą jo palaikams pargabenti 
ir palaidoti Semarango Indonezi
jos herojų kapinėse.

Katalikų mokyklos
Koloninės valdžios paprastai 

maža dėmesio kreipia i valdomos 
tautos švietimą, todėl ir Indonezi
ja gavo nepriklausomybę su 93% 
analfabetų; per 12 nepriklauso
mo gyvenimo metų (iki 1963 m.) 
jų skaičius sumažėjo iki 25%. 
Krikščioniškos misijos visada 
evangelizaciją varo kartu su pri
mityvių žmonių švietimu; bažny
čias stato kartu su mokyklomis, 
o kartais tenka pirma steigti mo
kyklą, o vėliau bažnyčią, šiuo me
tu Katalikų Bažnyčia Indonezijo
je turi 2099 pradžios mokyklas, 
474 gimnazijas ir 1 universitetą, 
Įkurtą tik 1961 m. Muntilane 
pranciškonai turi didelę gimnazi
ją mergaitėms. Vyresniųjų klasių 
mokinės Įgalinamos susipažinti su 
vyresniųjų klasių gimnazistais; 
tuo norima apsaugot mergaites 
nuo ištekėjimo už nekrikščionių 
ir per tai —nuo netekimo krikš
čionybės mišriose šeimose. Iš čia 
kyla populiarus terminas “Munti- 
lano santuoka”. Muntilano mer
gaičių gimnazija rengia ne vien 
žmonas jauniems katalikams, bet 
taip pat ir kandidates i vienuoles, 

įmokytojas, akušeres ir slauges.
Katalikai turi provincijose daug 
mokyklų akušerėms ruošti. Kata
likai" savo žinioje turi Indonezijo
je 77 ligonines su 6.150 lovų, ku- 
rios prieinamos ne vien katali-

I kams.
1200 kunigų, kurių 200 yra vie

tiniai, aptarnauja pusantro mili-
I jono Indonezijos katalikų. Vy- 
į riausybė pageidauja, kad kuo vei- 
I kiausia būtų paruošta kunigų iš 
I vietinių indonezų, ypaš skers
akiuojama Į olandų kunigus misi
jonierius, nes manoma, kad jie 
ilgisi Olandijos koloninės val
džios Indonezijoje. Tikrumoj gi 
Tėvo Van Litho dvasia, jo pradė
ta veikla nėra užmiršta: olandai 
misijonieriai stengiasi sekti jo 
pavyzdžiu ir nedaryti prarajos 
tarp katalikybės ir Indonezijos 
tautinių siekimų bei patrijotrzmo, 
atseit, išauklėti daug kunigų in
donezų su arkivyskupo Soegya- 
pranato patrijotizmu.
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KULTŪRINĖJE VEIKLOJE Marksisto filmas apie Kristui
T. A. PRAKAPAS, OFMVOKIEČIŲ LAIKRAŠČIAI “Allge- 

meine Zeitung Mannheim” ir “Mann- 
heimer Morgen” plačiai aprašė Vasa
rio 16 gimnazijos naujųjų rūmų pa
šventinimo iškilmes.

DANGUOLĖS SADŪNAITĖS antrą-

leido “Lietuvių Dienos”, talkinamos 
Manyiand Books, Los Angeles, Calif. 
(Pirmasis šios autorės eilių rinkinys
— Vasaros medžiuose” 1961 m.). Lei
dinys tik 38 psl. apimties, su P. Jur
kaus pieštu aplanku. Autorė — jauno
sios kartos poetė, pradėjusi reikštis 
po II D. karo — Vakaruose. Mokėsi 
tremties gimnazijoj ir augŠtąjį moks
lą baigė bakalauro laipsniu Anglijoj, 
ištekėjo už anglo prof. R. Sealey. Pas
tarasis išmoko lietuviškai ir aktyviai 
dalyvauja lietuvių veikloj. Dabar po
etė su vyru gyvena Buffalo, JAV, kur 
Sealy profesoriauja. Abu daug verčia 
lietuviškų kūrinių į anglų kalbą.

Kaip aplanko įraše nurodyta, D. Sa- 
dūnaitės poezija gerokai mitpluši nuo 
lietuvių poezijos tradicijų. Forma — 
nebeturi klasiško ritmo, nei rimų. Ji 
eina anglų imažinistų keliais. Vaizdas, 
jausmas ir nuotaika yra svarbiausi jos 
eilėraščių požymiai ir elementai. Tra
pi ir švelni pastelinė nuotaika supa 
Sadūnaitės lyriką ir siužetinius eilė
raščius. Intymūs žmogaus ryšiai su že
me ir pasiilgimas Dievo — nudažo vi
są jos rinkinį.

“ŠALTINIS” Anglijoj išleido nedi
delį eilių rinkinį “Žilam plaukui”. 
Užvardinimo keistumas gal kiek paaiš
kėja tik sužinojus, kad ir eilėraščių 
autorius — vyresnio amžiaus žmogus
— Juozas Gutas. Rinkinėlyje eilėraš
čių yra ir jauniems, ir seniems.

DR. E. ČIRKŠTAITĖ baigė Buenos 
Aires universitetą. Ji lietuvių koloni
jai yra gerai pažįtama kaip kultūrinin
kė; daug kartų yra akomponavusi Šv. 
Cecilijos chorui; buvo vienintelė pia- 
nistė-akompaniatorė buv. Vytauto Ci- 
bavičiaus “Aitvarų” kvartete; nekartą 
talkino skautų pasirodymuos, koncer
tuodavo įvariuose lietuvių pobūviuose.

DAIL. A. GALDIKAS birželio 20 d. 
atvyksta į Los Angeles, kur Šv. Kazi
miero mokyklos patalpose rengiama 
jo dailės darbų paroda. Pr. Al.

DAIL. VYT. IGNO darbų paroda 
atidaryta Klevelande, Gallery Interna
tional, gegužės 9 d. ir truks iki birže
lio 5 d. Lankymo valandos nuo antra
dienio iki penktadienio 6-9 v.v., šešta
dieniais ir sekmadieniais 2-7 v.v. Dail. 
V. Ignas gimęs 1924 m. Lietuvoj; bai
gė meno mokyklą Freiburge i. Br. 
1948 m.; dalyvavo visoje eilėje meno 
parodų ir gavo įvairių premijų. Šiuo 
metu dailininkas gyvena Niujorke. 
Drauge su dail. V. Ignu minėtoje paro
doje Klevelande dalyvauja ir kerami
kas J. Kingston, ateivis iš N. Zelandi
jos.

PROF. A. MACEINA, pasirodo, yra 
ne tik filosofas, bet ir poetas. Ką tik 
išleista pirmoji jo poezijos knyga 
“Gruodas” Antano Jasmanto slapyvar- 
de. Rinkinyje yra nemaža religinių ei
lėraščių. Leidinio gale įdėtas platokas 
komentaras “Antano Jasmanto poezi
ja”, parašytas J. B. (Brazaičio). Šiuo 
metu A. Maceina profesoriauja Miuns- 
terio universitete V. Vokietijoj.

LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRO 
įsigijimo klausimą svarstė JAV c. val
dyba ir nutarė sudaryti specialią ko
misiją; kuri klausimą išstudijuotų ir 
padarytų konkrečias išvadas.

DR. J. GIRNIUI suėjo 50 metų am
žiaus. Bostono kultūrinės ir visuome- 

nines organizacijos rengia jam pa- 
gerbtuves gegužės 22 d., 7 v.v., Pilie
čių Draugijos III a. salėje. Paskaitai 
pakviestas prof. J. Brazaitis, meninei 
programai vadovauti —/ Al. Gustai 
tienė.

KANADOS KULTŪROS INFOR
MACIJOS CENTRAS yra paskelbęs 
metraštį, kur suteikiama informacijų 
apie Kanados vietoves vasarojimui ir 
studijoms, nuolatinėms ir atsitikti 
nėms. Informacija liečia tik tas vasa
ros mokyklas, kur meno reikalai yra 
profesijonalų vadovybėje. Pasiteiravi
mai siųstini: Mrs. Helen Hodgson, Re
search Director, Canadian Cultural 
Information Centre, Room 508, 56 
Sparks St., Ottawa.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
ŽEMAITIJOJE LANKOSI 12 tapy 

tojų ir grafikų — B. Uogintas, S. Ju- 
sionis, G. Kazakevičiūtė, L. Surgailis, 
V. Karatajus ir kt. Rašytojos Žemaitės 
120 m. gimimo sukakčiai jie yra pasi
ryžę sukurti specialių kūrinių, kuriems 
įkvėpimo nutarta jieškoti jos gimtinė 
je Bukantės kaime ir Džiuginėnuose

VIKTORAS DINEIKA, veteranas 
dramos aktorius, 65 m. amžiaus su 
kakties proga pagerbtas Vilniaus Ak
torių Namuose. Su jubiliato nueitu 
gyvenimo keliu dalyvius supažindino 
teatrologas A. Vengrys, o su jo darbu 
kino studijoje — rež. J. Rudzinskaitė. 
V. Dineika yra sukūręs virš 100 vaid
menų teatrų scenose. Iš jų, tenka ma 
nyti, geriausiai žiūrovų atmintyje yra 
išlikęs Chlestakovas iš N. Gogolio “Re
vizoriaus” ir P. Vaičiūno “Naujųjų 
žmonių” atstovas su nuolatos besikar
tojančia replika: “Vos ant kojų bepa
stoviu ...” Jubiliatas ilgus metus bu- 
vo nuolatinis “linksmųjų brolių daly
vis, su J. Sipariu, J. Petrausku ir St. 
Čaikausku linksminęs publiką įvai
riuose parengimuose. Jis taip pat yra 
gastroliavęs ir JAV lietuvių kolonijo
se. Šiuo metu V. Dineika dirba Lietu
vos kino studijos dubliavimo režiso- 
riumi, pakeisdamas svetimų kalbų 
įrašus lietuviškais. Kino ekranams jis 
yra davęs kelis šimtus tokių “sulietu
vintų” filmų. Jubiliatą sveikino buvu
sieji jo mokiniai, scenos draugai ir 
svečiai iš Estijos.

MIKALINA GLEMŽAITĖ Kauno 
Čiurlionio dailės muzėjui padovanojo 
19-20 a. liaudies drabužių pavyzdžių 
ir nuotraukų albumą. Liaudies drabu
žiais ji susidomėjo dar prieš, I D. ka
rą, mokytojaudama Papilėje ir kitose 
Lietuvos vietovėse. Su seserimi Elvyra 
yra parašiusi knygą “Kupiškėnų seno
vė”. Išėjusi į pensiją ir pasitraukusi 
iš mokytojos darbo, ji dabar visą dė
mesį skiria liaudies drabužių kolek
cijai.

217 DAILININKŲ DARBŲ šiemet 
bus išstatyta parodose JAV, Švedijoje, 
Belgijoje ir Olandijoje. Joms parink
ti A. Gudaičio, A. Savickio, V. Gečo, 
J. Švažo, L. Katino, A. Motiejūno lie
tuviški gamtovaizdžiai ir natiurmortai, 
grafikų J. Kuzminskio, S. Krasausko,- 
L. Barysaitės, A. Skliutauskaitės, A. 
Steponavičiaus, P. Rauduvės, S. Rozi- 
no estampai, graviūros, iliustracijos, 
Vilniaus senamiesčio vaizdai, R. Kru- 
kaitės monotipijos, Br. Vyšniausko be- 
reljefai. Parodose bus ir kitų dailinin
kų darbų, o taip pat ir liaudies meist
rų audinių bei gintaro dirbinių. Ekspo
nuojamus kūrinius lankytojai galės 
įsigyti.

VILNIAUS UNIVERSITETO akade
minis choras specialiu koncertu atžy-; 
mėjo 25 m. veiklos sukaktį. Koncerto!

programoje dalyvavo trys kartos — 
dabartinis studentų ansamblis, vado
vaujamas Prano Slidžio, veteranų cho
ras ir dalyvių vaikų grupė. Prie diri
gento pulto buvo paviestas pirmasis 
šio meninio vieneto dirigentas kompoz. 
Konradas Kaveckas. Chorą, be kitų, 
sveikino Rygos ir Tartu universitetų 
meno ansamblių atstovai.

TARPTAUTINĖJ KERAMIKOS pa
rodoje, kuri įvysta Ženevoje birželio 
mėn., Lietuvos keramikų darbams at* 
stovaus kauniečių Pr. Genienės, V. Ma- 
nomaičio, A. Pivoriūno, vilniečių A. 
Ličkutės, O. Pučkoriūtės, M. Vrub- 
liausko ir kitų keramikų vazos servi
zai, dekoratyvinės plokštės. t

KRAŠTOTYROS DRAUGIJOS tau
tosakos sekcija 1963 m. vasarą buvo 
suruošusi ekspediciją į Zervynų kai
mą Merkio intako Ūlos pakrantėje. 
Kaimo gyventojų senoji karta, atskir
ta giriomis nuo kitų vietovių, yra iš
laikiusi daug būdingų senosios liaudies 
kultūros bruožų. Surinktoji medžiaga 
dabar paskelbta specialiame leidinyje 
“Zervynos”, kurį paruošė red. kolegi
ja — J. Aidulis, K. Aleksynas, E. Dir
velė, L. Sauka, A. Stravinskas ir vyr. 
red. V. Milius. Knygą iliustravo dail. 
A. Tarabilda. Leidinyje pateikiama 
kaimo istorija, materialinė kultūra, 
vestuvių papročiai, gyventojų sveika
tingumo duomenys ir jų liaudiškoji 
medicina, charakterizuojama zervyniš- 
kių tarmė. Leidinio gale atspaustas 
didokas pluoštas ten surinktos tauto
sakos — keliolika liaudies dainų ir jų 
melodijų.

VARŠUVOS TEATRAS “POVŠECH- 
NY” gastroliavo Vilniuje, pateikda
mas 3 veikalus: S. Vyspianskio satyri
nę komediją “Vestuvės”, F. Dostojevs
kio “Nusikaltimo ir bausmės” insceni
zaciją ir lenkų literatūros klasiko S. 
Žeromskio romano “Artėjant pavasa
riui” sceninę versiją. Teatro rež. ir di
rektorius Adamas Hanuškevičius sakė
si studijuojąs į lenkų kalbą išverstus 
lietuvių rašytojų draminius kūrinius: 
J. Grušo “Herkų Mantą”, “Vedybų su
kaktį”, J. Skliutausko “Vaikiną su vel
nio plauku”, R. Mikalauskaitės “Suža
dėtinę”, A. Gudaičio-Guzevičiaus “Dvi
kovą” ir vieną A. Vienuolio dramą. 
Jis . tikisi, kad bent vieną jų galės pa
statyti jo vadovaujamas teatras. Lig 
šiol Lenkijos teatrų scenose tėra pasi
rodžiusi viena J. Baltušio pjesė “Gie
da gaideliai”.

Filmas, kaip didžiulė epopėja, Į 
rodo kaip Kristus buvo sekamas 

kalbėti šių laikų kalba. Pašoliai vargšų, paprastųjų. Tačiau ne iš 
išvengia šių klystkelių. Jis ne-; pat pradžių. Kristus eina, sėja sa- 
duoda savo paties interpretaci- vo žodį, kalba dažnai, vaikai ver- 
jos šiai didžiulei istorijai. Vaiz- žiasi prie jo; kiti gi — tik iš tolo, 
dus ir pasikalbėjimus parinko Į baimingai. Pasolini ne tik neven- 
sekdamas šv. Mato evangelija, gia parodyt stebuklus, bet juos 
kurios ištraukos yra vieninteliai parodo su tokia jėga, kaip nei 
filmo žodžiai, žinoma, suderinti vienas kitas režisorius, save lai- 
su vaizdais, dekoracijom ir sce
nom. Jei Pasolini vartoja tik šv. 
Mato kadaise rašytus žodžius, tai 
Jėzaus istoriją rodo tokią, kokią 
įsivaizduoja šių laikų tikintieji.

Buvo statyta daug filmų Kris
taus gyvenimo temomis. Atsira
do dar vienas, statytas italo mark
sisto Pasolini. Šis filmas, pava
dintas “Evangelija pagal šventą
jį Matą”, buvo apdovanotas tarp
tautinės katalikų filmų įstaigos 
premija ir jam entuziastiškai plo
jo 800 Vatikano santarybos daly
vių.

PAGRINDINIAI BRUOŽAI
Kristaus gyvenimo filmai pa

prastai mums nepalieka gilaus 
įspūdžio dėl didelio sunkumo 
megzti praeitį su dabartimi. Kar
tais mėginama atkurti praeitį pa 
gal Hollywoodo stilių: rodoma 
daug Palestinos vaizdų, senoviš
kų apdarų, išgalvotų pasikalbėji
mų. Arba vėl, režisoriai, norėda
mi parodyti, kad Jėzus, kuris gy
veno prieš 2000 metų, ir dabar 
tebegyvena, apvelka aktorius mo
derniais apdarais ir leidžia jiems

kąs kataliku, nebūtų drįsęs paro
dyti. Tik Pasolini neparodo, kad 
stebuklai buvo priežastis, dėl ku
rios farizėjai priešinosi Kristui. 
Stebuklais jis rodė savo mesija- 

Kadangi čia nėra galima rasti niškumą, kurio farizėjai nenorė- 
universalių vaizdų, jis ima juos iš jo jam pripažinti.
pietinės Italijos, kurią Pasolini 
gerai pažįsta. Palestina daug kuo 
panaši į pietinę Italiją, todėl ir 
filme miestelis ant kalvos atstoja 
Jeruzalę, apylinkės šventė — iš
kilmingą įžengimą į Jeruzalę. 
Trys išminčiai nenešioja karūnų 
nei brangių akmenų; jie išmintin
gi, paprasti senukai, sutinkami 
Šiaurės Afrikoje. Apaštalai ne
vartoja perukų ir visai nėra artis
tai; jų veiduose ryškios sunkaus 
darbo ir vargo paliktos žymės. 
Jų drabužiai ilgo nešiojimo ir 
prakaito persunkti, prikibę prie 
odos. Tai žmonės iš liaudies, ko
kių ten kasdien gali sutikti, o 
vienintelis jų pagražinimas — tai 
bandymas juos parodyti kiek ga
lima iš arčiau.

Farizėjai ir kunigai atstovauja 
galingiesiems, todėl jiems užde
damos mitros ir augštos kepurės. 
Erodas gyvena gotinio stiliaus rū
muose. Nieko nepapiktina toks 
liaudies įsivaizdavimo panaudoji
mas, nes jis daugiau įtikina, negu 
mėginimas atkurti senovės aplin
ką ir apdarus.

GALINGIEJI IR SILPNIEJI
Šiame filme esame pastatyti 

taip natūraliai prieš Kristaus Įsi
kūnijimo faktą. Ir labiausiai jau
dinanti scena — tai dvejų metų 
berniuko, dar gerai nepastovint 
čio ant savo kojų, mėginimas 
bėgti į savo tėvo glėbį — tai Jė
zus ir Juozapas.

Kristų vaidina ispanų kilimo 
Genuvos uosto darbininkas. Jis, 
kaip kaikurie pastebi, nevaidina, 
bet pereina iš vienos ekspresijos 
i kitą, degdamas didžiule vidine 
energija, besišypsąs tik su vai
kais. Kaikurie kritikai sako, kad 
Pasolinio Kristus persmarkus ir 
jame neatsispindi gerumas. Ta
čiau, galimas daiktas, kad dauge
lis krikščionių instinktyviai įsi
vaizduoja švelnų Kristų, kad jis 
jiems netrukdytų. Populiarūs 
leidiniai dažnai perdaug juodina 
farizėjus ir pertempia priešybę 
tarp Kristaus, vargšų bei papras
tųjų ir galingųjų. Tačiau Evange
lija mums sako, kad Kristus buvo 
žmogus, kuris primygtinai reika
lavo nuo pat pradžios pasirinkti 
už ar prieš ji. Pasolini pavaizduo
ja, kad jau pats Kristaus gimi
mas įsiutino Erodą taip, kad šis 
įsako nužudyti nekaltuosius kū
dikius. Tai pirmasis Kristaus ir 
galingųjų priešybės veiksmas, 
kuris pasibaigs nukryžiavimo 
scena, šv. Jonas Krikštytojas fil
me labai vykusiai pavaizduotas. 
Jis nužudomas, nes priešinasi ga
lingiesiems.

KRISTAUS ASMUO
Sorbonnos universiteto studen

tai, vieni pirmųjų matę šį filmą, 
savo studijų ratelyje mėgino atsa
kyti šiuos klausimus: ar jie, vie
toj apaštalų, būtų sekę Pasoli
nio Kristų, ar, vietoj romėnų — 
jį nukryžiavę. Jie visi priėjo iš
vados, kad krikščionis, nors vaiz
das nėra faktas, gali sutikti šia
me filme tikrąjį Jėzų. Ir čia ky
la tas pats klausimas, kurį statys 
Jėzus iki laikų pabaigos: Ką jūs 
manote, kas aš esu?

Filmas “Evangelija pagal šv. 
Matą” buvo pastatytas Togliatti 
dvasios atmosferoje. Kaip žino
me, šis italų komunistų vadas 
prieš savo mirtį buvo mėginęs 
įtikinti komunistų vadus, kad bū
tų išmesta iš komunizmo progra
mos priešreliginė propaganda. 
Nežiūrint šios atmosferos, Pasoli
ni buvo šaukiamas pasiaiškinti 
komunistų suvažiavime, kodėl jis 
taip gražiai pavaizdavęs Kristų? 
Pasolini paaiškino, kad Kristus 
savo žodžiais “Ką jūs padarėte 
vienam iš mažiausiųjų, man pa
darėte” priėmė į savo' programą 
proletariatą. Tada jis buvo patei
sintas.

SPAUDOS-ATSILIEPIMAI
Šiuo metu filmas yra rodomas 

Prancūzijoj. Spaudos įvertinimai 
nevienodi, kairiųjų laikraščiai, 
kaip “France Observateur” bei 
“L’Express”, filmą aštriai kriti
kuoja ir vertina neigiamai. Kata
likų laikraščiai vertina nevieno
dai. Pvz. “Tėmoignage Chrėtien” 
recenzente O. Thibault rašo: “Ap
lamai tariant, jeigu aš būčiau sa
vo kelyje sutikusi tokį Kristų, ne
manau, kad būčiau ėjusi Jo link.” 
Tuo tarpu “La Croix” recenzen
tas H. Rabine, nors randa mark
sistinę tendenciją rodyti Kristų 
nuolat rūstų, tačiau filmą laiko 
krikščionišku; jis gerai pavaiz
duoja Evangelijos tekstą. “Carre
four” vertina filmą labai teigia
mai ir, tarp kitko, sako: “Jei fil
mas ir nevisai pasisekęs, turi ne
užmirštamų scenų, kurios daro 
garbę jį sukūrusiam, ar tai būtų 
marksistas ar ne (šiuo atveju ma
žai)”.

Atsiųsta paminėti
D. Sadūnaitė, KAI TU ARTI MA

NĘS. Eilėraščiai. Aplankas P. Jurkaus 
Išleido “Lietuvių Dienos”, 4364 Sun
set Blvd., Los Angeles, California 
90029. 1965 m., 38 psl. Kaina $1.00.

Antanas Jasmantas. GRUODAS. Ei
lėraščiai. Išleido “Ateitis”, 910 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N. Y. Aplan-

Prof. Glen J. Doman iš Filadel
fijos jau keli metai daro bandy
mus su mažais vaikais. Jis rado, 
kad vaikus reikia pradėt mokyt 
skaitymo nuo 18 mėn. amžiaus, 
nes tokiame amžiuje vaiko protas 
esąs imliausias. Savo bandymų 
metu prof. Doman išmokė skai
tyt 2000 vaikų, kurių amžius bu
vo nuo 18 mėn. iki 3 metų. “Ne
reikia laukti, kad vaikas skaitytų 
laikraščius ir suprastų rašytus žo
džius, kurie peržengia jų turimas 
sąvokas, tačiau svarbu, kad iš
moksta suprasti, jog juodi ženk
lai baltame popieriuje atitinka

kas ir iliustracijos P. Jurkaus. 1965 m., 
95 psl., kaina $3.000.

Juozas Eretas, TREMTIES LIETU
VIS idėjų sūkuryje, išleido 
“Šaltinis”, 21 The Oval, Hackney 
Rd., London E. 2, Great Britain. 
1965 m ,.16 psl. Kaina 2 šil. (30 cen
tų). Pernai ta pati leidykla išleido 
prof. J. Ereto gilių, reikšmingų svars
tymų pluoštą “Tremtis — prakeiki
mas ar uždavinys?”.

Knygų Lentyna, nr. 4, 1964 m.
Biuletenis nr. 3, 1965 m. balandžio 

mėn. Išleido Hamiltono Lietuvių Kre
dito Kooperatyvas “Talka”.

Kazys Almenas, BĖGIAI. Novelės. 
Nidos Knygų Klubo leidinys nr. 52, 
1965 m. 197 psl. Kaina klubo na
riams: minkštais virš. $1.00, kietais 
— $1.50; nenariams—$1.50 ir $2.00. 
Adresas: 1, Ladbroke Gardens, Lon
don, W. 11, Britain.

Pirmoji Pradalgė. Literatūros 
metraštis. Redagavo K. Barėnas. Ni
dos Knygų Klubo leidinys nr. 51, 
1964. Londonas, 371 psl. Kaina klu
bo nariams: minkštais viršeliais 
$2.00, kietais — $3.00; nenariams:

Kristus su savo mokiniais.
Iš Pasolini filmo “Evangelija pagal šv. Matą”

SKAITYMO MOKSLAS MAŽIESIEMS
tuos žodžius, kuriuos taria jų ma
mos”, sako prof. Doman.

Skaitymo mokslas mažiesiems 
neturi nieko bendro su normaliu 
mokymu skaityt mokyklose. Ma
žieji mokomi skaityt žaidžiant: 
motina rodo vaikui didelėmis rai
dėmis parašytą žodi balto popie
riaus lape ir rodo jam daiktą ar 
kūno dalj, kuris atitinka parašytą 
žodi. Po ilgesnio ar trumpesnio 
momento vaikas Įsidėmi žodžio 
“išvaizdą” ir sujungia ją su atitin
kamu daiktu ir žodžio skambėji
mu. Iš pradžių nereikia vaiką mo
kyt daugiau kaip vieno žodžio pa
roje, ir tas kasdieninis mokslas 
neturi per ilgai trukti. Praėjus 
kuriam laikui, prof. Doman siūlo 
eiti prie paprastų, trumpų saki
nių ir pagaliau piie knygelių su 
paveikslėliais. Iš prof. Doman’o 
mokinių nemaža trimečių vaikų 
jau skaito iliustruotas pasakėles.

TIK VIENĄ KARTĄ...
Vienas iš Churchill’o palydos 

žmonių netrukus prieš jo mirtį 
paklausė, ar Churchill patenkin
tas savo gyvenimu praeityje. Sir 
Winston atsakė: “Jei man būtų 
duoti šansai ir galėčiau iš naujo 
pradėt gyvenimą, nemanau, kad 
sutikčiau. Nors mano gyvenimas 
buvo laimingas, įdomus ir labai 
įvairus, nenorėčiau vėl įžengti į 
tą sunkų ir pavojingą kelią. Nevi
liotų manęs kitų klaidų darymas, 
naujų avantiūrų pergyvenimas ir 
naujų laimėjimų pasiekimas. Kas 
mane užtikrintų* jog laimingas li
kimas, kuris man buvo labai pa
lankus, neapleis manęs kitokiose 
aplinkybėse? Mano gyvenimo ke
lionė buvo maloni ir verta atliki
mo, bet tik vieną kartą!.

Simonas Daukantas ir senųjų lietuvių laisvė
2. S- DAUKANTO ASMUO 

IR JO ISTORIJOS
Čia probėgomis apibūdintoje žemaičių ap

linkoje kilo ir brendo būsimas istorikas S. 
Daukantas. Nors ir nebajoriško kilimo, tačiau 
artimas šiam luomui, nes buvo laisvas valstie
tis. Jo tėvas buvo “medininkas”, tariant, ei
gulys. Šeimoje, matyt, būta ir tam tikro poli
tinio susipratimo, ėjusio iš tolimesnės praei
ties. Tai liudija įrašas Daukanto motinos pa
minkle, kur sakoma: “Metuose 1795 buvo gar
siame mūšyje prie Liepojos su vyru ir trimis 
dieverimis”. Turėta galvoje ties Liepoja įvy
kęs mūšis Kosciuškos sukilimo metu. Tik 
augščiau baudžiauninko luomo iškilusi šeima 
galėjo net du sūnus išleisti į augštuosius 
mokslus.

Daukantas jau ėmėsi plunksnos darbo dar 
mokydamasis žemaičių Kalvarijos dominin
konų mokykloje ir parašė veikaliuką “Prižo- 
sey surinkti metuose poną 1813”. Šis pirmas 
raštas vos dvidešimties metų jaunuolio rodo 
jame buvus įgimtą polinkį domėtis liaudies, 
žodine kūryba, kurios dideliu mylėtoju jis pa
liko visą gyvenimą. Ypač daug jo galvoje bu
vo susikrovę liaudies priežodžių bei patarlių, 
ir jas jis berte bėrė istorijų puslapiuose. Su 
vidurinėje mokykloje parodytu pomėgiu sena
jai liaudiškai kūrybai ir, žinoma, su ja susi
jusiai buičiai Daukantas atsidūrė Vilniuje ir 
čia, išėjęs per dvejus metus vidurinį mokslą, 
įstojo į universitetą (1818). Dvi sritys labiau
siai traukė Daukantą: klasika ir istorija. Abu 
dalykai atitiko tuometinę dvasią ir abu Vil
niuje buvo puoselėjami. Klasikinius mokslus 
dėstė iš Dancigo kilęs profesorius pavarde 
Grodekas, kurio seminaro mokinių tarpe ran
damas ir Daukantas. Klasikos studentas Dau
kantas buvo paliestas tuometinės neoklasiciz- 
mo srovės, reikšmingos to laiko literatūroje. 
Srovės įtaka itin žymi jo istoriniuose veika
luose, kur senieji Lietuvos istorijos laikai vis 
pinami su graikų ir romėnų senove. Apskri
tai, iš Grodeko mokyklos Daukantas išėjo ge
rai išsimokslinęs lotynistas ir klasikas, kaip

DR. J. JAKŠTAS
rodo jo kaikurie neistoriniai raštai ir verti
mai klasikiniu kūriniu.

Romantinės istorijos įtakoje
Daugiau nei klasika traukė Daukanto dė

mesį istorija. Ypač du Vilniaus istorikai bus 
paveikę Daukantą: J. ^Lelevelis ir Ig. Z. Ona
cevičius. Pirmasis buvo ryškus moderniškos 
liberalinės, net demokratinės, mokyklos at
stovas ir kreipė didžiausią dėmesį į tautų bei 
šiaip grupių buitį. Tad jo paskaitos gražiai 
derinosi su demokratiniais bei tautiniais są
jūdžiais ir todėl buvo patrauklios. Lelevelio 
pasiklausyti telkdavosi ne tik studentija, bet 
ir šiaip vilnietiška visuomenė. Tačiau Dau
kantas nebuvo jo perdaug paveiktas- Mat, jo 
svajingam ir jausmingam būdui nevisai tiko 
Lelevelio griežtas ir blaivus kritiškumas. Jį 
kur kas labiau traukė Onacevičius.

Onacevičius, unitų dvasininko sūnus, gi
męs istorinėje Lietuvoje (1780), Brastos apy
linkėje, turėjo progos studijuoti ir pradėti 
mokslinę karjerą Karaliaučiuje. Čia jį pavei
kė vakarietiška romantinė srovė ir jos povei
kyje jis dėstė istoriją Vilniaus universitete. 
Kaip tikras romantikas, be didelio kritišku
mo, jis mokėjo dėstyti didžiai iškalbingai, 
jausmingai, su entuziazmu ir tuo žavėti klau
sytojus. Jautriam Daukantui gražiai tiko Ona
cevičiaus dėstymo būdas, ir jis pritapo prie 
jo. Jį galėjo patraukti ir Onacevičiaus pradė
tas skaityti Lietuvos istorijos kursas. Onace
vičiaus mokyklos įtakoje Daukantas ir bus su
sidaręs istorines gaires.

Likimas jau taip lėmė, kad 1835 m. abu 
atsidūrė Petrapilyje ir per 10 metų (iki Ona
cevičiaus mirties 1845 m.) paliko artimi bend
radarbiai. Apie tai liudija Daukanto laiškai 
Narbutui, išspausdinti žurnale “Mūsų Seno
vė” I t. (1922). Tad Daukantui istorikui tin
kamiau suprasti ir vertinti labai derėtų Ona
cevičiaus istorinių darbų ir, aplamai, jo mo
kymo pažinimas. Ji pirmą kartą atskleidė 
1861 m- Varšuvoje išleistoje buvusio Vilniaus 

lenkiško Batoro universiteto profesorius J. 
Ivaškievičius savo monografijoje.

Pirmoji Lietuvos istorija
Visos Vilniaus istorinės mokyklos, ypač 

Onacevičiaus, įtakoje subrendo istorikas Dau
kantas. Dar studentaudamas jis ėmėsi rašyti 
pirmą Lietuvos istoriją, kuri dabar žinoma 
“Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių” vardu. 
Ši istorija, nuo' kurios galima pradėti kalbėti 
apie Daukanto istorinius darbus, pradžioje te
buvo žinoma jo kaikuriems artimiesiems ir 
vėliau dingo. Ji išbuvo nežinoma lygiai 100 
metų. Jos rankraštis atrastas 1922 m. Veprių 
dvaro savininkų Platerių archyve ir 1922 m', 
brolių Biržiškų išleistas. Darbas turi žymes 
dar nesubrendusio istoriko kūrybos. Jis nepa
sižymi nei vientisumu, nei dėstymo sklandu
mu. Tai perdėm kompiliacinis darbas. Pats 
Daukantas mini du autorius, aprašiusius lie
tuvių darbus, būtent, Kauno jėzuitą Vijūką 
Kojalavičių (17 a.) ir M- Stryjkovskį, iš Mozū
ruos atsikėlusi Žemaičių kanauninką (16 a.). 
Daukantas pirmąjį autorių laiko geresniu už 
antrąjį ir jo parašytą lotynišką Lietuvos isto
riją rekomenduoja “jaunam lietuviui ir že
maičiui, norinčiam išmokti lotynų kalbos”. 
M. Stryjkovskis, jo pripažinimu, esąs “didžiai 
įkyrus skaityti” dėlto, kad sumaišė darbus 
lietuvių su gudų ir lenkų, ir todėl keblu iš
skirti lietuviškuosius. Visdėlto jis daug kur 
juo remiasi, t.y. pasitiki.

Vienas įtakingiausių vadovų — Kotzebue
Trečias jo didelis vadovas, kurį jis labai 

dažnai cituoja ar jo mintis atpasakoja, buvo 
vokietis A. Kotzebue. Šis dabar beveik užmirš
tas žmogus savo laiku buvo garsus visoje Ru
sijoje, Vokietijoje ir Lietuvos pasienyje Prū
sijoje dėl savo trankaus gyvenimo, gausių raš
tų ir pagaliau tragiškos mirties (1819 m.'). Jis 
buvo kilęs iš Veimaro miesto, nusidanginęs Į 
Petrapilį ir čia, pasižymėjęs dideliais gabu
mais. atkreipė imperatorės Kotrynos II dėme
sį ir 22 m. jaunuolis tapo paaugštintas į bajo
rus. Kurį laiką gyveno jam, rodos, tos pačios 
imperatorės dovanotame dvare Estijoje ir 

domėjosi ordino istorija. Gavęs teisę pasinau
doti Karaliaučiaus ordino archyvu, jis parašė 
4 tomų ordino istoriją “Preussens aeltere Ge- 
schichte”. Rašė būdamas apšvietos ideologijos 
žmogus, volterininkas, priešingas romantizmui 
ir su juo artimai susijusiai viduramžiškai 
ideologijai. Jis pats prisipažino esąs “prie
šas vienuoliškos tironijos ir prietarų”. Tad 
kryžiuočiams vienuoliams jis nerodė jokių 
simpatijų ir smarkokai pliekė visą jų politi
ką. Tuo būdu jis ir tapo mūsų Daukanto mo
kytoju. Daukantas ėjo Kotzebue pramintu ke
liu, nes matė ordine lyg nusikaltėlių gaują, 
tykojusią pavergti lietuvius ir išplėšti jiems 
“liuosybę”. Ne ką kita, kaip Kotzebue įsiskai
tęs jis galėjo savo prakalboje parašyti šiuos 
žodžius: “Nevienas skaitytojas, skaitydamas 
mano raštus, rūgos, jog aš anuose lietuvius ir 
žemaičius daugelyje vietų giriu, o darbus ir 
karus krikščionių peikiu kaipo neteisingai 
daromus ... Aš tam nekaltas, jei krikščionys 
tų amžių buvo užmiršę tą prisakymą Viešpa
ties Išganytojo: “Mylėk artimą savo, kaip pat
sai save”. Sekdamas teisybę, mano rašte turė
jau sakyti taip, kaip senovės raštuose radau- 
Jei kuris nenori tikėti, gali eiti-ir veizėti, aš 
parodžiau, iš kur anuos išrašiau”. Čia jo mi
nimi “anie rašta” buvo daugiausia iš Kotze
bue imtos ištraukos.

Daukantas nesigyrė savo darbu
Pats Daukantas nesigyrė savo pirmuoju 

istoriniu kūriniu ir nesidėjo kažkokiu moks
lininku. kaip rodo jo pasisakymas: “... aš ne 
dėl mokytų vyrų ir galvočių, bet dėl tų mo
tinų rašau, kurios geba savo vaikams darbus 
jų bočių prabočių pasakoti”. Tačiau jaunas 
lietuvis studentas jaučiasi novatoriumi esąs 
ir su savo lietuviška istorija braunąsis į 
mokslininkų tarpą. Jis numato galįsr būti net 
pašiepiamas dėl savo naujoviškumo. Bet dėl 
tos galimos mokslo žmonių pašaipos mūsų is
torikas nenusimena ir prakalboje taip rėžia: 
“Ant galo jei jie mane lygins nors su romė
nu Papiriusu, aš ir tuo džiaugsiuos ir links- 
minsiuos, jog pirmasis tarp lietuvių gudriems 
vyrams, norintiems rašyti, kelią praskyniau”. 
Tuojau matyti, kad čia kalba klasikos studio- 
zas, kuriam kažkoks romėnas Papiriusas vai
denasi. šiai citatai tinkamai išaiškinti pra
verstų ištisa studijėlė. Jos neturint, tenka tik 

spėlioti, kad tarpe daugelio romėnų Papiriu
su Daukanto turėtas galvoje vienas minimas 
Cicerono laiškuose, kuris, būdamas plebėjiš
kos kilmės, dėjosi esąs kilęs iš Papiriusu 
patricijų giminės. Dėlto Ciceronas pašiepia jį. 
Atrodo, Daukantas, tardamasis esąs lietuviš
kas plebėjas, ir numatė galimą lenkiškų pat
ricijų panieką dėl - lietuviško žodžio- Iš viso, 
Daukanto “Darbuose” ir ypač jų prakalboje 
išryškėjo jo pagrindinė linija, kuriai jis pa
liks ištikimas vėlesniuose kūriniuose: pago
nių lietuvių perdėtas idealizavimas ir jų lais-. 
vo bei laimingo gyvenimo iškalbingas liaup
sinimas.

Rašo plačią Lietuvos istoriją
Daukantas, baigęs universitetą 1825 m. tar

navo Rygoje, Petrapilyje ir atsidėjo Lietuvos 
istorijai. Prieš tai jis galėjo praplėsti savo is- , 
torijos akiratį pabuvojęs pusmetį Karaliaučiu
je, kur nuvyko po universitetinių studijų. Čia 
tuo metu kilo romantizmo poveikyje ypatin
gas susidomėjimas ordinu ir net imtasi atsta
tyti Marienburge jau tada visiškai sunykusią 
viduramžišką ordino pilį, štai ta dabartinė 
raudonoji pilis Marienburge, kuri nevienam 
mūsų per Rytprūsius važiuojantiems teko 
matyti, yra anų laikų kūrinys. Pilis stengtasi 
atkurti tokia, kokia buvo kryžiuočių laikais 
ir iš Tiuringijos kilęs profesorius J. Voigtas 
buvo tam reikalui mokslinis patarėjas. Tas 
pats Voigtas tada pradėjo rašyti didelę (9 t.) 
ordino istoriją, kuri bus svarbiu vadovu mū
sų istorikui. Galimas daiktas, kad tuo metu 
jam kilo mintis rašyti plačią Lietuvos istoriją 
nuo seniausių laikų. Jis rašė ją ilgus metus 
ir, pagal V. Biržiškos liudijimą, prieš 1838 m- 
pasiekė Liublino uniją. Toliau jis jos nebetę- 
sė, nors ir turėjo ryžtą. Tuo būdu atsirado jo 
didelė “Istorija žemaitiška”, kurios išspaus
dinimu veltui visą gyvenimą rūpinosi. Nepa
jėgdamas didžiosios istorijos išspausdinti, pa
rašė josios santrauką: “Pasakojimai apie vev 
kalus lietuvių tautos senovėje”. Veikaliukas 
išspausdintas Tilžėje spaudos draudimo me
tu dar buvo dažnokai užtinkamas Lietuvos 
bibliotekose. O “Istoriją žemaitišką” pirmą 
kartą išspausdino Paukščio leistoji “Vieny
bė” dviem tomais (1893 ir 1897 m.), šis lei
dimas palieka vienintelis iki šių laikų.

(Bus daugiau)
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Mann & Martel
2320 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255
EGUNTON — OAKWOOD

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

$5.900 įmokėti, atskiras mūrinis 
7 kambarių namas, privatus Įvažia
vimas irgaražas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 
Modėrniška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti

SWANSEA
$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 

gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau. j
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. J 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.

Bloor ir High parko.
ST. CLAIR — OAKWOOD

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

$10.000 įmokėti, gražus rupių ply- 
Sapartamentinis pastatas — four- 

ex, tik 8 metų senumo su 4 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labai geras pirkinys.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naują nuosavybių.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

S. KERNIUS tarpmokyklinėse 
lengv. atletikos varžybose Auroroje 
pasiekė gražių pasekmių. Disko me
time (iki, 16 m.) jis laimėjo I v. su 
146-1% pasekme. Tai buvo geriau
sia Šv. Mykolo kolegijos pasekmė, 
o taip pat ir tos grupės lietuvių re
kordas. Rutulio stūmime S. K. buvo 
antras su pasekme 39 -10.

LENGV. ATLETIKOS treniruotės 
prasidės artimiausiu laiku. Apie tai 
bus paskelbta spaudoje^ žadama da
lyvauti vietinėse rungtynėse. Sėk
mingą vytiečių darbuotę lengv. at
letikoje . šiais metais parėmė ir On
tario oficialūs pareigūnai.

ELENOS SABALIAUSKAITĖS iš
vykai į pasaulines stalo teniso pir
menybes Jugoslavijoje prieš porą 
mėnesių sudarytas komitetas savo 
darbą sėkmingai užbaigė, pilnai ap
mokėjęs jos kelionės išlaidas. Vi
siems prisidėjusiems ir ypač rinkė
jams A. Bielskiui JAV, J. Paulikai- 
čiui Toronte, ŠALS s-gos centro ko
mitetui ir eilei kitų organizacijų bei 
gausiems aukotojams nuoširdžiai dė
kojame.

Išvykai remti komitetas: J. Bal
sys, P. Gvildys ir J. Uogintas

SPORTAS LIETUVOJE
M. PAULAUSKAS žaidė Sov. S- 

gos krepšinio komandoje, kuri Las 
Vegas ^mieste pralaimėjo amerikie
čiams 61:67.

LIETUVOS ŠACHMATŲ pirmeny
bėse V. Mikėnas ir A. Uogelė surin
ko po vienodai taškų. Meisteriui iš
spręsti bus sužaistos dar 4 partijos. 
Nepriklausomybės laikais žinomas 
žaidėjas J. Vistanėckis buvo dešim
tas. Du trečdaliai dalyvių visose pir
menybėse turėjo .nelietuviškas pa

vardes. __
LENINGRADE pasibaigė Pabalti

jo prieauglio klasės krepšinio pir
menybės, kurios buvo vykdomos tri
jose grupėse. Lietuviai laimėjo jau
niausios, grupės (13-14 m.) ber
niukų ir mergaičių pirmenybes. Šio
se grupėse geriausių žaidėjų titulai 
irgi atiteko lietuviams — R. Jankū
nui ir M. Pakalnytei. Geriausia žai
dėja buvo pripažinta ir L. Vinčai- 
tė (17-18 m.), pirmenybėse dalyva
vo latviai, estai ir Leningradas.

AMERIKOS MOTERŲ krepšinio 
komanda viešėjo Sov. S-goj, kur 
žaidė keletą rungtynių. Joms teko 
žaisti ir su Sov. S-gos jaunių rink
tine, kurios kapitonė yra V. Bulo
taitė. Vienose rungtynėse rusės nu: 
galėjo amerikietes 62:42 ir šiose 
rungtynėse V. Bulotaitė laimėjo 12 
taškų.

DAUGIAU PREKIŲ IR MAISTO J 
PRODUKTŲ PASIRINKIMUI j 

DABAR <
> Siųskite pinigus į USSR f

Tegu jūsų mylimieji patys 1 
pasirenka.

PILNAI GARANTUOTA TURI
BANKŲ DEPARTAMENTO ' 

LEIDIMĄ IR APDRAUSTA IKI 
$20,000.00.

Mūsų firma’yra VIENINTELE, ku
ri visada siuntėjui persiunčia gavė
jo pasirašytą KVITĄ. Pristatoma 
peidvi savaites. Jokių atskaitymų.

Vertė: 9 rubliai už $10.00.
Persiuntimas: iki $30.00 — $2.75, 

virš $30.00 — JLO%.
GRAMERCY SHIPPING INC.
744 Broad St. Newark, N. J. 1

, Prašykite katalogų 
angliškai arba lietuviškai.

GRAMERCY SHIPPING CO.
118 E. 28 St., New York 

MU 9-0598

{Įsteigta 1945 m.
Atdara kasdien 9—5:30;

Šeštadieniais 9—1:00.

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

DARBO VALANDOS: MOKA: 5%-
Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mėn., 

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7 ... . ..uz Šerus — kas metai.
Antr.10-130 ASMENINES PASKOLOS duodamos iki
Treč. uždarytas $5.000 E 7%; palūkanos mokamos tik nuo
Ketv. 10 • 1.30 ir 4.30 - 7 likusio balanso.
Penkt 10 • 1.30 ir 4.30 - 8 MORTGIČIAI — atviri iš 6% %.
8e8t9*12 NEMOKAMAS GYVYBĖS DRAUDIMAS ,
Sekm. 9.30-1 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.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
RONCESVALLES — GEOFFREY $10.000 įmokėti, mūro, atskiras 13 
kambarių, 3 vonios, garažas, vandeniu apšildomas; prašo $28.000. Liks 
viena skola balansui.
BLOOR — WILLARD — SWANSEA $8.000 įmokėti, mūro, atskiras 6 
kambarių, moderni virtuvė, šoninis platus įvažiavimas, garažas; prašo 
$18.900.
ROYAL YORK QUEENSWAY $5.000 įmokėti, mūro atskiras, 6 kam
barių, vienaaugštis, moderni virtuvė, garažas; prašo $16.900.
BLOOR — JANE $12.000 įmokėti, mūro, vienaaugštis, 6 kambarių, mo
derni virtuvė, baigtas rūsys, privatus įvažiavimas, 2 garažai, gražus kie
mas, prie gero susisiekimo, graži vieta; prašo $27.900..
JANE —• ST .CLAIR $2.000 įmokėti, 5 kambarių, vienaaugštis, garažas, 
geras įvažiavimas; $10.000. '
ST. CLAIR — BATHURST $15.000 įmokėti, mūro atskiras, 5 butų pa
statas; prašo $45.000.
Nerade atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambinti far Ems b™ravta ko Tamstos pageidaujate - vieta, kokybė ir kaina, 
čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

TORONTE
Ateitininkų žinios
SUSIRINKIMAI:
Prieškongrerinis ateitininkų sen

draugių ir jaunimo susirinkimas — 
trečiadienį, gegužės 12 d., 8 v.v., 
Prisikėlimo par. muz. studijoj. Dr. 
J. Sungailos pranešimas, kongreso 
giesmės ir kiti svarbūs reikalai.

SUSIRINKIMAI:
Vyr. moksleivių bendras susirinki

mas sekmadienį, 6 vai. muzikos stu
dijoje;

Jaunučių berniukų — sekmadienį, 
tuoj po šeštad. mokyklos progra
mos (apie 6 vai.) Liet. Vaikų Na
muose;

Jaunesniųjų berniukų ,— irgi tuo 
pačiu laiku (po programos salėje) 
Liet. Vaikų Namuose;

Jaunesniųjų moksleivių ateitinin
kių — Gintarių būrelio susirinki
mas šį šeštadienį, gegužės 15-d., 2 
v. p.p. Liet. Vaikų Namuose. Susi
rinkimas labai svarbus. Būtinas vi
soms mergaitėms

Dėkojame T. Kornelijui, OFM, už 
pagalbą Tėvų pranciškonų rotatoriu
mi spausdinant laikraštėlį “Pirmyn 
Jaunime”. Kiekvieną numerį spaus
dinant Tėvas Kornelijus prie maši
nos praleidžia daugelį valandų. Ačiū 
labai!

Ateitininkų kongresas artėja. Lie
pos 2- - 4 d. Torontan suvažiuoja 
šimtai ateitininkų iš JAV ir Kana
dos. Kongresai yra ruošiami kas 5 
metai. Paskutinis įvyko 1960 metais 
Čikagoje.

Regina Kryžanauskaitė moksleivių 
kuopos valdybos narė, šoka “Vol- 
koffs Canadian Ballet” pastatyme 
gegužės 20 d., Ryerson institute.

Lietuvių skautų 
veikla

šį sekmadienį Rambyno tuntas 
pilnam sąstate, pilnoj ir tvarkingoj 
uniformoj, dalyvauja parade pas ka
nadiečius. Visi renkasi punktualiai 
10 v. ryto Alexander parke Dundas 
ir Bathurst g-vių (rytų-pietų) kam
pas. 10.30 v. visi distrikto vienetai 
žygiuoja į St. Mary katalikų bažny
čią, Bathurst ir Adelaide g-vių kam
pas. Po 11 v. Mišių visi grįžta į tą 
patį parką. Jeigu lytų, visi važiuoja 
į minėtą bažnyčią. Tėveliai, būkite 
malonūs vaikus atvežti laiku.

LSS pirmijos į ps. laipsnį pakel
tas sk. v. v. si. A. Valiūnas; gegužės 
5 d. skautininkų ramovės sueigoje 
davė įžodį ir tunt. s. K. Batūra užri
šo žalią kaklaraištį. C. Senkevičius 
perskaitė paruoštą skautininkų veik
los projektą, kuris buvo diskutuo
tas ir nutartas persiųsti Brolijos 
skautininkų skyr. vedėjui bei BVS.

Pr. savaitgali “Geležinio Vilko” 
skautų vyčių būrys iškylavo Romu
voj.

Tėveliai ar pasiėmėt registraci
jos blankus ir užregistravot savo 
vaikus stovyklon nuo liepos 17 iki 
rugppjūčio 1 d. Anksčiau užregis
truodami palengvinsite vadovų pla
navimo darbą.

š. m. stovykloj yra numatyta pa
statyti 4 pastatai vilkiukams ir 
paukštytėms, sanitariniai įrengimai 
abiem pastovyklėm, virtuvės pageri
nimas bei elektros įvedimas į pasto- 
vykles. Tam reikalinga daug lėšų. 
Jeigu gali prisidėti pagal išgalę 
įteik auką kiekvienam skautų vado
vui ar tėvų komiteto nariui.

Staliai bei tie, kurie nusimano 
apie šį darbą, kviečiame atvykti į 
skautų būklą gegužės 17 d., 8 v.v. 
pasitarimui.

Stovyklavietės mecenatas R. Gele
žiūnas įrengs Romuvoj prausimosi 
priemones. Per J. Adomavičių yra 
gauti sanitariniams įrengimams 
reikmenys. Abiem nuoširdus ačiū.

Rambyno tunto vadovų posėdis — 
šį sekmadienį skautų būkle 7 v. v. 
Labai svarbu — visų dalyvavimas 
būtinas.

Kazys ir Veronika Kartavičiai 
atšventė 50 m. vedybinę sukakti. 
Religinė iškilmių dalis Įvyko Pri
sikėlimo bažnyčioje; sukaktuvi
ninkus prie altoriaus palydėjo p. 
Margis ir p. Margienė. Vaišės 
įvyko dukros Uršulės ir Alb. Kar- 
tavičių namuose. Dalyvavo gau
sus būrys giminių ir artimųjų. 
Sukaktis paminėta vienais metais 
vėliau, nes p. Kartavičius buvo 
sunkiai sužeistas eismo nelaimėj.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančių

Toronto dienraščiams lietuviai 
kartas nuo karto parašo laiškų. 
Dalis jų atspausdinama. Jie pade
da redakcijoms ir skaitytojams 
geriau orientuotis kaikuriais 
mums artimais klausimais Be to, 
tokiuose laiškuose, galima primin
ti, ir Lietuvos bylą. Neseniai vie
nas tokių laiškų buvo paskelbtas 
“Stare”. Jis užgiria prez. Johnso- 
no politiką Vietname ir primena, 
kas Įvyko prieš 25 m. Pabaltijo 
kraštuose, kai niekas jų negelbė
jo. Laiškas pasirašytas William 
Maskell (matyt, suanglinta pa
vardė).

hemorojus
Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galia sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per kelias minutes sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagrei
tina uždegimo pažeistų audinių gijimą.

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

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

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pi
nigai bus grąžinti, jei nebūsite paten
kinti.

Ateitininką kongresan liepos 
3-4 d. ruošiasi atvykti daug atei
tininką iš Detroito. Vien studen
tą draugovė turi apie 40 narių. 
Įsigiję naują vėliavą jie ruošia
si ją šventinti kongreso metu To
ronte. Savo vėliavą kongreso me
tu taipgi šventins ir Toronto stu
dentai ateitininkai. Pr. savaitę 
Detroito ateitininkai turėjo savo 
metinę šventę Dainavos stovyklo
je. Dalyvavo apie 150 asmenų. 
Juos sveikino ir Toronto ateiti
ninkai.

“Dainos” kartūno balius pra
ėjo su gražiu pasisekimu. Premi
jas už kartūno suknias laimėjo: 
I — M. Gerdienė, II — p. Bube- 
lienė, III — Kušneraitytė. Svei
kinam ir dėkojam visom kitom už 
pasipuošimą kartūnu. M. F. Y.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

ANTANUI ŠIMKEVIČIUI staigiai mirus, 
jo žmoną, sūnų, dukrą IRENĄ ROPIENĘ su šeimomis 

skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame — 
Emilija ir Marius Kietos 

_________ Oak Lawn, Illinois____

ANTANUI ŠIMKEVIČIUI mirus, 
jo šeimai ir broliui BRONIUI ŠIMKEVIČIUI su šeima 

gilią užuojautą reiškia —
O. ir B. Sergančiai

Gilią užuojautą reiškiame BRONIUI ŠIMKUI ir 
žmonai ADELEI bei giminėms, 

jo broliui ANTANUI mirus Toronte —
Albinas Elena Ripkevičiai

Architektui LEONUI ABROMONIUI ir šeimai, 
jo mamytei Lietuvoje mirus, 
reiškiame gilią užuojautą —

D. B. Baranauskai

Architektui LEONUI ABROMONIUI, 
jo sesutei VANDAI ir jų šeimoms, 

jų MAMYTEI Lietuvoje mirus, 
gilią užuojautą reiškia —

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos Toronto skyrius

Brangiai mamai ONAI MEŠKAUSKIENEI mirus Lietuvoje, 
jos dukrai PETKUTEI KALAINIENEI ir žentui 
JONUI KALAINIUI, gyv- St. Catharines, Ont., 

liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškia —
Petras ir Zuzana Jonikai 
Monika Jurkšienė

Kun. L. KEMEŠIUI, liūdinčiam a. a. savo motinos, 
mirusios Lietuvoje, reiškiame nuoširdžią užuojautą —

J. J. Vitkūnai
S. A. Posedeckiai
Danutė Baltrus

MARIJAI BARANAUSKIENEI mirus, 
jos dukrą BALBINĄ TAMULIONIENĘ ir šeimą 

nuoširdžiai užjaučia —
P. ir P. Pajaujai

Mielus VINCĄ ir LEONĄ RUTKAUSKUS bei jų šeimas 
ir artimuosius, jų brangiam tėveliui mirus, 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

Anelė ir Vitas žėkai

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

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

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Bd.
PR. KERBERIS

RO 7-5454
Namų teL LE 5*1584

SWANSEA — BLOOR, $2.500 įmo
kėti; 7 kambarių atskiras na
mas; garažas su plačiu įva
žiavimu, prašoma $15.900.

KINGSWAY — BARRY RD., apie 
$7.000 įmokėti, gražus at
skiras mūrinis vienaaugštis 
(bungalow), garažas su pri
vačiu įvažiavimu. Užbaigtas 
poilsio kambarys. Viena at
vira skola 10-čiai metų.

SWANSEA, $3.000 įmokėti ar ma
žiau, atskiras originalus 10 
kambarių dupleksas. Pra
šoma kaina $18.900.

QUEBEC — BLOOR, $6.000 įmo
kėti, 9 kambarių atskiras na
mas; dvigubas garažas, dide
lis kiemas-

f ANE — BLOOR, $10.000 įmokėti, 
gražus 7 kambarių atskiras 
namas, 2 vonios, 2 virtuvės, 
garažas, viena skola balan
sui 10 metų.

WILCOX LAKE, $10.000 įmokėti 
ar mažiau, 13 vasarnamių ir 
krautuvė, išnuomuota visą 
laiką, apie $7.000 metinės 
nuomos, neaugšta kaina, ga
li keisti į namą Toronte, 20 
mylių nuo Toronto.

SWANSEA — BLOOR, $10.000 
. įmokėti, keleto metų senu

mo 7 kambarių atskiras na
mas; poilsio kambarys, gara
žas su privačiu įvažiavimu.

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 64)165
RETA PROGA !

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

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

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

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

$25.000 įmokėti, puikus 15 butų na
mas labai patogioje vietoje 
Bloor-Jane rajone. $22.300 

k 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.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

A L G ARBENS
REALESTATE

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 — MAGNETO WAN, 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.
?20.900. Gražus 3 miegamųjų vienaaukštis “bungalow”, pilnai užbaigtas rū

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

QUEBEC GATVE
P26.900. Didelis atskiras namas; 2 vonios; 2 virtuvės; iš viso 11 kambarių—

5 kambariai pirmame aukšte. Didelis sklypas, platus įvažiavimas; apie 
$8.000 įmokėti, vienas mortgičius balansui, galima greitai užimti.

HIGH PARK ________
$49.000. Didelis 4 šeimų namas (Fourplex), vandeniu apšildomas, didelis 

sklypas, garažai.
TRIPLEKSAS prie Humber upės.

$33.000 — 17 kambarių, balkonai. Įmokėti $10.000.
Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

_jl—J- lour CDwners
^3 S 'CZ ENTRE

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759
> Įvairios medžiagos namų taisymams
» Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
> Grindų ir lubų plytelės, insuliacija
> Atlieam visus statybos darbus
> Statome priestatus, fabrius, krautuves,

- namus

DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI —
T r £ E 7 m ir TAISYMAS — MONOGRAMOS
WALU t £ Latviška brangenybių 

krautuvė (Jeweller)
964% 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

GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI
TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RŪSIŲ AUTO 
MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI 
APYLINKES LIETUVIAI MALONIAI 
KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ 
PATARNAVIMU.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W.. (prf®Lans<,owiie Avc^ 
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5996

GARDEN—RONCESVALLES, mū
rinis, 6 kamb., naujai atremon
tuotas, tuščias, su garažu. įmokė
ti $3.000.

RESTORANAS QUEEN — SPADI- 
NA, 45 vietų, moderniai įrengtas; 
savaitinių pajamų — virš $1.000; 
geram stovy butas. Pirmą kartą 
per 15 m. dėl savininko nesveika
tos parduodamas. Užtikrintas už
darbis kad ir pradedančiam vers
lininkui. Kaina — apie $7.000.

KITAS RESTORANAS APIE 15 
MYLIŲ NUO TORONTO, prie 11 
plento su 80 vietų, moderniai 
įrengtas, 4 kamb. butas, tik $200 
nuomos per mėn. Kaina apie

ŽEMES ŪKIAI
PRIE TORONTO TARP 400 ir 11 

PLENTŲ 100 akrų, pirmos rūšies 
žemė bulvėms, kukurūzams, ir kt

$3.300.

10 kamb. mūrinis gyv. namas su 
visais didmiesčio patogumais 
(anksčiau buvo pensininkų prie
glauda); apšildomas anglimis, per 
visą namą rūsys; vištininkas 5.000 
vištų), pusiau geram stovyje di
delis tvartas; įvairios ž. ū. maši
nos. Planas ežerui įrengti (5—8 
akrų didumo) l’/a myl. nuo mies
telio mokyklos; 3 myl. nuo Sim
coe ežero. Skubiai parduodamas;

tik apie $16.000. Dabar so- 
tuščia.

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

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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ŠYPSENOS

APDRA PDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • H 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ AT 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GVDYTC 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAIP 
MAS • MĖNESENTĖS PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
______ER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

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

FOUR SEASONS TRAVEL « f* Alt-
323 LAKESHORE RD. EAST, rOIT V re Cl II

VD a /J. ČM A C Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• DAvtiN/KO lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

MOLSON EXPORT
Kanados labiausiai^perkamas alus

HSAQLSOA/

MOLSON'S

DIDINGAS
ALUS

didžiam krašte

Pakeitimai
— Tu dabar daug puoš

niau rėdais!. Ar tavo vyras

vyrą.
gavau, geresnį

— Ką sako žmonės apie 
mano paveikslus?

— Kalba įvairiai. Vieni sa
ko — gaila drobės, o kiti — 
gaila dažų...

— Matau, turi naują skry
bėlę. Ar seniai pirkai?

— Ką tu niekus kalbi! Ši 
skrybėlė sena. Jai jau de
šimt metų. Septynius metus 
dėvėjau net nevalydamas, po 
to — atidaviau į valyklą. Gi 
prieš trejetą mėnesių — vie
name restorane pasikeičiau 
į geresnę...

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST * TEL. LE 2-2289

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

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

Ką svarstė Europos 
lietuviai kunigai?

(Atkelta iš 3 psl.)

bei vieningai įsijungti į Bendri
jos gyvenimą ir sėkmingai atlik
ti savo misiją joje. Nepaslaptis, 
Ypač atkreiptas dėmesys į tai, 
kad šių dienų Bendrijos gyveni
me pasauliečiams darbo dirva 
yra gili ir plati. Jų laukia dideli 
uždaviniai ir atsakingos pareigos.

Balandžio 23 d. Europos lietu
vių kunigų studijų dienos buvo 
baigtos. Ta proga užbaigos žody
je vysk. Pr. Brazys padėkojo šių 
studijų dalyviams už nuoširdų ir 
aktyvų visų įsijungimą į šių stu
dijų darbus ir palinkėjo, kad ir 
toliau Europos lietuvių kunigų 
darbas būtų lydimas nuoširdaus 
bendradarbiavimo ir tarpusavio 
meilės. Gi visa tai, be abejonės, 
pasitarnaus lietuviškos pastoraci
jos išeivijoje ir visos lietuvių tau
tos labui. 'V. D.

Rimta priežastis
Kaip tau ne gėda! Dar tik de

šimta valanda ryto, o tu jau gir
tas girtutėlis!

— Tu man, brolau, turėtum at
leisti už tai... Aš neturiu laikro
džio.

Aš neturiu laikro

Parinko Pr. Al.

Pajieškojimai
JUOZO AMBROZĖS SUBAČIAUS 

ĮPĖDINIAMS
Prieš 10 metų JAV, Connecticut 

valstijoj, mirė Juozas Ambrozė Suba
čius, J. A. Valstybėse žinomas kaip 
Ambrose Subačius, gimęs 1891 m. Ki- 
pisoj(?), Suvalkų krašte. Velionis Lie
tuvoje turėjęs brolį James(?); tai ga
lėtų reikšti Jokūbą, Joną ar Juozą. Nie
kam neatsiliepus, paliktas turtas ati
teks valstybės iždui.

Velionies giminaičiai ar apie juos 
žinantieji malonėkite rašyti: Consulate 
General of Lithuania 41 West 82 Stre
et New York, N. Y., 10024, USA.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F BOCHULIS

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

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

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

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

DRAUDIA/IAITELEVISION-RADIO-Hi-Fi -dm,^

— Is apie 3.000 R. Vokietijoje 
karo metu sunaikintų bažnyčių 
daugiau kaip 2.000 neatstatyta* 
Pokario metu pastatytos 235 baž
nyčios ir koplyčios, iš jų — 140 
katalikų ir 68 evangelikų parapi
jose.

Neapleiskite slystančių
Dirbtinių dantų

Ar jums dirbtiniai dantys krinta, slysčioja bei 
juda jums kalbant, valgant, juokiantis ar čiau- 
dant? Kam jums turėti trukdymų bei nemalo
numų tokiais atvejais? FASTEETH šarminiai 
(berūgščiai) milteliai, uždulkinti ant jūsų dirb
tinių dantų, išlaikys dirbtinius dantis daug 
tvirčiau krūvoje. Suteiks pasitikėjimo ir sau
gumo jausmą ir jausitės patogiau. Nejausite 
jokio kaučuko skonio bei sulipimo jausmo. 
Reikalaukite FASTEETH dar šiandien kiekvie
noje cheminių1 gaminių parduotuvėje.

Jei būtų kitaip...
— Kaip tau patiko valgiai, va

karykštėse vaišėse?
— Matai, jeigu sriuba būtų bu

vusi tokia šilta, kaip vynas, 6 vy
nas — tiek senas, kaip višta, gi 
višta — tokia riebi, kaip mano 
kaimynė iš dešinės, tai valgis per 
pokylį tikrai būtų pakenčiamas...

Palangoje
Vilniškiame "Švyturyje” 

buvo įdėtas aprašymas:
“Sanatorijos kurotininkas 

Palangoje netikėtai įėjo į 
virtuvę. Koks buvo nustebi
mas ir įnirtimas, kai jis pa
matė, jog virėjas deda mėsą 
į didelę lėkštę ranka, ku
ri gana nešvari. Kiekvienu 
atveju gydytojas nedarytų 
operacijos tokiom purvinom 
rankom.
Kurortininkas nuėjo pas sa

natorijos vedėją ir papasako
jo, ką pastebėjęs virtuvėj. 
Vedėjas padėkojo už infor
maciją ir pažadėjo padaryti 
atitinkamas išvadas.

Išvadų ir nereikėjo ilgai 
laukti. Jau sekančią dieną 
pasirodė rezultatai. Ant vir
tuvės durų buvo iškabintas 
didokas užrašas:

“Pašaliniams įeiti griežtai 
draudžiama!..”

Parinko Pr. AL

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 WA 1-3924

W. A. LENCKI

Teisininkas- 
advokatas, 

notaras

DR. E. ZUBRIENE 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

100 ADELAIDE ST. W, Room 107 
TELEFONAS EM 84182 

Toronto

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

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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

Sav. R. STASIULIS

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

Sav. P. Uzbalis1000 College St, • LE. 1-3074

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami I tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobili! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite i
RIaav A 296 BROCK AVE. (tarp Dun-Dioor Aurorire uarage das couego. Tet 531-1305

I PLUMBING and HEATING
[J. LISAUSKAS, valdžios pripažin- 
tas plomberis, atlieka įvair. plum
ping ir vandens apšildymo darbus.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave, Toronto 

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių „,, ,n ... 

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

Už sutaupąs moka nuo 4V^% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6^4%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje. 

KASOS VALANDOS: dienos meta nuo 10 v*L IM 1 vaL 30 min. kiekviena

P. BARAUSKO Agentūra RO 6-0811

KELIONE I EUROPĄ
septyniolikai dienu

birželio 7 - 24 d.
Kaina nuo $640 iki $1200, įskaitant lėktuvę,

PRIKLAUSOMAI NUO TO, KURIE MIESTAI 
BUS PASIRINKTI..

PASKUTINĖ DATA UŽSIREGISTRUOTI — GEGUŽĖS 15 D.

Skambinti V. Bačėnas
278-7261 arba LE 6-4681 po 6 v.p.p

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinu etezira varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

International

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

420 Roneesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. 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.

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

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

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j 
Montreal), Londoną, Wind$orą, Hamil
toną, North Bay, Sudburi ir kitur.

30 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1483

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: nero
dysim visus trukumus ir duosime
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

A e,”KASA£FA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom

TELEFONAS LE 1-8185. • 872 LANSDOWNE AVK, TORONTO

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

Tel. Įstaigos: WA 4-9501
Tel. namų: BE 3-097$

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Pripmimo valandos: pirmadieniai! 
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. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roneesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.
George BEN, B.A.

Advokatas 
notaras

1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3 
Telefonas LE 4-8431

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roneesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

įstaigoje kalbama ir lietuviškai

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORRIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St)

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis:
V. S. MASTIS, LL J).

Namų, farmų ar betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
TORONTO: 220 Roneesvalles Avė., 
Antrad. ir penktadieniais 5—8 v.v.

Dėl pasimatymo kitu laiku 
susitarti tel. LE 7-1708 

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

BATHURST 
DENTAL CLINIC

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

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

NAMŲ, AUTOMOBILI Ų 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

Darbo vai. RO Mill 
Namų • RO MID
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Sv. Jono Kr. par. žinios
— Pr. sekmadienį 24 parapijos 

vaikučiai pirmą kartą priėmė šv. 
Komuniją. Po iškilmių bažnyčio
je par. salėje įvyko bendri pusry
čiai, kuriuose dalyvavo mažieji 
šventės dalyviai, jų tėveliai, gi
minės ir artimieji. Nuoširdi padė
ka N. Pr. M. seserims, ypač sese
lei M. Loretai, kuri ištisus metus 
šioje parapijoje sekmadieniais 
dėstė tikybos pamokas ir vaikus 
.paruošė pirmajai išpažinčiai.

— Sutvirtinimo sakramentas 
bus teikiamas birželio 27 d. šį 
sekmadienį bažnyčioje išdalina
ma speciali anketa šeimoms, ku
rių vaikai bus sutvirtinami. Užpil
dyti lapeliai bus surinkti ir pa
naudoti registracijai. .

— Šį savaitgalį Toronto Mairo
nio šeštad. mokykla užbaigia 
mokslo metus. Sveikinimai mo
kyklos mokiniams, padėka gerb. 
mokytojams, tėvų komitetui ir vi
siems geros valios lietuviams, ku
rie sielojosi mokyklos reikalais.

— Iš parapijos bažnyčios gegu
žės 11 d. palaidotas a.a. pik. Pet
ras Traškevičius. Velionies žmo
nai, dukroms bei jų šeimoms 
nuoširdi užuojauta.

— Už a.a. Antaną Šimkų pr. 
pirmadienį atlaikytos gedulingos 
pamaldos. Velionies žmoną, duk
rą, sūnų, brolį bei jų šeimas gi
liai užjaučiame.

— ši penktadienį, 7.30 v.v., 
Mišios ir gegužinės pamaldos; or
ganizuotai dalyvauja kat. moterų 
skyrius ryšium su Atgailos Diena 
bei lietuvių pasiaukojimu Švč. 
Marijos širdžiai.

— šeštadienį, 9 vai. r., Mišios 
Rickevičių šeimos intencija; sek
madienį 9.30 vai. — Česėkų; 11 
vai. B. A. Šimkevičių 25 m. vedy
bų sukakčiai prisiminti ir 12 vai. 
už a.a. Magdaleną Stelmokienę.

Šv. Jono lietuvių kapinėse pr. 
savaitę išliedinti pamatai nau
jiems antkapiams. Būtų gera, kad 
statant antkapius, kapaviečių sa
vininkai tiksliai nurodytų pa
minklų statytojams vietą. Pagal 
šio krašto papročius, nuo gegužės 
1 d. kapuose įvairios dirbtinės 
gėlės ar vainikai nuimami ir ka
pai vasaros metu puošiami gyvo
mis gėlėmis. Kapaviečių savinin
kei vertingesnius plastikinius vai
nikus galėtų nuimti ir palaikyti 
sekančiam žiemos sezonui. Kapi
nių administracija minėtus plas
tikinius papuošimus nuims V. 17.

Archit. V. Petrulis Toronto mė
gėjų filmuoto  jų klubo metinia
me filmų demonstravime geg. 6 
d. laimėjo tris pirmas vietas. Var
žyboms V. Petrulis parodė savo 
pagamintą spalvotą filmą “At 
New York’s Fair”, kuris kviestų 
klubo teisėjų pripažintas geriau
siu. Pr. metais archit. V. Petru
lis laimėjo II vietą už filmą “Tri
nidad”. š.m. V. Petrulis yra iš
rinktas į valdybą ir jam pavesta 
rūpintis klubo projektų reikalais. 
Toronto filmuoto  jų mėgėjų klu
bui priklauso apie 160 narių.

Lietuvių studentų finis semes- 
tri — mokslo metų užbaiga ren
giama gegužės 14 d., penktadie
nį, 8 v. vak., Šv. Jono Kr. par. sa
lėje. Kviečiame dalyvauti visus 
visus lietuvius studentus. Nesi
gailėsite. Ta proga bus priima
mos nominacijos į būsimą valdy
bą; rinkimai bus vėliau. Tad iki 
pasimatymo smagiame pobūvy
je šį penktadienį.

Studentų valdyba

CAPE COD — prieinamo
mis kainomis išnuomuojami va
sarnamiai (su pilnu apstatymu ir 
patalyne) gražiame pušyne prie 
ežero, netoli lietuvių mėgiamų 
paplūdimių Cape Code. Teirau
tis pas J. Nenortienę, 44 Alban 
St., Dorchester, Mass., 02124, U. 
S.A. Tel. 617-TA5-1832 arba 
Cape Cod — 617 - 428-2852.

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

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

mas ir speciali džiovykla.
VED. VYTAUTAS STOCKUS 

535 - 5133
119 Fermanagh Ave. Prie 

Roncesvalles Avė. Toronto 3, Ont.

Parkdale B-A Service Centre
1181 QUEEN St W., prie Gladstone

| j Tel. 535 - 9468 — Lietuvis Savininkas
7 Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 

y baterijos ir Lt
Mechaninis mašinų taisymas, ELEKTRONINIS 

(Alėn Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

Prisikėlimo par. žinios
— Pr. sekmad. visose Mišiose 

Motinos Dienos proga pamoksluo
se ir maldoje prisimintos gyvos ir 
mirusios motinos. Džiugu paste
bėti,, kad nepaprastai gausiai eita 
šv. Komunijos.

— Mirus a. a. Šimkui - šimkevi- 
čiui, nuoširdžiai užjaučiame p. 
Šimkuvienę, dukrą I. Ropienę ir 
sūnų Romą su jų šeimomis, visus 
gimines ir artimuosius. Velionis 
iškilmingai palaidotas gegužės 10 
dieną.

— Staiga mirus a. a. Petrui 
Traškevičiui, giliai užjaučiame 
ponią, dukras ir jų šeimas bei vi
sus artimuosius.

— Šį Šeštad., geg. 15 d., 7.30 
v. r., Mišios už a. a. V. Balsienę. 
Mišias užprašė Toronto Liet. Stu
dentų Sąjunga. Studentus ir šei
mos artimuosius kviečiame daly
vauti. Per Mišias klausoma išpa
žinčių ir dalijama Komunija.

— Gegužinės pamaldos šiokia
dieniais — 7.30 v.v., o sekmad. 
— po Sumos.

— Motinos Dienos novenos Mi
šios — kasdien 8 v. ryto.

— Jaunimo sekmadieniniai šo
kiai iki rudens nutraukti.

— Par. suaugusių choro repeti
cijos pasibaigs šio mėn. pabaigo
je. Choristus labai prašome liku
sių repeticijų neapleisti, nes ir 
jos yra svarbios. Repeticijos — 
ketvirtadieniais po gegužinių pa
maldų.

— Par. jaunimo choro vai
kams, kurie uoliai lankė repetici
jas ir dalyvavo choro pasirody
muose, organizuojama ekskursija 
autobusais į Wasagą birželio 12 
d., šeštad. Vaikučiai, norį vykti, 
tuoj pat registruojasi pas T. Amb
rozijų. Kelionę ir pietus apmokės 
parapija. Choro repeticijos, kaip 
įprasta, vyksta kas penktadienį, 
6.30 v.v. muz. studijoje.

— Parapijos namų statybai že
mės prakasimas — sekmad., ge
gužės 23 d., po Sumos. Iškilmėse 
maloniai sutiko dalyvauti Lietu
vos gen. konsulas. Kviečiama vi
sa visuomenė.

— Pr. savaitę T. pranciškonų 
stovyklavietėje N. Wasagoje pra
dėti pavasariniai stovyklavietės 
pagerinimo darbai, kurie š.m. 
gausūs — didinama virtuvė, sta
toma nauja ligoninė ir eilė ma
žesnių namukų jaunesniųjų sto
vyklavimui. Galį darbu pagelbėti 
savaitės būvyje ir savaitgaliais, 
maloniai prašomi pranešti para
pijos raštinei LE 3-0621 arba LE 
3-0977.

Prisikėlimo par. Kataliku Vy
ru Dr jos susirinkimas — gegu
žes 16, sekmadienį, 12.30 v. p.p. 
(tuoj po paskutinių pamaldų) mu
zikos studijoje. Vietoje įprastinės 
darbotvarkės arch. Petrulis de
monstruos savo paruoštus 2 fil
mus “Iš Vakarų Indijų” ir “Niu
jorko paroda”. Programa labai 
įdomi, todėl kviečiami visi nariai 
ir prijaučiantieji gausiai dalyvau
ti. Valdyba

Akademikų paskaita įvyks ge
gužės 29 d., šeštadienį, V.30 v.v., 
Prisikėlimo parap. muzikos studi
joje. Paskaitą apie V. Krėvę skai
tys jaunosios kartos lituanistas 
dr. Kostas Ostrauskas, baigęs li
tuanistikos mokslus jau Ameri
koje. Visi kviečiami šio jaunojo 
mūsų mokslininko pasiklausyti.

Valdyba

ŠV. JONO KR. PAR. KNYGYNE 
gauta: Antano Jasmanto (Maceinos) 
“GRUODAS”, eilėraščiai, kaina 
$3.15; “METMENYS”, jaunosios 
kartos kultūros žurnalas nr. 8,1964, 
kaina $1.65; “LIETUVIŠKAS AUK
LĖJIMAS ŠEIMOJE” L. Dambriūno, 
35 psl., kaina $0.50.

Išnuomojamas vienam ar 2 asme
nims kambarys ir virtuvė su visais 
baldais High Park rajone. Telefonas 
763 - 5762.

ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs groti vestuvėse arba mažuose 
parengimuose. Europietiška muzika. 

Senas telefonas LE 5-0466. 
Dabar naujas telefonas 767-7084. 

A. ZAREMBA

STARLITE DRIVING 
SCHOOL

Vokiška vairavimo mokykla 
ved. Rudy Wolfinger 

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

llgometė praktiko. Parengiame 
egzaminams įvairiomis kalbomis. 
Nebūtinas geras anglų kalbos 

mtUįimos

Padėka
Mūsų mylimai Mamytei a.a. MARIJAI BARANAUSKIENEI mi- 

rus nuoširdžiausia padėka Prisikėlimo par. klebonui T. Placidui, T. 
Pauliui, T. Rafael i ui, T. Tarcizijui ir kun. B. Jurkšui už atkalbėjimą 
rožinio, atlaikytas gedulingas pamaldas ir paskutinį patarnavimą ka
puose.

Nuoširdžiai dėkojame visiems mus šioje skausmo valandoje už- 
jautusiems ir padėjusioms. Dėkojame visiems už šv. Mišių aukas, gė
les, pareikštas užuojautas žodžiu, laiškais ir spaudoje; gausiai velionę 
lankiusiems laidotuvių namuose ir palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Tegu Dievulis atlygina Jums, o a.a. Marytės sielai būna gailes
tingas.

Nuliūdę: duktė, sūnus ir jų šeimos
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PADĖKA
Šių metų balandžio 16 d. savo namuose Toronte mirė mano my

lima mamytė a.a. MARIJA ŽVIRBLIENE. Palaidota balandžio 21 d? 
Šv. Jono lietuvių kapinėse Port Credit. \

Nuoširdžią padėką reiškiu kunigams, ypač kun. klebonui P. Ažu
baliui už velionės lankymą ligoje ir dvasinę paramą, už iškilmingas 
gedulingas šv. Mišias laidotuvių dieną ir palydėjimą į kapus. Nuošir
dus ačiū sol. V. Verikaičiui už gražias giesmes pamaldų metu.

Dėkinga esu karsto nešėjams už paskutinį jai patarnavimą žemiš
koje kelionėje. Nuoširdus ačiū Gyvojo Rožinio Dr-jos narėms ir tre
tininkėms už gausų lankymą velionės koplyčioje laidotuvių metu.

Giliai dėkinga esu velionės seserims: Onai Kijauskaitei ir Uršu
lei Drazdienei bei jų šeimoms, kurios dėl nesveikatos negalėjo atvykti 
į laidotuves; aukojusioms gėles prie karsto ir šv. Mišias. Nuoširdus 
ačiū visiems giminėms, draugams ir bičiuliams, aukojusiems už jos 
vėlę taip gausiai šv. Mišias.

Dėkoju Toronto lietuvių visuomenei ir tolimesnių apylinkių ūki
ninkams, kurie velionę lankė koplyčioje šermenų metu, dalyvavo pa
maldose bažnyčioje ir gausiai palydėjo ją į amžiną poilsio vietą — 
kapines. Atskirai noriu padėkoti savo pusseserėms: Iz. Matusevičiūtei, 
padėjusiai tvarkyti laidotuvių reikalus, ir Adelei Urbonienei, atvy
kusiai iš Čikagos, aukojusiai šv. Mišias, gėles ir paguodusiai mane.

Nuoširdus ačiū: J. R. Simanavičiui už skelbimą per radiją ir 
man pareikštą užuojautą; mokyt. A. Gružinskui už užuojautą spau
doje ir man padėjusiam atlikti daug sunkių pareigu.

Pagaliau dėkoju visoms maldininkėms už velionės lankymą il
goje jos ligoje, už jų paguodą ir nuoširdžias dovanas.

Liūdinti duktė —
Uršulė Žvirblytė

.... ■imiwr

PADĖKA
Už taip gražiai suruoštą man priešvestuvinį “dovanų 

lietu” nuoširdžiai dėkoju rengėjoms: p-lei V.‘Staskevi
čiūtei ir ponioms: G. Sprainaitienei, J. Valiulienei, M. Be- 
sąsparienei, A. Kazlauskienei, dr. A. Kazlauskienei, A. 
Dranginienei, J. Rovienei, D. Simonaitienei, R. Slapšienei, 
A. Puterienei, E. Namikienei, E. Večerskienei, I. Večers- 
kytei - Gerasimavičienei, B. Alksnienei, V. Grybienei, A. 
Levišauskienei.

Taip pat gili padėka visoms atsilankiusioms ir prisi
dėjusioms. Už tokias gražias ir vertingas dovanas visoms 
dar kartą ačiū — Angelė Besąsparytė

Mūsų mirusieji. Gegužės 8 d. 
Toronto lietuvių kolonija neteko 
dviejų taurių lietuvių. Pik. Pet
ras Traškevičius, 73 m., mirė šir
dies smūgiu Šv. Juozapo ligoninė
je. Velionis kilęs nuo Pasvalio, 
Biržų apskr. Kurį laiką buvo 
Gaižiūnų poligono viršininku. 
Tremtyje a.a. pik. P. Traškevičius 
aktyviai reiškėsi lietuvių visuo
meninėje veikloje. Ilgus metus 
priklausė ats. karių skyriui ir bu
vo valdybos pirmininku. Velionis 
yra dalyvavęs Lietuvos nepriklau
somybės kovose. A.a. P. Traške
vičius palaidotas gegužės 11 d. iš 
Šv. Jono Kr. bažnyčios lietuvių 
kapinėse. Liko liūdesyje — žmo
na ir dvi dukros.

A.a. Antanas šimkus-šimkevi- 
čius, 57 m., mirė savo namuose 
ištiktas širdies priepuolio. Dar iš 
vakaro jautėsi sveikas ir dažė na
mus pas sūnų. Velionis buvo ki
lęs nuo Joniškėlio. Lietuvoj turė
jo krautuvę ir užsiėmė prekyba. 
Kanadoje darbavosi įvairiose vie
tovėse, ypač prie statybos. Palai
dotas gegužės 10 d. iš Prisikėli
mo par. bažnyčios lietuvių kapi
nėse. Velionis paliko žmoną, sū
nų ir dukrą.

HIGH PARK rajone išnuomojamas 
ramus, apstatytas kambarys. Telefo
nas 766-7915 vakarais.

•

UTHUANIK

Užsakykite giminėms pavasarinius siuntinius patogiausiu būdu
PER “TAURO” ATSTOVĄ ________ __________

St. P ra kape
18 BROOKSIDE AVE
Toronto 9, Ont.
tel. RO 7-9088,

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

Viskas apdrausta.
TURIU DIDELĮ PASIRINKIMĄ LIETUVIŠKU PLOKŠTELIŲ

PONIOMS IR PANELĖMS ŽINOTINA!
JUOZAS GRAŽYS,

jau daugeliui žinomas kaip geras kailių siuvėjas, atvyksta j 
Ontario provinciją — Torontą, Hamiltoną, Londoną, Delhi, 
Simcoe bei kitus aplinkinius miestus ir atveža pavyzdžius vi
sų rūšių kailių. Priima užsakymus ir pristato į namus; darbas 
atliekamas gerai. Jūs matysite pagal pavyzdžius švarų stiprų 
darbą, pritaikytą prie jūsų figūros, žymiai pigiau, kaip ki
tur. Tad parašykite porą žodžių, duodami tikslų adresą ir 
aš Jus aplankysiu.
6396 BANNANTYNE ST., Verdun, Que. TEL. 767-6183

14 K

nepamirškite užsukti lietuvlškon dovaną, 
suvenirų ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

Demonstraciją prie JAV kon
sulato, 360 University Ave., ren
gia Lojalių Kanados Piliečių 
Sambūris ir kviečia joje dalyvau
ti visas Toronto taut, grupes. Tuo 
norima parodyti pritarimą JAV 
politikai, saugojančiai nuo komu
nistų agresijos P. Vietnamą ir 
Domininkonų respubliką. Renka
masi trečiadienį, gegužės 12 d., 
7.45 v. vak. Kviečiami dalyvauti 
ir lietuviai.

Hamiltono moksleiviai ateiti
ninkai kviečia Toronto jaunimą į 
pavasario šokius, gegužės 15 d., 
šeštadienį, par. salėje, šokiams 
gros P. J. and Viscounts orkest
ras. Laikas: 8 v.v. — 11 v.v. Įėji
mas 75 et.

Tautos Fondo Atstovybės pirm. 
V. Vaidotas gegužės 18 d. išskren
da atostogų į Europą; aplankys sa
vo dukters kapą Wuercburge ir 
savo gimines Lenkijoje; grįš iš 
atostogų liepos 16 d. Per tą laiką 
visais Tautos Fondo reikalais pra
šoma kreiptis pas TF vicepirm. 
dr. M. Anysą: 37 Delaware Ave., 
Toronto, Ont.

A.a. Leonas Ąžuolinskas, 41 m. 
kaip praneša Toronto dienraš
čiai, mirė gegužės 9 d. prie Rod
ney, Ont., apdegęs savo namuose.

Šeštadieninės mokyklos mokslo 
metų užbaigimo iškilmės — aktas 
įvyks šį sekmadienį, gegužės 16 
d., 3 v, p.p., Prisikėlimo parapijos 
salėje. Programoje: 1. Pažymėji
mų įteikimas baigusiems mokyk
lą mokiniams ir sveikinimai. 
2. Pačių mokinių atliekama pro
grama: augštesniųjų ir žemesnių
jų skyrių chorai, tautiniai šokiai 
ir deklamacijos. 3. Mokinių vai
šės.

Mokyklos užbaigimas yra mūsų 
lietuvių kolonijos kasmetinė šven
tė, todėl kviečiame mokinius, tė
vus ir visus kitus svečius gausiai 
dalyvauti. Vedėjas

Birželio trėmimų ir Lietuvos 
okupacijos 25 m. liūdnos sukak
ties minėjimą rengia Baltų Fede
racija birželio 17 d., ketvirtadie
nį, 8 v.v., Massey salėje. Lietu
viškąją, programos dalį, numato
ma, išpildys jungtinis choras, ku
rį sudarys šie chorai: “Varpo”, 
Prisikėlimo par., šv. Jono Kr. 
par. ir Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos. Rengiamasi pakartoti 
St. Šimkaus kantatą “Atsisveiki
nimas su tėvyne”.

Ateitininkiį sendraugių susirin
kimas — trečiadienį, gegužės 12 
d., 8 v.v., Prisikėlimo muzikos 

x Latviai intensyviai ruošiasi dai
nų šventei, kuri įvyks gegužės 
28-30 d. Toronte. Tai jau ketvir
ta jų šventė šiame mieste. Ji pra
sidės koncertu geg. 28 d., 8.30 v. 
v., Eatono auditorjoj; bus atlieka
mi dabarties latvių kompozitorių 
kūriniai. Gegužės 29 d., 5 v.v., 
Maple Leaf Gardens įvyks para
das ir didysis dainų koncertas, 
kuriame dalyvaus 1000 daininin
kų. Tautinių šokių festivalis nu
matytas gegužės 30 d., 5 v.v., 
Maple Leaf Gardens; programą 
atliks 400 šokėjų. Be to, rengiami 
ir mažesnio masto koncertai: ge
gužės 30 d., 10.30 v. ryto, liutero
nų šv. Andriejaus dievnamyje, 
religinės muzikos koncertas; 2 v. 
p.p., Massey Hall — latvių instru
mentinės muzikos koncertas. In
formacija rūpinasi: D. Lejnicks, 
HU 1-0893.

MOTINOS DIENA
Toronte buvo atšvęsta tradici

niu iškilmingumu. Motinos buvo 
prisimintos visose liet, bažnyčio
se, radijo programoje, o 4 v. Pri
sikėlimo salėje Įvyko apyl. valdy
bos rengtas minėjimas. Gausiai 
publikai Įžangos žodi tarė apyl. 
pirm. Aug. Kuolas. Invokaciją 
perskaitė kun. J. Staškevičius. 
Atitinkamą žodi tarė gen. kons. 
dr. J. žmuidzinas. Paskaitą apie 
dabarties tėvų rūpesčius skaitė 
ped. A. Rinkūnas. Jis iškėlė ne
lengvą tėvų kovą už šeimos lietu
viškumą ir pabrėžė, kad toje ko
voje jie nekartą pasilieka vieni. 
Gana Įvairi buvo meninė progra
ma. Pirmiausia pasirodė- N. Pr. 
Marijos seselių vad. vaikų darže
lio vaikai su dainom ir deklama
cijom. šeštad. mokyklos moki
niai, vad. mokyt. D. Augaitytės ir 
akordeonu palydimi V. Turčins
ko, pašoko taut, šokių. A. Chve- 
dukas, akomponuojamas kun. B. 
Jurkšo, solo padainavo tris kūri
nius. R. Rovas padeklamavo P. 
Vaičiūno eilėrašti, o V. Kuprevi- 
čiūtė paskaitė savo sukurtą eilė
rašti. A. Danaitytė, muz. D. Rau- 
tinš piano studijos mokinė, pa
skambino du kūrinius. Pabaigai 
pasirodė Z. Orentienės baleto 
studijos mokinės, talkinamos 
dviejų berniukų šokėjų iš Volko
vo baleto studijos. Jų spalvingas 
šokis žėrėjo spalvomis, imponavo 
grakštumu bei ritmingais jude
siais, lydimais piano muzikos. 
Studijos mokinės atliko fragmen
tą iš baleto “Jūros dugnas”. Apyl. 
pirm. Aug. Kuolas padėkojo vi
siems programos atlikėjams ir vi
sus pakvietė minėjimą baigti 
Lietuvos himnu. Bvs.

• metro fa*ks

PLEASE WALK
ON THE GRASS

Kviečiame jus vaikščioti po žalios pievas, 
žydinčius daržus bei medžiais apaugusius 
slėnius, kurie įeina į metropolinio Toronto 
15 parkų plotų, skirtą poilsiautojams. Pa
matykite Riverdale Zoo — gyvulių iŠ viso 
pasaulio buveinę. Naudokitės garsiaisiais 
laivais j Toronto salą, maudykitės, kaitin- 
kitės saulėje arba šiaip ilsėkitės. Tebūnie 
mėgiamas metropolinis parkas jūsų "vasar
namiu".

METROPOLITAN TORONTO 
PARKS DEPARTMENT 

Tel. 487 - 5291

Parduodamas Wasagoje 6 kambariu 
vasarnamis ir 2 sklypai lietuvių rajo
ne, netoli šv. Jono Kr. parapijos baž
nyčios. Pilna kaina $4.500. Skambinti 
po 9 v. v. LE 7-2291 Tony.

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.

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

TEL. LE 2-3056
r— ~ . —■ "■ —

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

3426 Parthenais St. Montreal 24, Que.1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q.
— Balandžio 25 d. mokyt. Ri

tai Baršauskaitei jos draugės su
rengė pobūvį — gražų vaišių va
karą, kuriame dalyvavo apie 200 
panelių ir moterų.

— Pasodinta daug įvairių me
delių apie bažnyčią ir kleboniją. 
Alyvų medelius paaukojo K. 
Ambrasas, tris kaštonų medelius 
Plaušinis, o, dviems mėlynos rū
šies eglutėms pinigais aukojo p.p. 
Kalpokai, Lauraičiai ir Gražys. 
Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū!

— Gegužės 7 d. aplankė para
piją ką tik iš Vokietijos grįžęs 
Winnipego lietuvių par. klebonas 
kun. Bertašius.

— Bowling-kėglių žaidėjai se
zono užbaigimui ruošia gegužės 
15 d. vakarienę, kurios metu bus 
įteiktos dovanos laimėtojams.

— Gegužės 8 d. susituokė 
Aleksandras Sebe su Jeanne Mar
kon. Laimingo vedybinio gyveni
mo ! Panelė Jeanne visada ateida
vo dirbti į virtuvę per parapijos 
parengimus.

— Rengiasi tuoktis Jonas Vili
mas iš A V parapijos su Birute 
Kringelaite iš Šv. Kazimiero par.

— Klebonas F. Jucevičius at
lieka 5 dienu rekolekcijas Ville 
St. Martin.

— Gegužės 9 d. Motinos Die
nos Mišios 11 v. buvo atlaikytos 
už motinas; jų metu giedojo vai
kučių choras. Po pamaldų parap. 
svetainėje įvyko minėjimas ir lie
tuvių šeštad. mokyklų mokslo 
metų užbaigimas. Prezidiumo at
stovai gražiai apibūdino mokyk
lų darbus, nuveiktus pasišventu
sių mokytojų ir noriai lankančių 
mokinių. Tėveliai pamatė, kaip 
yra naudinga leisti savo vaikučius 
į šeštad. lietuvišką mokyklą. Vi
siems buvo įteikti baigimo pažy
mėjimai, o geniausiems pridėta 
dovanų po knygą “Lietuva”. Mo
tinoms pagerbti Rosemonto šeš
tad. mokykla išpildė meninę pro
gramą. Užbaigai mokinių choras, 
diriguojamas mokyt. Navikėnie- 
nės, pianinu palydint p. J. Žu
kauskienei, labai gražiai sudaina
vo 4 daineles. Ypatingai visiems 
patiko “Ta mūs seselė”.

— Margučių vakarienė, kurios 
metu buvo puikus koncertas, da
vė gryno pelno $747.75. Nors ne
buvo labai didelis dalyvių skai
čius, bet visi nuoširdžiai prisidė
jo savo dalimi, todėl vakarienė 
laikoma gražiai pavykusia.

— Serga p. žarnauskienė Not
re Daine ligoninėj; tikisi greitu 
laiku išeiti, nes žymiai pagerėjo.

— Visi mokiniai, ir nauji jau 
dabar užsirašo pas mokyklos ve
dėją p. Blauzdžiūnenę. Tenelie- 
ka nei vienos lietuviškos šeimos, 
šaltai žiūrinčios i šeštadieninę 
mokyklą. Leiskite visus!

— Parapijai aukojo $100: J. 
Valiulis; $50: J. Mozūraitis, A. 
Dasys; $40: Alex Vicas, Ant. Krei
vys; $30: J. Mališauskas, dr. V. 
Giriūnienė, J. Čičinskas; $25: A. 
Ruzgaitis, V. Vasiliauskas; $19: Z. 
Barysas; $17: J. Ledzinskas, J. 
Rudzevičius; $15: G. Celtorius, 
B. Bunys, V. Mitchell, A. Mikola- 
jūnas; $14: A. Naujokas, V. No- 
meika, A. Žukauskas, J. Žukaus
kas; $12: K. Mališauskas, Ig. že
maitis, J. Gargasienė; $10: V. 
Kudžma, Vol. Griganavičienė, T. 
Blackie, P. Jodelis, St. Kužaitis, 
Br. Lipkė, Ig. Viskeįis.

Kun. J. Gaudzė
Inž. A. Puzarauskas, dirbąs J. 

Tautų organizacijoj, ilgesniam 
laikui sugrįžo į Montrealį. Dides
nę paskutinių metų dalį inž- Puza
rauskas praleido įvairiuose Cent
rinės ir Vakarų Afrikos kraštuo
se, aplankė Albert Schweizeri ir 
parsivežė įdomių įspūdžių, filmų 
ir nuotraukų. Įspūdžius ketina ap
rašyti mūsų spaudoj, o filmus ku
ria nors proga parodys montrea- 
liečiams. Lauksime.

“Litas” per balandžio mėn. pa
didėjo beveik visu $100,000 ir pa
siekė $1,407,335.67 balansą. Indė
lių $830,257, einamose sąskaito
se $540,799, pelno $14,234. Pa
skolų bendra suma $1,176,276, 
trumpalaikės investacijos $63,- 
075.

Į seminarą revizijos komisijų 
nariams iš “Lito” vyksta Jonas
Adomaitis. Seminarą ruošia Que
bec Credit Union League gegu- krašto valdybos pirm., tamybi- 
žės 21-22 d., Far Hills Inn, Lau- niais reikalais buvo išvykęs į J. A. 
rentian kalnuose. P. R. Valstybes.

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

KASOS VALANDOS: 144$ De Son $♦., sekmodiewiofs nuo 10.30 iki 12.30 v., darbo die
nomis —• nuo 10 iki 3 v., Hsklrlonf pfrmodtenkjs k Seifodtenius; vokorois — trečiad<e- 
niais ir penktadieniais nuo 7 M 9 vol.
3907 Rosemavnt Blvd., feL 722 - 2472: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 6 vol. ir vaka
rais — pirmadieniais, tre6adlerwols * penktadieniais nuo 7 Iki 9 vai.

— šį šeštadienį, gegužės 15 d., 
7 v.v. visi kviečiami ateiti į jauni
mo stovyklos balių mūsų par. sa
lėje. Montrealiečiai čia turės pro
gos pirmą kartą pamatyti skauto- 
ramą, kuri kitose lietuvių kolo
nijose paprastai sutraukia minias 
žmonių. Po skautoramos bus šo
kiai, grojant geram orkestrui, vai
šės, loterija ir kiti įvairumai. Įėji-. 
mas tik $2.

— Gegužinės pamaldos—penk
tadieniais ir šeštadieniais 7 v.v., o 
sekmadieniais — po Sumos.

— Katalikių moterų dr-jos su
sirinkimas — šį sekmadienį, ge
gužės 16d., tuoj po Sumos pas se
seles. Susirinkime dalyvaus iš To
ronto atvykusi centro valdybos 
pirm. A. Sungailienė. Visos kvie
čiamos dalyvauti.

—Didžiojo bažnyčios komiteto 
posėdis — gegužės 18 d., 7 v.v. 
klebonijoje.

— Tretininkių susirinkimas ir 
absoliucija — šį sekmadienį po 
Sumos.

— Parapijos parengimas-davė 
$350 pelno.

— Sidabrinės vedybų sukakties 
proga sveikiname E. J. Vieraičius 
ir A. P. Snapkauskus.

— Pakrikštytas B. F. Kreksco- 
naičių sūnus Valterio - Povilo - 
Antano vardais.

— Vaikų darželio registracija 
vyksta pas seseles. Norintieji nuo 
ateinančio rudens leisti vaikus į 
darželį, užregistruokite dabar.

— Aukos bažnyčios fondui $ 
34: V. Šipelis; $30: R. Milaknis; 
po $15: A. Paškevičienė ir P. 
Gudzinskas.

Stovyklavietės vajus pasiekė 
$4,300. Naujais fundatoriais (po 
$100) tapo B. J. Lukoševičiai, 
Lietuvos Karaliaus Mindaugo 
šaulių Kuopa ir L. A. Jurgučiai. 
Naujais garbės rėmėjais (po $50): 
M. Gaputytė, Br. Mozūras. A. V. 
Pėteraičiai, J-P. Žukauskai ir H. 
J. Valiuliai. Naujais rėmėjais (po 
$25): P. D. Norkeliūnai, S. P. Šu
kiai, M. Bendžiuvienė, L. Eini
kiai ir R. L. Urbonai. Vienkarti
niais rėmėjais: po $10: E. Dai
nius, V. Lukauskas ir J. Naruše
vičius; po $5: A. Stasiškienė: po 
$2: V- Malinauskas.

Dar vis trūksta talkininkų Ver- 
dune, N.D.G., St. Leonard ir 
miesto centre. Kaikurie talkinin
kai dar nepranešė savo darbo re
zultatų^ todėl nevisų duota para
ma pateko į spaudą. Primename, 
kad tikrieji kvitai “income tax” 
reikalui bus pasiųsti vėliau už 
dvejus metus.

Kurie nesuspės savo paramos 
įteikti iki stovyklavietės baliaus - 
skautoramos, kuri įvyks gegužės 
15 d., tie kviečiami tai padaryti 
baliaus metu. Dar vis trūksta 
daug pavardžių, kurios, atrodo, 
galėtų ir net turėtų būti stovyk
los rėmėjų sąrašuose.

Montrealio stovyklavietės sta
tyboje aktyviai dalyvauja ir abi 
parapijos. Stovyklavietės valdy
bos posėdyje šv. Kazimiero par. 
klebonijoje buvo aptarti organi
zaciniai, lėšų telkimo ir statybos 
vykdymo reikalai. Jau sutelkta 
didesnė pusė užplanuotos $8.500 
sumos. Rangovų pasiūlymai sta
tybai laukiami iki gegužės 14 d. 
Statyba turi būti užbaigta iki lie
pos 15 d. Abi parapijos pasiryžu- 
sios stovyklos statybą paremti ne 
tik moraliai, bet ir materialiai.

Naujais stovyklos fundatoriais 
po $100 tapo: E. ir J. Paunksniai, 
Aid. ir Ant. Gauriai. Garbės rė
mėjais po $50: M. ir J. Šemogai. 
Rėmėjais po $25 — E. Kudžmai- 
tė (USA), E. ir Aug.Kudžmos. Al. 
Plaušinis. Vienkartiniais rėmė
jais: po $10 — K. Leipus; po $5
— L. Bulotienę; po $2 — P. Vap- 
šys, M. Šulmistras; po $1 — W. 
Bunys.

Visi stovyklos loterijos bilietų 
platintojai prašomi būtinai atsi
skaityti už išplatintus bilietus iki 
gegužės 15 d.

Pasiruošimai stovyklos baliui
— skautoramai visai baigiami. 
Tai bus paskutinis didelis balius 
prieš vasaros sezoną ir tikimasi 
gausaus montrealiečių dalyvavi
mo. Visas pelnas skiriamas sto
vyklos statybai. Pr. R.

Dr. Petras Lukoševičius, KLB

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, One., tel. 766 - 5827




