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Siūlymas kongresui
Pasaulio lietuvių Jaunimo Metai buvo pradėti Kanados jau

nimo kongresu 1965Tn. spalio 9 d. Tuo būdu pirmasis šių metų 
pusmetis jau eina į galą. Greitai artėja ir tų metų pagrindinis 
apvainikavimas — Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas, kuris 
įvyks birželio 30 — liepos 3 d. Čikagoje. Iki kongreso beliko tik 
trys mėnesiai. Ta proga gal bus pravartu kiek stabtelėti, konsta
tuojant bei įvertinant keletą faktų.

Pirmiausia tenka konstatuoti, kad Jaunimo Metų ir ypač 
kongreso pagrindinis planas pasirodė tikrai didelis, plačios apim
ties ir gana gerai sudarytas. Kongreso plane matome iškilmes, 
akademinę dalį, seminarus, stovyklas, ir politinę dalį, kuri dau
giausia koncentruojasi apie peticiją Jungtinėms Tautoms. Pa
grindinė plano struktūra yra berods niekieno iš esmės nė nekriti
kuojama. Kritikos bei naujų pasiūlymų susilaukė daugiau tik to 
plano vykdymo būdai bei vieno ar kito jo punkto didesnio akcen
tavimo reikalas.

Iš šalies kongreso ruošimo eigą stebinčiam kartais kyla klau
simas: ant ko krinta pagrindinis kongreso akcentas? Į jaunimo 
išjudinimą ir jo įsiūbavimą tolimesniems didesniems darbams ar 
į tiesioginę, sakytume politinę, Lietuvos laisvinimo kovą, kuri bū
tų pradėta jau kongrese? Iki šiol pats jaunimas spaudoje ma
žokai yra pasisakęs pagrindiniais kongreso klausimais. Šiuo metu 
paskelbtas Niujorko žygio komiteto viešas pasisakymas, siūlaųtis 
pasukti kongresą daugiau į politinę Lietuvos laisvinimo pusę. Ka
nadiečiai, kaip stovintieji nuošaliau, galėtų pasiūlyti šiuo atveju 
praktišką trečią išeitį: sustiprinti jau paskelbtą gerą kongreso 
programą ryškesniu politiniu mostu.

Pas mane šiuo metu yra įdomus V. Ignaičio pasiūlymas: pa
daryti kongrese labai iškilmingą laisvės siekimo deklaraciją. 
Atseit, iš viso laisvojo pasaulio susirinkę lietuvių jaunimo atsto
vai reikalauja visoms tautoms, jų tarpe ir Lietuvai, keturių pa
grindinių laisvių: laisvės politiniam apsisprendimui, laisvės reli
gijai, laisvės žodžiui ir asmeniniam gyvenimui. Šitoks laisvės rei- 
reikalavimas, padarytas iškilmingame posėdyje, būtų paremtas 
peticijos parašais, kurios pagrindinė medžiaga būtų kongreso me
tu įteikta Jungtinėms Tautoms, o santrauka bent kokiam šimtui 
įžymiųjų Jungtinių Tautų, Jungtinių Amerikos Valstybių ir kitų 
tautų politikų. Siūlyčiau šitokį papildymą kongreso programoje 
galimai greičiau padaryti. Tada visų nuomonės pagrindiniais 
klausimais" būtų suderintos, o kongresas įgautų platesnes, už vie
nos tautos ribų išeinančias formas.

Kitas šiuo metu jau išryškėjęs faktas yra jaunimo entuziaz
mas ką nors gero savo tautai ir savo pavergtam kraštui padaryti. 
Senesnieji net nustebo pamatę, kad jaunimas, kurį kaikas laikė 
bent iš dalies tautiškai pasilpusį, — taip plačiai, Fdr<fšiSi iF entu
ziastingai išėjo į lietuvišką veiklą. Vietomis jaunimo išėjimas su
sidarė toks staigus, kad kai kas iš vyresniųjų net nusigando, siū
lydami jaunuosius pristabdyti, kad nepadarytų klaidų. Tokie siū-. 
lytojai patys eina į klaidą. Tegu tik jaunimas veikia. Klaidas da
ryti yra žmogiška, ypač jaunimui, šiaip ar taip, jų su entuziazmu 
padaryti darbai visada atsvers galimas klaidas. Geriau ką nors da
ryti, kad ir su klaidomis, negu nieko nedaryti, perdideliu atsar
gumu visų bebijant.

Tenka sutikti su PLB valdybos mintimi, kad, iki kongreso 
belikus' tik trims mėnesiams, jau pats laikas pagrindinę kritiką 
baigti. Skubiai padarę paskutinius programos išlyginimus, visi 
rūpinkimės, kad kongresas kuo geriausiai pavyktų. Anot prez. 
Kennedžio, ne tiek sielokimės apie tai, ką blogo padarė kiti, kiek 
pasižiūrėkime, ką gero patys tuo reikalu esame atlikę.

A. Rinkūnas

PANAIKINS MIRTIES BAUSME ?
Mirties bausmės panaikinimo 

. klausimas Kanadoje pasidarė 
dar aktualesnis iškilus Steven 
Truscott klausimui. S. Truscott 
1959 m., tik 14 m. amžiaus, bu
vo nuteistas kalėti iki gyvos gal
vos už 12 m. mergaitės išprie
vartavimą ir nužudymą. Jis kal
tu niekad -neprisipažino, nepri
sipažįsta ir dabar. Kanadietė 
Isabel Le Bourdais parašė kny
gą “The Trial of Steven Trus
cott”, kurioje iškeliami faktai 
apie teismo netobulumą ir ban
doma įrodyti, kad Truscott ne
buvo kaltas. Byla pasiekė net 
parlamentą ir, atrodo, bus per
žiūrėta.

Kanados aviacijos daliniai, 
priklausą Atlanto Sąjungai ir 
turį savo būstines Prancūzijoje, 
turės palikti Prancūziją, — pa
reiškė užs. reikalų min. P. Mar
tin. Kanadiečių daliniai galėtų 
pasilikti tik su sąlyga, jeigu su
tiktų būti Prancūzijos vadovy
bėje. Tai De Gaulle, žygis, ban
dąs susilpninti Atlanto S-gą.

Kanados indėnų būklei page
rinti vyriausybė paskyrė $112 
mil. Ta suma daugiausia bus iš
leista indėnų rezervatams. Net 
$75 mil. bus išleista namų sta
tybai. Šiuo metu Kanadoje gy
vena 220.000 indėnų. 1949 m. 
jų tebuvo tik 136.000. Tik 44%
visų indėnų gyvenamų namų KLB Toronto apylinkė iki $300 
turi elektros įrengimus. su šiais įnašais Fonde yra

Grupė angliškai ir prancūziš- $23.802. (Torontui tenka 60 na- 
kai kalbančių kanadiečiu Mont- rių ir $10.000 įnašų), 
realyje pasivadino “Canada 
Committee” ir paskelbė dek
laraciją, apibūdinančią Kana
dos ateitį. Į tą grunę įeina 60 
ivairiu sričių ir profesijų žymių 
žmonių, kurių darbas gali duo^ 
ti dauriau naudos kraštui, negu 
daug kainavusi dviejų kultūrų 
ir kalbų komisija. Jie* tarp kit
ko savo deklaracijoje rašo:

ta? Mes to klausimo net nesta
tome. Mes tik pripažįstame, kad 
yra susidariusi krizė ir jeigu 
jai pašalinti nebus imtasi prie
monių, gali net sunaikinti Ka
nadą.

Kanada neturi grynai kana- 
diško žurnalo. Vienintelis kana- 
dietiškas ir plačiau skaitomas 
žurnalas yra “MacLeans”, ku
ris betgi didelio oasisekimo ne
turi. Buvo bandoma leisti kele
tą žurnalų, bet jų amžius nebu
vo ilgas dėl finansinių sunku
mų. Didesnės firmos deda ge
rai apmokamus skelbimus tik į 
dideli tiražą turinčius 
Prieš porą savaičių 
naujas kanadietiškaš 
“Parallel”, skiriamas 
šia šių dienų kartai 
tikslas “sudominti ne

dietį”. Leidėjai: 32 m. žurnalis
tas ir 35 m. advokatas, abu iš 
Montrealio.

žurnalus, 
pasirodė 
žurnalas 
daugiau- 
ir kurio 
tik kana-
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas J. Bačiūnas tariasi su Kanados Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos pirmininku A. Rinkūnu jaunimo kongreso reikalais. Nuotr. A. Plidžinsko

Savaitės įvykiai
ROMOJE ĮVYKO ISTORINIS IR OFICIALUS KATALIKŲ 

IR ANGLIKONŲ BENDRIJŲ GALVŲ SUSITIKIMAS — pirmasis 
nuo 16 šimtmečio, kai Britanijos karalius Henrikas VIII atsiskyrė 
nuo Romos. Tada karalius prašė panaikinti jo santuoką su Katari-

RAŠO IŠ MADRIDO K. K. PATALAVIČIUS

Ispanijos spauda, radijas ir televizija

na Aragaviete, bet gavo neigiamą atsakymą. Protestuodamas prieš 
tokį sprendimą, Henrikas pasiskelbė vyriausia Anglijos Bažnyčios 
galva, šis skilimas, trukęs šimtmečius, bandomas dabar užgydyti. 
Anglikonų arkivyskupas M. Ramsey ir popiežius Paulius VI paskel- 

I bė bendrą pareiškimą vienybės linkme ir sutarė sudaryti specialią 
'teologų komisiją. Tai pirmas®--------- —------ ;—7--------------—
į žingsnis pašalinti didelėms kliū
tims, kurios susidarė šimtmečių 
eigoje.

Sovietų kompartijos 23-čiame 
kongrese atsisakė dalyvauti Ki- 

j nijos kompartija. Į pakvietimą^ ji 
atsakė aštriu raštu, kaltinančiu 
Maskvą antikinietiška politika.

Demonstracijos prieš JAV po
litiką Vietname vyko JAV, Japo
nijoje, Kanadoje, Australijoje, 
Italijoje, P. ir Š. Vietname ir 
Britanijoje. Niujorke dalyvavo 
apie 20.000 demonstrantų, Saigo- 
ne — 20.000, Romoje — 7.000, 
Otavoje —5.000. Buvo demonst
racijų ir už amerikiečių politiką, 
bet mažiau. _ '_______

Suomijos rinkimai "laukia so
vietų reakcijos. Laimėjo antiko
munistinis blokas. Atrodo, kad 
komunistai neįeis į naujosios vy-

Ispanijoj buvo paskelbtas ilgai! laikraštininkai. Ispanijoje veikia 
lauktas ir sensacingas spaudos ' ‘ 
laisvės įstatymas. Apie tai jau 
esu kaitą rašęs lietuviškosios 
spaudos skiltyse, užtat čia nekar
tosiu, o tik pasistengsiu nurody
ti, kiek ir kokių laikraščių ispa
nai skaito ir kiek visa tai kainuo
ja valstybei ir privatiems asme
nims.

Nūdienėje Ispanijoje dienos 
šviesą kasdien išvysta 110 dien
raščių su keturiais milijonais eg
zempliorių ir per 2500 savaitraš
čių, žurnalų įvairiausiomis kultū
rinėmis, politinėmis, religinėmis 
ir informacinėmis temomis. Di
delė šių dienraščių dauguma iš
eina rytais, bet nemaža yra va
karinių. Pirmadienio rytą Ispani
joje laikraščiai neišeina, o jų vie
toje visame krašte, daugiausia 
žymesniuose miestuose, išleidžia
ma 30 rytinių laikraščių, pavadin
tu “Hoja de Lunes” — pirmadie
nio lapas.

Didieji dienraščiai
Patys žymiausieji Ispanijos ry

tiniai dienraščiai yra šie: Barce
lonoje — “La Vanguardia” — 
Avangardas: Madride — “ABC” 
ir “YA”. Pirmasis yra daugiau 
monarchiškos linkmės. Jie labai 
plačiai skaitomi visame krašte ir 
jų skelbimų kainos yra labai 
augštos net ispanišku standartu. 
Pvz. vienas didelio formato pus
lapis kainuoja nuo 150 iki 400 
dolerių.

Ispanijoje kasmet informacijai 
(laikraščiams, žurnalams, skelbi
mams, radijui, televizijai ir t.t.) 
išleidžiama 12 milijardų pezečių, 
t.y. 200.000.000 dolerių: spaudai 
— 34,8%; skelbimams — 11,9%; 
radijui — 8,8%; televizijai — 
13.8%; 20% įvairiems kitiems 
propagandinės spaudos reika
lams; kino teatrui 5,9% minėtos 
sumos. Reikia suminėti, kad pas
taraisiais 3-4 metais smarkiai su
klestėjo Bažnyčios ir privati dar
bininkų spauda, kurios anksčiau 
buvo labai mažai.

Reikalavimai žurnalistams
Čia norėčiau paliesti, kaip šia

me krašte ruošiami spaudos, ra
dijo ir televizijos technikai —

Kanados Lietuvių Fondo žinios
Nauji nariai ir įnašai:

151. A. Sakus
152. J. Kasakaitis
153. A. Kantautas
154. P. ir A. Vilutis
155. V. Sibulis

Papildė įnašą:

$100
$100
$100
$100
$100

Liūdime netekę Fondo nario 
Juozo Žilio, kuris staigiai mirė 
š. m. kovo 23 d. Velionis buvo 
visiems nuoširdus ir rėmė visus 
lietuviškus reikalus. Reiškiame 
jam pagarbą, o jo artimiesiems 
gilią užuojautą.

A. Sakus, J. Kasakaitis, p. Vi- 
lučiai ir V. Sibulis yrė torontie- 
čiai, o A. Kantautas iš Edmon- 
tono. Jiems nuoširdžiai dėkoja
me. KLB Toronto apylinkė kas
met įteikia Fondui po šimtinę. 
Reikėtų ir kitoms apylinkėms 
nepasitenkinti vienkartiniu Įna
šu, bet kasmet savo įnašą didin- 

____________________ kaip jau padarė St Cathari- 
“Kas yra teisingas ir kas klys- nes ir Delhi apylinkės.

Fondas renka savo narių foto
grafijas, iš kurių bus sudarytas 
ir atspausdintas albumas - žiny
nas.

Primenama Fondo nariams, 
ypač gyvenantiems Toronte ir 
artimesnėse apylinkėse, kad vė
liausiai iki balandžio 5 d. būtų 
pranešta apie dalyvavimą būsi
muose pietuose, nes reikia tai iš 
anksto žinoti užsakant vietas. Na
riams pakvietimai išsiuntinėti, o 
nenariai gali juos įsigyti pas dr. 
A. Pacevičių, J. R. Simanavičių 
ir P. Lėlį. ‘ P. Lelis, 

reikalų vedėjas

dviejų rūšių žurnalistikos mokyk
los: valstybinės ir Bažnyčios. Pir
mosios pradėjo formaliau veikti 
tik 1941 m. informacijos ministe
rijos potvarkiu. Jas tvarko šios 
ministerijos skirtas specialus pat- 
ronatas. šis skiria žurnalizmo mo
kykloms direktorius, profesūrą, 
vadovauja ministerijos paruoš
toms programoms ir bendram bu
simųjų ispanų laikraštininkų pa
ruošimui. Niekas negali laikrašti- 
ninkauti, jei nčlfe. baigęs žurna
lizmo mokyklos čia ar užsienyje. 
Madride taipgi veikia Bažnyčios 
vadovaujama žurnalizmo mokyk
la, kurioje, be žurnalistinės tech-
nikos, gilinamasi i socialini Bažny buvo stengiamasi: a. techniškai 
čios mokslą, pasauliečių apasta- atstatyti spaudos, radijo ir žinių

tai Niujorko “Foreign News Ser-jriausybės sudarymą.. Socialde
vice”, “The Stars and Stripes”, 
“Inter American Press Agency” 
ir kitos informacinės agentūros 
bei didieji amerikiečių laikraš
čiai. Savo žinių agentūromis Mad
ride ir aplamai Ispanijoje pasi
žymi D. Britanija, Prancūzija, V. 
Vokietija, Šveicarija, Italija ir 
Pietų Amerikos kraštai; paskuti
niu metu — arabų ir Afrikos 
kraštai.

Radijas ir lietuviams
Ko ispanai pasiekė ir ko siekia 

informacinėje srityje? Pastarai
siais 25-keriais metais, kurie čia 
vadinami Ispanijos taikos metais,

lavimą, darbininkijos klausimą ir 
Vatikano santarybos dekretų Įgy
vendinimą bei dialogą tarp Baž
nyčios ir pasaulio. Madride šios 
rūšies žurnalizmo mokyklą lanko 
per 3000 abiejų lyčių jaunimo ir 
suaugusių.

Agentūros ir spaudos atstovai
Be laikraščių, radijo ir televi

zijos, Ispanijoje puikiai veikia — 
kraštą ir užsienį informuoja ke
lios modernios ispanu agentūros: 
“EFE” (valstybinė), “Mancheta”, 
“Logos”, “Pyresa”, “Cifra”, “Eu
ropa Press” ir kitos. “EFE” savo 
centrinę agentūrą turi Madride ir 
užsienyje per 260 korespondentų 
ir plačiai bendradarbiauja su 
“Reuter” ir kitomis tarptautinė
mis žinių agentūromis, išskyrus 
komunistines, žymesnieji užsie
nio laikraščiai ir žinių agentūros 
irgi turi savo korespondentus 
Madride ir Barcelonoje. Laisvie
ji lietuviškieji “Tėviškės žibu
riai”, “Darbininkas”, “Draugas” 
irgi turi savo oficialų korespon
dentą Ispanijos sostinėje. Ameri
kiečiai šioje srityje pirmauja;

perteikimo prietaisus; b. pertvar-

vizijos mokyklas, jų programas, 
eigą ir juridinę santvarką; c. su
tvarkyti spaudos, radijo ir tele
vizijos bendradarbiavimą: juos 
išplėsti, patobulinti, ypač su is
paniškai kalbančiais kraštais; d. 
pastaruoju metu statoma didelė 
radijo stotis, kuri žada aptarnau
ti ir komunizmo užgrobtuosius 
kraštus iš Madrido. Lietuviams 
ten irgi žadama duoti reikiamai 
laiko ir progos tęsti transliacijas 
pavergtan kraštam

Katalikiškos mokyklos Įvai
riai traktuojamos kiekvienoje 
Kanados provincijoje. Finansiš
kai jos niekur negauna lygios 
paramos su viešosiomis mokyk
lomis. Saskačevano provincijoje 
neseniai baigėsi byla, kur kata
likai tėvai norėjo leisti vaiką i 
viešąjį vaikų darželi, bet vaikas 
nebuvo priimtas. Tėvai pasi
skundė augščiausiam Kanados 
teismui, kuris irgi pripažino 
provincijos sprendimą. Saskače- 
vane tėvai neturi pasirinkimo.

mokratai su kitomis partijomis 
bandys suformuoti'ministerių ka
binetą. Jie valdžioje nebuvo nuo 
1959 m., kai N. Chruščiovas bu
vo pareiškęs nepasitenkinimą jų 
vadais. Suomijos 200 atstovų par
lamentą sudaro: socialdemokra
tai 56, komunistai ir atskilę socia
listai 49, centro partija 49, kon
servatoriai 25, švedų liaudies 
partija 12, liberalai 8 ir smulkių
jų ūkininkų partija 1. Derybos 
dėl naujo kabineto prasideda ba
landžio 14 d., kai susirenka par
lamentas.

Indonezijoje sudarytas naujas 
ministerių kabinetas su prezidiu
mu ir civiliais patarėjais. Prez. 
Sukarno. lieka tik oficiali valsty
bės galva. Gen. Suharto yra tik
rasis krašto valdovas. Naujoji 
vyriausybė ruošiasi atšaukti prez. 
Sukarno paskelbtą ekonomini ka
rą prieš Maleziją ir Singapūrą. 
Krašte kol kas vyrauja ekonomi
nė suirutė. Įtakingos partijos, 
kaip musulmonų, Nahdatul Ula- 
ma ir katalikų, remia gen. Su
harto. Katalikai reikalauja, kad 
Indonezija pradėtų naują ir ne
priklausomą užsienio politiką, pa
remtą tautiniais interesais. Anks
čiau prez. Sukarno valdoma Indo
nezija darėsi Kinijos satelitu.

Vokietijoje kancleris Erhardas 
išrinktas krikš. demokratų parti
jos vadu. Iki šiol tas pareigas 
ėjo buv. kancleris K. Adenau- 
eris. Erhardas smarkiai pasisakė 
prieš sovietus. Dvejopos parei-

gos sustiprina ir jo tarptautinį 
prestižą. Jis pasirašė sutartį sii 
kom. Kinija, kuriai Vokietija, re
miama kitų europietiškų firmų, 
pastatys plieno fabrikų už $150 
mil. šis kanclerio žingsnis sovie
tams nieko gero nežada. Jau ir 
šiuo metu sovietai turi pakanka
mai sunkumų su kom. Kinija.

Prancūzijos žingsnis š. Atlan
to Sąjungoje Vokietiją padaro 
dėmesio centru. Galvojama apie 
naują trijų karinę vienybę, bū
tent: 'JAV, Britanijos ir Vokieti
jos.. Politikos pasikeitimo atveju 
ketvirtoji vieta palikta prancū
zams. Kiekvienu atveju Erhar
das nori Atlanto Sąjungos, o ne 
vokiečių kariuomenės generali
nio štabo. Yra baimės dėl vokie
čių kylančio tautinio sąmoningu
mo. Tai jaučia ne tik sovietai ir 
prancūzai. Tuo tarpu 60 mil. vo
kiečių vilioja suvienytos Vokieti
jos idealas. Erhardas, iki šiol ži
nomas kaip Vokietijos ūkio at
statytoj as, daro ta linkme politi
nius ėjimus.

Rodezijos premjeras Smith pa
reiškė, kad dabar laikas Britani
jai tartis, kitaip bus pervėlu. 
Ekonominė blokada prieš Rode- 
ziją esanti neveiksminga. Rode
zijos vyriausybė paskelbė regist
raciją vyrų nuo 17 iki 60 m. am
žiaus. Rezervistų laikas irgi pra-. 
tęsiamas nuo 19 iki 35 savaičių.

Indijos premjerė Indira Gan
dhi iš Paryžiaus atvyko i Vašing
toną. Aišku, prašys ūkinės para
mos, kuri buvo nutraukta Indijos 
— Pakistano karo metu. Lanky
sis ir Otavoje, o grįždama sustos 
Maskvoje.

Kinijos vyriausybės sluogsniai 
paneigė spėliojimus, kad vadas 
Maotsetungas negaluoja, nors 
jau keturi mėnesiai, kaip viešai 
nesirodo.

Portugalijos premjeras Salaza- 
ras irgi paskelbė kritiškų pasta
bų dėl Atlanto Sąjungos. Esą ji 
yra nepakankama šio meto rei
kalavimams. Be to, JAV neįverti
nančios Portugalijos reikšmės.

Airija grasina atitraukti savo 
karinius dalinius iš Jungtinių 
Tautų kariuomenės Kipro saloje, 
jeigu JT neužtikrins atlyginti pa
darytų išlaidų. JT gen. sekr. U 
Thant tuo yra 'susirūpinęs, nes 
dėlto Kipre vėl gali kilti graikų - 
turku riaušės.

Tautinės grupės pasaulinėj parodoj
DELEGACIJA LANKĖSI PAS MIN. R. WINTERS

GERDA MUNSINGER IS LIETUVOS?
“Winnipeg Free Press” kovo 

18 laidoj paskelbė informaciją, 
gautą iš Gerdos pažįstamos Ruth 
Zelba, gyvenančios Brandone, 
Man., kad Kanadoje pagarsėjusi 
G. Munsinger buvusi jos vaikys
tės draugė iš Lietuvos. Esą Gerda 
gyvenusi- kaimyniniame ūkyje, 
esančiame gimtojoje Zelbos Lie
tuvoje. Laikraštis toliau pastebi, 
kad abi mergaitės gyvenusios ne
toli Lietuvos miestelio “Shlill- 
meitzen”, kuris dabar priklausąs 
Rusijai. Munsinger mergaitės pa
vardės R. Zelba neprisimenanti 
(Hessler, Red.), bet žinanti, kad 
ji gimusi Tilžėje ir vėliau persi
kėlusi su tėvais į “Shlillmeit- 
zen”. Gerda iš pat mažens buvu
si labai gyva, nesuvaldoma mer
gaitė. Dėlto tėvai ir persikėlę 
provincijon — tikėjosi tai pa
lengvins sutvarkyti dukrą. Deja, 
nei tėvai, nei kiti nepajėgė Ger
dos sutvarkyti — ji turėjo savo 
nuomonę. Mokyklą ji paliko ne
baigusi ir tai gana anksti. Ji tu
rėjusi draugą, kuris buvęs mėly
nakis blondinas ir mėgęs praban
gą. Gerda visuomet norėjusi vy
ro su augšta pozicija. Paprasti 
jaunuoliai nedrįsdavę su ja kal

bėti.
Tokia yra “W. Free Press” in

formacija. Pasiteiravus pas klai
pėdiečius, kurie pažįsta Tilžės 
apylinkes, patirta, kad yra vie
tovė šilmeiziai (Šilutės apskr.), 
kuri vokiečių turbūt yra vadina
ma Schlilmeitzen (ar Schilmeit- 
zen). Anksčiau buvo skelbiama, 
kad G. Munsinger-Hessler gimu
si Karaliaučiaus apylinkėse ir 
kad 'jos tėvas esąs ten kažkoks 
kompartijos pareigūnas. R. Zel
ba nesanti absoliučiai tikra, ar 
tai ta pati Gerda, kurią ji paži
nojusi, nes po tiek metų veidas 
pasikeitęs.

šiuo metu vokiečių laikraštis 
“Neue Illustrierte” spausdina 
Gerdos Munsinger išpažinimus. 
Vieni sako, kad už juos autorė 
gavusi $26.920, kiti — $45.000. 
CBC bendrovė už 20 min. pasi
kalbėjimą G 6 r d a i sumokėjo 
$5.000, o Toronto “Star” — 
$7.000. Pastebėta, kad ji savo pa
sakojimą kaskart keičia — kaip 
drabužius. Gerdos atsiradimas 
šiaip ar taip pastatė labai keb- 
lion padėtin tuos žmones Kana
doje, kurie ją savo bylose buvo 
“numarinę”.

Kanados tautinės grupės jau 
ilgesnį laiką stengiasi tinkamai 
reprezentuotis pasaulinėje paro
doje, kuri Kanados šimtmečio 
proga įvyks Montrealyje 1967 m. 
Kaikurios tautybės turi savų pro
jektų. Sakysime, lenkai stato di
delę Koperniko (manoma, buvo 
lenkas) statulą, kuri pasiliks sa
loje ir po parodos. Ji tartum svei
kins šv. Lauryno jūrkeliu iš Eu
ropos atplaukiančius laivus, kaip 
Laisvės statula Niujorke, čekai 
ruošia sakalų gimnastikos sporto 
šventę. Tačiau daugumos taut, 
grupių, jų tarpe ir lietuvių, re
prezentacija nukreipta į du daly
kus: tautybės dieną su meniniu 
pasirodymu stadijone (10.000 sė
dimų vietų) ir eksponatų išstaty
mą federaciniame paviljone. Iki 
šiol šie projektai turėjo sunku
mų, nes kalbamasis stadijonas 
buvo daugiausia rezervuotas už-l 
sienio valstybėms, dalyvaujan- dienoms dabat didžiausią sunku- 
čioms su savo paviljonais paro- mą sudaro kalendorius, nes paro
doje, o federaciniam paviljonui da veiks tik apie 30 savaičių, iš 
eksponatai buvo nusistatyta at- į kurių didelę savaitgalių dalį ten- 
rinktr vertingumo požiūriu, neat- ka, pagal tarptautines parodos 

taisykles, atiduoti užsienio vals-

vardu pasimatyti su feder. preky
bos ministerių R. Winters, spren
džiančiu parodos reikalus. Lie
tuviams šioje komisijoje atsto
vauja Montrealio apyl. pirm. R. 
Verbyla. Komisija turėjo pasima
tymą su ministerių kovo 24 d. 
Otavoje. Tai pakreipė reikalus i 
gerąją pusę. Ministeris pažadėjo 
Įleisti tautybių eksponatus i fe
deracini paviljoną. Taip pat pa
žadėjo duoti tautybėms, kiekvie
nai ar kelioms kartu, dieną ir 
teisę pasinaudoti stadijonu, iške
liant savo vėliavą. Esamomis są- 
lygomis, tai reikia laikyti dideliu 
laimėjimu.

Komisija toliau aiškinasi deta
les su parodos vadovybe Monre
alyje. Įsileidžiant tautybių ekspo
natus į federacinį, paviljoną, pa
rodos vadovybei tenka kiek pa
keisti pavilijono išplanavimą (su
sirūpinome per vėlai). Tautybių

sižvelgiant į tautybę. taisykles, atiduoti užsienio vals-
šitaip reikalams pakrypus, tybėms. Antra vertus, jokia tau-

Montrealio Prometėjaus draugi- tybė nenorėtų savo dienos gauti 
ios iniciatyva vasario mėn. gale paprastą darbo dieną, nes tuo at
buvo sušaukta praplėsta tos veju būtu sunku sutraukti i Mont- 
draugijos narių (iš 24 taut, gru- reali didesnį dalyvaujančiu tau
piu) ir tautybių centro valdybų tiečių skaičių, taigi, problemų 
įgaliotinių konferencija, kuri,! dar yra, bet tikimasi, kad komisi- 
reikala apsvarsčiusi, sudarė spe-i ja, gerai pradėjusi darbą, ir jas 
dalią komisiją ir jai pavedė visų I įveiks visiems priimtina prasme.
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UŽMIRŠTI MUSy RENGIANTIEJI
Katalikų Bažnyčios galva po

piežius Jonas XXHI-sis pirmas sa
vo popiežiavimo Kalėdas praleido

su kaliniais “Regina Coeli” kalė
jime. Tokį neįprastą popiežiaus 
mostą pastebėjo viso pasaulio 
spauda, beabejonės, daugeliui 
žmonių primindama gyvu pavyz
džiu anuos Kristaus žodžius: “Ką 
padarysite vienam iš tų...”

Amerikoje gyvendami dažniau
siai susitinkame katalikus, iš Ai
rijos, tad juos “airišiais” ir va
diname. Nors gal nevisur pras
minga kitus pasekti, bet mums 
nederėtų užsimerkti ir nematyti, 
ką kitataučiai katalikai turi pas 
save gražaus ir sektino.

Kažkurie mūsų kunigai, atvykę 
iš tremties, prisiglaudė pas “airi- 
šius” klebonus. Iš jų sužinome, 
kad airių parapijų kunigai nuolat 
lanko savo parapijiečius ligoninė
se, nes tai jų parapijietis, jų bro
lis. Kai liga ilgiau užsitęsia, tai 
daro ne kartą kitą, bet po kelis 
kartus; pasiteirauja apie ligonio 
sveikatą, paklausia, ar nenorėtų 
ligonis priimti Komunijos, nes 
dauguma ligoninių yra nekatali- 
kų vedama, todėl ten kapelionų 
nėra. Protestantų dvasiškiai jas 
dažnai lanko, rengia trumpas pa
maldas, kviesdami visus, neišski
riant nė katalikų. Taip buvo ir su 
manim.

Tokio papročio kaip pas airius 
musuose nėra — kunigai regulia- 
rian nelanko savo parapijiečių. 
Teko išbūti arti šešių mėnesių 
Illinois un-to klinikose ir to dva- 

. sinio džiaugsmo neteko patirti. 
Gaila, čia viešose ligoninėse nie
kur ant sienos nei paveikslo, nei 
kryžiaus kančios ženklo nepama
tysi. Kažkaip blankiai praskamba 
jų šūkis: “We trust in God ...”

Taip dažnai praeina didelės ir 
mažos šventės; vienur kitur būre
liai gerų širdžių susitaria, sudeda 
po dolerį kitą, kad aplankytų 
vargšus senelius, kurie jau ir sa
vo artimųjų seniai nebeturi. Tik 
vieno dalyko vis netenka pastebė
ti, būtent, kad parapijų kunigai 
aplankytų, ne vien specialiai pa
šaukti, sergančius ligoninėse.

Draugijų draugijėlių turime 
dešimtimis, kuriose dažnai susi-

Smūgis Šiaurės Atlanto Sąjungai
Per pirmąjį septynmetį Pran

cūzijos prez. Charles de Gaulle 
stengėsi išspręsti vidaus klausi
mus. Jis pakėlė nuožmius bandy
mus Alžerijoje, apvaldė partijų 
įsisiūbavimą, kuris palaidojo IV 
respubliką, ir sulaikė komunistų 
įsigalėjimą. Jo užsienio politikos

Prancūzijos kad ir laikinį pasi
traukimą iš Ūkinės Europos 
Bendruomenės negalima laikyti 
apgalvotu. Jos santykių užmezgi
mas su Kinija nepasižymėjo sėk
me. De Gaulle kelionės Pietų 
Amerikoje tebuvo skambus, bet 
bevaisis mostas. Prancūzijos san
tykiai su Vokietija pašlijo. Jos 
santykiai su JAV įšalo, ypač dėl 
Vašingtono ryškaus įsikišimo Eu
ropos politikon ir vadovavimo 
Šiaurės Atlanto Sąjungoje. De 
Gaulle labai stengėsi išsikovoti 
sprendžiamą žodį Sąjungos vado
vybėje, bet nesėkmingai. Po kiek
vieno nepavykusio bandymo sekė 
smūgis Sąjungai. Prancūzijos ka
riniai daliniai, buvę Sąjungos ži
nioje, buvo atšaukiami. Prieš me
tus Paryžiuje buvo garsiai šnekė-

renkama pabendrauti tarpusavy kad Prancūzija pasitrauksian- 
ar kokiam naujam sumanymui y į§ santarvės. De Gaulle laukė 
aukų parinkti, bet neteko paste- prezidento rinkimų. Ir kai.jis bu
bėti, kad mūsuose būtų tokių. vo VgĮ išrinktas 7 metams kraš- 
draugijų kurių nariai nuolat šil- tpį valdyti, pradėjo švelniai kal
tai, krikščioniškai domėtųsi savo i frėti, bet jau buvo pasiruošęs 
vargan patekusiais broliais, kurie smogti. Vasario 21 d. jis pareiš- 
nelaimės ar ligos ištikti išgyvena spaudos atstovams, kad 1969 
neeilninius fizinius ir dvasinius m Prancūzija bus laisva, nes jos 
skausmus. . . . . ! žemėse nebus nei vieno svetimo

Kai paskaitai tokio amerikiečio kareivio. Nuo to meto prasidėjo 
(airių kilmės) daktaro Tomo Do- j painiavos, kurios iššaukė Įtampą 
oleys veikalus ir pamatai, ką gali'ne tik tarp Prancūzijos ir JAV, 

bgj. įj. Europa žemyne.

Dūmų uždanga
De Gaulle pareiškimas spaudos 

atstovams tebuvo dūmų uždanga. 
Kai jis tarė žodį pasaulio spaudai, 
jau buvo pasiruošęs priešpuoliui. 
Jis turėjo žinių, kad JAV nėra 
pasiruošusios pradėti didesnės 
apimties pasitarimų iki tęsis ka
ras Vietname. Prancūzijos politi
niai garsiakalbiai — Couve de 
Murville, Yvon Bourges skelbė, 
kad pasitarimai š. Atlanto S-gos 
klausimais neoakeis Prancūzijos 
nusistatymo. Iškilę techniško po
būdžio klausimai nubrukti į šalį. 
Prasidėjo politinė kova. Pirmasis 
smūgis taikytas JAV: kovo 7 d. 
Įteiktas De Gaulle ranka rašytas 
dviejų puslapių raštas, kuriame 
nurodoma, kad politinė padėtis 
yra pakitėjusi ir Sąjunga nusto-

vieno gero žmogaus artimą my
linti širdis, pats save klausi: ar gi 
jau mes, lietuviai, tiek įsimerkėm 
Į materializmo liūną, visus prary
jantį, kad nebepakeliam akių 
augštyn? O gal nebeturim akių 
pažvelgti į Kristaus veidą, kuris 
visus mus lygiai Įpareigoja “ką 
nors gero” padaryti tiems bejė
giams mažutėliams.

Dideliu potosu kalbama iš tri
būnos apie tautini solidarumą, 
tik dažnai jis supranamas labai ri
botai, dažniausiai politiškai: do, 
ut dės (duodu, kad ir tu duotum). 
Bereikalinga būtų kartoti, kad 
ten, kur visuomeninė veikla grin
džiama asmeniniais išskaičiavi
mais, darbas merdi.
reikia visur širdies, kad visoks 
formalizmas ištirptų. Tada ir pa
tiems saulė akyse nušvis.

‘ • < Dr. P. Mačiulis

Pirmiausia

Buvusiam “Talkos” bankelio kredito komiteto nariui 
a. a. KAZIUI STANAIČIUI mirus, 

jo liūdinčiai žmonai VERONIKAI STANAITIENEI, 

vaikams ir giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia —

HAITI LIETUVIO AKIMIS

Bankelis “Talka”

KAZIMIERUI STANAIČIUI mirus,

skausmo prislėgtą jo našlę, vaikus ir broli JONĄ su šeima

nuoširdžiai užjaučia —

Marija ir Vytautas Leparskai

Didžioje skausmo valandoje, KAZIMIERUI STANAIČIUI mirus, 
žmonai VERONIKAI, sūnui ZENONUI, dukrai NIJOLEI, 
broliui JONUI bei jų šeimoms ir visiems artimiesiems 

reiškiame gilią užuojauta bei kartu liūdime —
S. S. Rakščiai
L. J. KriaučiūnaiFruitland, Ont.

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

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

• laminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektus •
• Taip pat aptraukiame senas kėdes. •
• Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro •

MOHAWK
FURNITURE LTD

PILNAS NAMįĮ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas Į namus pristatymas.

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

Krautuvės atidarytos nuo 9 vaL ryte nd 9 vai. vakaro.

jusi aiškina paskirties. Sis raštas 
sulaukė JAV atsakymo dar jo ne
gavus Vašingtone — De Gaulte 
žygis buvo pasmerktas.

Kovo 9 d. panašūs, bet Įdek 
skirtingo turinio, raštai buvo 
įteikti Anglijos, Italijos ir Vo
kietijos ambasadoriams. Rašte 
H. Wilsonui minima Vietnamo 
karo pasekmių grėsmė, kuri L. 
B. Johnsonui nebuvo paminėta. 
Kancleriui Erhardui siūlomas tai
kingas kraštų sugyvenimas, kad 
būtų išvengta praeities klaidų ir 
kraujo praliejimo. De Gaulle, ra-

buvo pavargęs, nes supainiojo is
torines datas. Panašus raštas, De 
Gaulle įsakymu, įteiktas ir kitiem 
S-gos nariam kovo 10-11 dieno
mis. Koks šio rašto turinys?

Sąjunga be uždavinio
Š. Atlanto S-ga esanti atgyve

nusi. Buvusi karinė grėsmė Euro
pai esą dingusi. Vakarinės Euro
pos kraštai ne tik sugebėjo su
kurti ūkinę gerovę, bet ir apsi
ginkluoti. Prancūzija pasigami
nusi net branduolinius ginklus. 
JAV ir Sovietų S-gos branduoli
nių ginklų monopolių pusiausvy
ra sudaranti sąlygas vakarinio 
pasaulio saugumui. Šiose sąlygo
se Prancūzija nenorinti pasi
traukti iš S-gos,. tačiau siūlanti 
peržiūrėti jos tikslus ir organiza
ciją. Nūdienė S-ga Prancūzijai 
nesanti priimtina. Beveik pusė 
De Gaulle rašto skiriama aiškinti, 
kuriuos žygius Paryžius yra da
ręs S-gos organizaciniam pobū
džiui pakeisti. Išvada aiški — 
prancūzai esą pasiruošę dery
boms S-gos sutarčiai peržiūrėti.

Savaitei praslinkus, 13 Atlan
to S-gos valstybių, nors kaikurios 
tarp savęs nesutaria, JAV pa
veiktos, atmetė Prancūzijos siūly
mus. Kiekviena valstybė turėjo 
savus samprotavimus ir savus 
rūpesčius.

Sąjungos narių nerimas
JAV bandė savybės ginčą ati

dėti. Vietnamo karas, politinis 
netikrumas pietrytinėje Azijoje, 
atviri klausimai ne tik Afrikos, 
bet ir Pietų Amerikos žemyne 
vertė amerikiečius būti santū
riais, tačiau jie nenorėjo prancū
zams nusileisti.

Anglai patenkinti, kad Pary
žius pravėrė jiems duris į Ūkinę 
Europos Bendruomenę, tačiau 
Atlanto S-gos sį^ilpninimą jie 
laiko žalingu dalyku. Londonas

pareikšto 1958 m. rugsėjo mėn. 
Sąjungai reformuoti, būtent, kad 
JAV, Anglijos ir Prancūzijos tri
julė jai vadovautų. Anglai atsi
mena De Gaulle 1962 m. gruo
džio mėn. siūlymą Macmillanui, 
kad abu kraštai glaudžiai bendra
darbiautų raketų gamyboje ir 
apsiginklavime. Anglai tada dėjo 
didelių vilčių į Sąjungą, kuri ne 
tik sumažintų jų karines išlaidas, 
bet ir pažabotų Vokietiją, sie
kiančią betkuria kaina turėti 
branduolinius ginklus.

Sunkiausia yra Vokietijos būk
lė. Ji viena ranka norėtų bend
rauti su Prancūzija, tačiau kita 
— remtis JAV ginklu. Prancūzi
jos pasitraukimas iš santarvės ir 
ir galimas posūkis į Maskvą, ne
žiūrint JAV atramos, ne tik pa
dalintą Vokietiją apsuptų, vokie
čių apjungimą atidėtų, bet ir su
darytų rimtas kliūtis savo kojo
mis vaikščioti.

Olandija pasinaudojo proga 
prancūzams pulti, tačiau jos sena 
pagieža prieš De Gaulle politiką 
Europoje lydima ir nerimo, kuris 
ryškus ne tik Belgijoje, bet ir 
Italijoje.

Po šio žygio Prancūzija liko 
vieniša. Aišku, kad ji šioje būklė
je nenorės pasilikti. Jos senoms 
viltims — būti tarpininku tarp 
pasaulio ašigalių — 'JAV ir So
vietų Sąjungos dabar yra pats 
geriausias metas Įgyvendinti. Nė
ra abejonės, kad Prancūzija pa
darė žygi tuo metu, kai paaiškė
jo galimybės su sovietais tartis 
ir kaikuriais klausimais susitarti. 
De Gaulle norės iš Maskvos grįž
ti netuščiomis rankomis. Prancū- 
zų-rusų pasitarimai, vykę už san
darių durų, jau dalimi patenka Į 
viešumą, kai kalbama apie Pran
cūzijos ir Sov. Sąjungos nepuoli
mo sutarti. Istorija mus moko, 
kad nepuolimo Sutartys nepašali
na užpuolimo. Galimas dalykas, 
kad šalia šios sutarties tariamasi 
ir kitais klausimais, kurie gali tu
rėti Įtakos i vakarinės Europos 
politinę raidą.

De Gaulle seniai svajoja ap
jungti Europą neapkarpius Pran
cūzijos teisių. Jo Europos apjun
gimo idealas buvo Įdėtas i Pran
cūzijos didybės geležinį narvą. 
Šiame tarpsnyje, kai jis ruošiasi 
birželio 20 d. kelionėn i Maskvą, 
kyla klausimas ar Prancūzijos po
litika patarnaus Europai ir kuria 
kitų tautų kaina ji bus kalama 
Maskvoje?

Ilgamečiui Hamiltono sporto Įdubo “Kovas”

pirmininkui a. a. K. STANAIČIUI minis,

gilią užuojautą jo šeimai ir artimiesiems reiškia

.Toronto lietuvių sporto klubas “Vytis”

Buvusiam Hamiltono sporto klubo pirmininkui
A t A KAZIMIERUI STANAIČIUI mirus, 

jo žmoną VERONIKĄ, ilgamečius "Gyvataro“ narius — 
dukrą NIJOLĘ ir sūnų ZENONĄ su šeimomis, brolius ir kitus 

gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime —

"Gyvata ras"

KAZIMIERUI STANAIČIUI mirus,
liūdinčius — žmoną VERONIKĄ sūnų ZENONĄ su šeima, 

dukterį NIJOLĘ, brolius ir jų šeimas 
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

Hamiltono skautai ir skautės

KAZIMIERUI STANAIČIUI mirus, 
žmonai VERONIKAI, dukrai NIJOLEI, sūnui ZENONUI, 

broliams JONUI ir VLADUI, jų šeimoms, Lietuvoje esan
čioms seserims ir broliui, giminėms ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą bei kartu liūdime —

Ant. J. Mikšiai

Mielą bičiulį KAZIMIERĄ BUNGARDĄ, 

jo brangiam tėveliui a. a. VINCUI mirus Lietuvoje, 

skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

E. K. Gudinskai
R. J. Pleiniai

Didysis naujyjy ateivių projektas
DR. J. SUNGAILA

Jau beveik 20 metų, kai nema
žas skaičius įvairių tautybių žmo
nių — antrojo pasaulinio karo ir 
komunizmo aukų — yra pasirin
kę Kanadą kaip savo antrąją tė 
vynę ir pradėję kurti naują atei
ti sau ir savo ateinančioms kar
toms. Vieniems sunkiai sekėsi, o 
kiti, savo pastangų, veržlumo ir 
sugebėjimų dėka, yra pasiekę ga
na reikšmingų laimėjimų ne tik 
sau ir savo šeimoms, bet ir band- 
ram krašto gyvenimui.

Vienas tokių didesnių laimėji
mų, pasiektų naujųjų ateivių, yra 
“Central Hospital” Toronte. Du 
broliai gydytojai vengrai — P. ir 
J. Rekai, dėl tų pačių priežasčių 
kaip ir mes visi, turėjo palikti 

suvesti Į pakrantę,.kur nuteka ne-: savo kraštą ir atrasti sau naują 
švarus vanduo bei sklinda dvoki- j tėvynę Kanadoje. Įsikūrę Toron- 
mas. Parke ant žemų, ranka pa- te ir greitai pamatę nerašytą vi- 
siekiamų, stulpelių įtaisyti namu-: sokeriopą diskriminaciją "nauju
kai karveliams. Ištisi būriai čia1 jų ateivių atžvilgiu, jiedu ryžtasi 
jų peri lizduose -ir skraido aplin- didelei rizikai — sukaupę visus 
kui visai nebijodami žmonių. Na, • savo išteklius ir pasidarę milži- 
žinoma ir prie parko švaros ne- nišku skolų įsteigia privačia ligo- 
prisideda. Kiek tolėliau — kran- ninę ‘ “Central Hospital”. Pradė
tine keleiviniams laivams, bet ta gana kukliai — su 35 lovomis, 
tinka tik mažesniems, nes didelis : Jau po ketverto metų, pristačius 
turistinis laivas matyti sustojęs naują modernišką pastatą, ligoni- 
atviroje jūroje. Toliau į dešinę -- ™
prekių laivų prieplauka.

Apsukę parką ir Prezidento 
Trumano bulvarą netoli uosto su
stojame prie būdelių, kuriose 
pardavinėjami medžio išdirbiniai. 
Haiti yra pagarsėjusi savo liau
dies meno drožiniais, skulptūro
mis. čia pardavėjai apspinta Įky
riai siūlydami statulėles ir kitus 
išdirbinius. Vos ne-vos pajėgiame 
pro juos praeiti sakydami, kad 
dabar tik apžiūrime, o pirksime 
rytoj. Žinoma, iš karte negali ir 
pirkti, juk reikia pamatyti net ke
liose vietose ir tada apsispręsti ką 
pirkti. ,

Taksis už 10 centu
Bevaikščiodami pastebime, kad 

daugelis pravažiuojančių automo
bilių turi prisirišę raudonus sku
durėlius prie vairuotojo langelio 
ir pilni žmonių. Pasirodo, kad tai 
miesto taksiai, kurie turi prisiri
šę raudoną skudurą, tie ima ke
leivius, nes mieste nėra pakanka
mo autobusų susisiekimo. Su ši
tais taksiais gali iš vieno miesto 
krašto nuvažiuoti iki kito tik už 
10 centų: Nors atstumas būtų tik 
penkios mylios, kaina lieka ta pa
ti. Tai sužinojome, kai palydovas, 
sustabdęs vieną tokį automobilį 
sulaipino mus ir grįžome i vieš
butį. Kainavo kiekvienam tik po 
10 centų. O jeigu pasišauktum 
oficialų taksi, tai ta pati distanci
ja kainuotų jau apie 2 dolerius. 
Sekančiomis dienomis šio pigaus 
taksio patarnavimu teko dažnai 
pasinaudoti važinėjant po miestą.

(Bus daugiau)
Darbo jėgos trūkumas Kana

doje jaučiamas visose srityse. 
Trūksta ne tik profesijonalų, 
bet ir Įvairių amatininkų, kaip 
mūrininkų, stalių, elektriku ir 
net paprastų darbininkų. Siūlo
ma peržiūrėti ir pakeisti imigra
cijos įstatymą, kad būtų galima 
įsileisti daugiau imigrantų 
lengvesnėmis sąlygomis.

STASYS DALIUS

Prancūzų kalba, Afrikos dvasia
kanalizacijos vamzdžiai iš miestoHaiti oficiali kalba yra prancū- Į kuriose gatvėse iš prakiurusių ka- 

zų, kuria kalba valstybės tarnau-1 nalizacijos vamzdžių veržiasi van- 
tojai, krautuvės ir verslo Įstaigos. ‘‘ ’’
Vietinių gyventojų kalba — kreo
lų; tai mišinys prancūzų, ispanų, 
ir anglų kalbų. Angliškai kiban
čius galima rasti tik viešbučiuose 
ir kaikuriose krautuvėse, o jau 
gatvėje vargiai surasi suprantantį 
angliškai; reikia mokėti prancū
ziškai.

Piniginis vienetas yra “gour
de” ir turi 100 santimų. Viena 
gurdė yra verta 20 amerikietiškų 
centų. Mieste visur imami dole
riai ir su gurdėmis mažai susidu
ri. Kaikur tik grąžą išduoda gur
dėmis. Pinigai spausdinami ant 
nestipraus popieriaus, tai kartais 
gauni taip susidėvėjusius, kad ne
galima atpažinti skaitlinės ant 
banknoto.

Sanitarinė būklė mieste nėra 
gera, todėl negalima gerti jokio 
vandens. Tiktai viešbučiuose gali 
jį gerti, o visur kitur turi naudoti 
užkimštose bonkose laikomą gėri
mą. Iš visų salų Haiti yra pigiau
sia turistui. Nesunkiai gali rasti 
viešbuti, kur vienos dienos išlai
kymas su puikiausiu maistu ir 
kambariu kainuoja tik penkis do
lerius vienam asmeniui.

Daugybė elgetaujančių
Kadangi buvo sekmadienio vė

lyva popietė, tai viešbučio savi
ninko nebuvo — pasitiko savinin
ko brolis, stambus garbiniuotais 
plaukais, netaipjau labai negriš
kos išvaizdos juodukas. Labai 
sunkiai kalba angliškai, bet pajė
giame viską išsiaiškinti ir sužino
ti kas reikia. Kai apsitvarkę pa
sirengiame išeiti pasižvalgyti į 
miestą, pasisiūlo šeimininkas 
mus palydėti pasivaikščiojant; 
norįs pasipraktikuoti anglų kal
boje.

Lydimi naujo palydovo, išeina
me Į gatvę. Viešbutis visai netoli 
didelio parko, kuriame žydi gėlės 
ir krūmai. Daug palmių ir suoliu
kų pasėdėti. Vos išėjus į gatvę ir 
vėliau parke apspinta vaikai iš
tiesę rankas prašo pinigų. Paly
dovas piktai veja šalin, kad ne- 
trukdvtu, bet vieniems atsitrau
kus prieina kiti ir taip visą kelią 
lydi iš paskos prašydami išmal
dos. Gatvėse pilna vien tik juo
dųjų — labai retai sutinkame ko
kį baltąjį turistą. Aplinkui dau
gybė šunų — guli išsitiesę ant ša
ligatvių ar tiesiog ant gatvės. Kai-

duo, sunkiasi Į žemę ir daro pur
vą. Praeinant pro tokias vietas, 
sunku išsisaugoti neišsipurvinus.

Gatvės gana plačios. Nėra di
džiulių mūrų, kurie užstotų saulę. 
Parke didingi paminklai pirmie
siems krašto prezidentams pa
gerbti. Netoli šviečia ir preziden
to balti rūmai. Praeidamas pro 
šalį Įsidėmiu, kas reikės per se
kančias dienas nuodugniau apžiū
rėti. Automobiliai važiuoja gatvė
mis visai nežiūrėdami pėsčiųjų, 
tai reikia akyliai - stebėti perei
nant gatves, kad nepakliūtum po 
ratais. Mieste visai nesimato nau
jesnio modelio automobilių — 
dauguma jų seni ir išklerę.

Nors ir sekmadienis, mažesnės 
krautuvės atdaros, tiktai didžio
sios uždarytos. Sutinkame gatvė
se žmones — kažkuriuos nepa
prastai skurdžiai apsirengusius. 
Dauguma jų basi. Beveik kiekvie
nas, pamatęs baltąjį, tuojau tiesia 
ranką išmaldai. Moterys su ma
žais kūdikiais ant rankų irgi lydi 
turistus ištiesusios rankas. Kaž
kurie gyventojai sėdi ant šaligat
vių atsirėmę į sieną ir miega, 
kiti išsitiesę ant žemės ilsisi. Pra
einantieji Į tai visai nekreipia dė
mesio. Atrodo, kad Įprastas jiems 
vaizdas ir gyvenimo būdas.

Pastebime nemažai paminklų 
žymiems asmenims. Ant sienų 
pilna paveikslų ir plakatų su šū
kiais dabartinio prezidento, vadi- 

■ namo — “papa doctor”, diktato
riškai valdančio kraštą. Mūsų pa- 
lydovas paniekinančiai pasižiūrė- 

’ jo i plakatus, kai paklausiu kas 
ten parašyta. “Diktatorius, dikta
torius tas mūsų papa doctor”, — 
aiškino jis.

Grožis ir smarvė

nė išplėsta ligi 85 lovų. Tokia ji 
pasiliko ir ligi šiolei.

Ši ligoninė yra skirtinga nuo 
kitų tokio pat dydžio Kanados li
goninių. Kaip ir buvo planuota, 
ji aptarnauja daugiausia naujuo
sius ateivius. Jos personalą — 
tiek gydytojus, tiek seseris, tiek 
kitus pagalbinius tarnautojus — 
sudaro naujieji kanadiečiai. Tai 
komplikuotas “Babilonas”, varto- 
jąs 25 skirtingas kalbas. Taigi ir 
pacientas, nežiūrint kokia kalba 
jis bekalbėtų, visada atras ką 
nors iš personalo, kas gali jam 
patarnauti jo gimtąja kalba ir to
kiu būdu palengvinant visą ligos 
gydymo procesą.

Nereikia nė sakyti, ši ligoninė 
yra pasiekusi gana augštą medi
cinos lygi ir laikosi griežtos tarp
tautinės medicinos etikos. Tai 
buvo pastebėta ir Įvertinta To
ronto miesto ir Ontario provin
cijos kontrolės institucijų. Šiai

ligoninei . yra suteiktas , pilnas 
augšto lygio ligoninės pripažini
mas, kuris retai yra atsiekiamas 
tokio dydžio ligoninės. Per de
šimti savo egzistavimo metų ši li
goninė yra aptarnavusi apie 38.- 
000 pacientų. Kas metai čia atlie
kama apie 4000 įvairių operacijų 
ir priimama apie 600 gimdymų. 
Visa tai buvo pasiekta tyliai, be 
ypatingos reklamos, o taip pat be 
jokios finansinės paramos iš val
džios ar visuomenės.

Nuo šiol ši institucija Įžengia 
i naują fazę. Esant dideliam ligo
ninių trūkumui tiek Toronte, tiek 
ir visoje Kanadoje, ši ligoninė 
neišvengiamai turi augti. Bet var
gu ar tai būtų įmanoma atlikti 
privačiomis jėgomis. Todėl jos 
savininkai susitarė su Ontario 
provincijos sveikatos ministerija 
ir nuo š.m. sausio 1 d. Central 
Hospital padažyta vieša ligonine, 
valdoma valdžios patvirtintos di
rektorių tarybos, į kurią įeina ži
nomi Toronto finansininkai ir or
ganizatoriai: Toronto Dominion 
Bank direktorius A. E. Hali, 
miesto kontrolierius Wm. Deni
son, Kanados Operos direktorius 
H. Geiger-Torel, Bell telefono 
b-vės viceprezidentas W. M. Ran
kin, Toronto un-to profesorius J. 
W. Wevers ir kiti.

Tolimesniam ligoninės plėti
mui įgalinti šią vasarą bus pradė
tas statyti naujas modemiškas 6 
augštų pastatas, talpinąs 200 lo
vų kartu su pačiais modemiš- 
kiausiais įrengimais, aparatūra, 
operacinėmis ir t.t. Sis pastatas, 
kartu su įrengimais, kainuos apie 
4.000.000 dolerių. Didesnė pusė 
tos sumos bus gauta iš federaci
nės, provincinės ir miesto val
džios, tačiau likusi suma turės 
būti sutelkta iš privačių aukų, 
kaip šiame krašte yra primta ir 
Įprasta.

Nors ši ligoninė yra jau vieša, 
tačiau neabejotinai jos personalą 
ir pacientus ir toliau dominuos 
naujieji kanadiečiai. Todėl ne
nuostabu, kad tautinės grupės 

(Nukelta į 7 pšl.)

Nueiname iki pat Karibų jū
ros, kurios pakrante eina Prezi
dento Trumano bulvaras. Jo gar
bei pavadintas dėlto, kad Truma
no prezidentavimo laikais Haiti 
gavo žymią paramą tuo laiku vy
kusiai parodai. Tai didelis gražus 
asfaltuotas kelias, per vidurį ati
tvertas žalia veja. Netoli uosto ra
jono stovi paminklas - biustas 
Trumanui su prancūziškais įra
šais.

Nuo bulvaro iki pat jūros nusi
tęsia parkas, apsodintas palmė
mis. Įrengti suoliukai pasėdėti. 
Nuo jų matyti gražus vaizdas į at
virą jūrą. Bet ir vėl kontrastas-

Busimieji Toronto Central Hospital rūmai. Jų statybą remia ir įvai
rios tautinės grupės, nes tai naujųjų ateivių iniciatyva
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Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULATTIS

RYŠIŲ SU LIETUVA TEMA pirmą 
kartą viešai ir laisvai Čikagoje buvo 
diskutuojama kovo 19 d. Jaunimo 
Centre, čia ryšių (arba kitų vadina
mo — bedradarbiavimo, bendravimo, 
santykių) klausimais kalbėjo prof. Ge
diminas Galva, dr. Tomas Remeikis ir 
dr. Zenonas Rekašius. Po jų praneši
mų vyko atsakymai į publikos klausi
mas, kuriuos ji galėjo įteikti raštu.

> Pirmuoju kalbėjo prof. G. Galva, 
kuris savo pranešime daug vietos sky
rė ne ryšių klausimui, bet Lietuvos 
praeičiai, sovietiniam komunizmui, jo 
tikslams, dabartinei būklei Lietuvoje 
ir kt Jis nurodė ir lietuvių tautos už
davinius: 1. išlikti kuo mažiausiai fi
ziškai sužalotais-sunaikintais; 2. dva
sinio sąmoningumo gynimas; 3, Lietu
vos etnografinių žemių gynimas; 4. 
kova dėl politinės nepriklausomybės; 
5. pristatymas lietuvių kūrybinio pa
jėgumo, kultūros ir kt

G. Galva nurodė, kad bendradarbia
vimo, kaip kad daugelis jį supranta ir 
bando aiškinti, nėra ir negali būti. Be 
to, jo nuomone, ši tema yra tokia pa
prasta, kad jai daug vietos skirti ne
bereikia. “Išsitraukiam mažą šiaudą 
iš vežimo ir jį taršom”, — kalbėjo jis. 
Jo nuomone, mūsiškių dauguma gyve
na tik praeitimi, o jaunimas gali gy
venti tik ateitimi. Negalime tikėtis 
greito Lietuvos išlaisvinimo, tad 
mums reikia ilgų metų plano. Nepri
valome sutapatinti lietuvių tautos su 
pavergėju. Turime nujausti, kas lietu
vių tautai yra naudinga ir ateiti Į tal
ką. Turime naudoti lanksčią taktiką— 
pareiškė G. Galva.

T. Remeikis, politinių mokslų dak
taras ir “Lituanus” žurnalo redakto
rius, buv. ALTos centro valdybos na
rys, nagrinėjo Klevelando veiksnių 
nutarimus dėl bendradarbiavimo. Jis 
suabejojo Lietuvos okupacijos nepri
pažinimo “fikcija”, kuria veiksniai esą 
remia savo nusitatymą šiuo klausimu. 
“Kas gi būtų, jeigu Lietuvos okupaci
ja būtų pripažinta”, — klausia dr. Re
meikis, naudodamasis “Dirvos” publi
cisto teigimu. Jis aiškino, kad kalbė
tis su iš Lietuvos atvykstančiais gali 
ne tik pavieniai asmenys, bet ir orga
nizacijų vadai, o net ir VLIKo žmonės, 
visai nepažeisdami Lietuvos tarptau
tinės padėties, nes teisiškai visi jie nė
ra jokie oficialūs asmenys. “Mes jokio- 

' mis kalbomis su iš Lietuvos atvykstan
čiais negalime pažeisti tarptautinės 
teisės statuso” — kalbėjo dr. Remei
kis. Pasak jo, juo daugiau išeivijos 
lietuvių nuvažiuotų Į Lietuvą, juo ge
riau galėtų tenykščius tautiečius supa
žindinti su Vakarais. Taip pat mums į 
naudą išeitų, jei daugiau būtų atvyks
tančių iš Lietuvos ir susitikimų su 
jais. Santykių, kurie išeivijai gali 
būti naudingi, nereikia vengti; net ir 
Vatikanas praktiškai esą palaiko san
tykius su Lietuvos režimu, — pasako
jo dr. Remeikis.

Dr. Z. Rekašius savo žodyje nurodė 
ryšių su tėvyne priešininkų motyvus. 
Pirmas — baimės motyvas. Jo nuo
mone, nėra buvę atsitikimo, kad kas 
nors ką nors baime būtų laimėję. Bai
mė yra komunistinio režimo pagrin
das, bet ne laisvojo pasaulio. Paverg
tas žmogus turi bijoti, bet ne laisvie
ji. Jis esą nesupranta, kodėl ryšių su 
tėvyne priešininkai aiškina, kad san
tykiuos su komunistais tik šie gali iš-

zanai liejo kraują, o mes su komunis
tais bendradarbiausime. Dr. Z. Reka
šiaus nuomone, kova turi įvairias ga
limybes ir ryšius reikia vykdyti taip, 
kad ryšiai kaip tik būtų kova už Lie
tuvos laisvę.

Dr. Rekašius taip pat kritiškai pa
žiūrėjo Į veiksnių teigimą, kad “poli- 
tinis pradas turi pirmenybę prieš kul
tūrinį pradą”.

valandą laiko visi pranešėjai 
turėjo progą paryškinti savo mintis į 
raštu pateiktus klausimus. Tik pabai
goje diskusijų jų vedėjas St Gečas 
davė žodį preL Mykolui Krupavičiui, 
kuris pasidžiaugė, kad tokia tema na
grinėjama ir kvietė ateityje tokias dis
kusijas tęsti, bet pasisakė už galimybę 
kiekvienam savo nuomonę pareikšti 
žodžiu.

Šių diskusijų klausėsi apie 100 as
menų. Jas surengė Liet Bendruome
nės Gage Parko apylinkės valdyba, o 
jų iniciatoriumi buvo, kaip vėliau per 
kviestiniams svečiams surengtą vaka
rienę paaiškėjo, tos apylinkės valdy
bos vicepirm. kun. J. Kubilius, S.J., 
Jaunimo Centro direktorius, šios va
karienės metu apylinkės pirm, teisi
ninkas St. Gečas pareiškė, kad netoli
moje ateityje bus surengtas antrasis 
panašių diskusijų vakaras.

RED. PASTABA. Spausdiname 
aprašymą diskusijų, kaip jas perteikė 
korespondentas. Iš Šio aprašymo maty
ti, kad diskusijos buvo vienašališkos— 
pateikta tiktai viena problemos pusė. 
Pranešėjų tarpe trūko svaraus balso, 
iškeliančio priešingos nuomonės argu
mentus. Rengėjų buvo skelbta, kad 
dalyvaus prof. M. Mackevičius, bet jo 
nebuvo. Ypač reikalinga atsvaros dr. 
T. Remeikio nuomonė apie Lietuvos 
nepripažinimo “fikciją”. Griovimas tu
rimų Lietuvos laisvinimo atramų už
sieniuose nėra nei išmintingas, nei 
naudingas. Linkėtina tolimesnėse dis
kusijose, jeigu jos bus, išryškinti ir 
kitą problemos pusę.

Gerardas Balčiūnas, ką tik baigęs Kanadoje teisės mokslus ir ga
vęs advokato teises. Jis baigė T.T. jėzuitų gimnazijos paskutinę 
laidą ir paskui keturis metus studijavo elektroniką Vytauto Di
džiojo universitete Kaune. Iš Lietuvos pasitraukė 1944 m. lie
pos mėn. Vokietijoje dirbo liejykloje, o užėjus amerikiečiams 
persikėlė į Goettingeną, kur dirbo su amerikiečiais ir vėliau 
IRO imigracinėje tarnyboje. 1949 m. emigravo su šeima Į Nau
jąją Zelandiją. Ten bedirbdamas valdžios tarnyboje, įsigijo Vic
toria University of Wellington bakalauro laipsnius humanitari
niuose ir teisės moksluose. Prieš išvažiuodamas į Kanadą 1959 
m. jis buvo N. Zelandijos karo aviacijos juriskonsultas ir oro 
ministerijos teisinis patarėjas. Atvažiavęs į Kanadą dirbo kaip 
teisinis redaktorius teisinių knygų leidykloje Toronte ir yra pa
rašęs eilę straipsnių teisinėm temom. Įstojęs į Osgoode Hali 
teisinę mokyklą Toronto, ją baigė 1964 m. bakalauro laipsniu 
ir, atlikęs teisinę praktiką Toronte, šiais metais baigė Bar Ad
mission kursą ir įsigijo advokato ir gynėjo teises Ontario prov.

Vasario 16 minėjimai, kalbėtojai ir svečiai
AL. GIMANTAS14 JAUNŲ DAILININKŲ paroda 

įvyko kovo 12—27 d. Čiurlionio gale
rijoje. šią parodą atidaręs gen. konsu
las dr. P. Daužvardis kalbėjo:

“Smagu, kad jaunieji dailininkai pa
jėgia susikalbėti, susidainuoti ir bend
rai parodas suruoštu Tas teikia vilčių 
ir seniesiems, šiais laikais solidaru
mas mums visiems reikalingas. Jauni
mui tenka pareiga rodyti kelią kovoje 
dėl Lietuvos laisvės”.

Įdomus yra jaunųjų dailininkų žo
dis, atspaudintas parodos kataloge. Ja
me yra sakoma:

“Mes į kiekvieną meno srovę žiūri
me konservatyviai ir ją Įvertiname 
kaip asmenišką dailininko išsireiški
mą. Meno srovių ir skirtingų mokyklų 
Įtaka mus visus pastatė kryžkelėje. 
Tačiau Įvertindami ir respektuodami 
kiekvieno dailininko teisę galvoti ir iš
sireikšti, nediskutuojame buvusių ar 
esamų srovių pranašumo, bet laiką 
skiriame kūrybai ir jai aukojame vi
sas savo intelektualines ir fizines jė
gas. Tikimės, kad jūs, apžvelgdami 
mūsų darbus, juos Įvertinsite kaip 
skirtingų dailininkų, skirtingai iš
reikštus kūrybinius polėkius”.

Čikagos Jaunųjų Dailininkų Klubo 
(parodos rengėjo) valdybą, sudaro: 
Valentinas Ramonis - Ramonaitis, pir-

eiti laimėtojais. Jis manąs priešingai.' mininkas, Henrikas Blyskis, Algirdas 
Antras ryšių priešininkų motyvas — I Trinkūnas, Zita Sodeikienė.

Mirus Hamiltono L. S. K. "Kovas" pirmininkui

A. A. KAZIMIERUI STANAIČIUI,

gerb. p. STANAITIENEI, dukrai NIJOLEI, sūnui ZENONUI 
bei visiems velionies artimiesiems nuoširdžiausia užuojau

tą reiškia —
Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo

ir Sporto Sąjungos centro valdyba

JAV-ėse praėję Lietuvos ne
priklausomybės sukakties minėji
mai gana plačiai buvo aprašyti 
lietuviškoje spaudoje. Šiemeti
niai minėjimai eilėje mūsų kolo
nijų skyrėsi nuo anksčiau buvu
siųjų bent tuo, kad kalbėtojais 
bu v kviečiami jaunesniosios kar
tos atstovai. Ar patiko jų kalbos, 
reikštosios mintys, atsargios su
gestijos, ar ne, kol kas dar būtų 
sunku atsakyti. Nevienodi Įverti
nimai, nevienodos mūsosios vi
suomenės nuotaikos, nevienodos 
ir išvados.

Visuomenės vertinimai
Aplamai žvelgiant, kiek gali

ma spręsti iš privačių laiškų, 
gautų iš Įvairiose vietose buvu
sių ir girdėjusių jaunuosius mū
sų kalbėtojus, atrodo, kad jie 
bent kaikur paliko pakankamai 
sukrečianti Įspūdį. Su mažom, la
bai mažom išimtim, mūsiškė 
spauda kaip ir ignoravo jaunųjų 
kalbėtojų pareikštus žodžius, 
vien tik pasitenkindama paminė
jimu (po ilgiausių aprašymų, kas, 
ką ir kaip dainavo, kas invokaci- 
jas, proklamacijas skaitė ir pan.), 
kad štai toks ir toks buvo pagrin
diniu kalbėtoju, bet ką jis ten 
pasakė, deja, taip ir nesužinojo
me. Platesnei visuomenės daliai, 
nežinant pagrindinių jaunųjų 
kalbėtojų minčių, aišku, sunku 
pasidaryti išvadas. Todėl visas 
vertinimas šiuo metu išreiškia
mas tik “blogai” ar “gerai” žo
džiais, kad buvo pakviesti jaunie
ji mūsų intelektualai kalbėti 
mums ir mūsų svečiams ameri
kiečiams.

Kanados ministerė Judy LaMarsh kalbasi su Rita Narušyte To
ronte per Vasario 16 minėjimą. Ši nuotrauka buvo įdėta "The 
Telegram" dienraštyje. Dabar ji išsiutinėta visiems tautinių gru
pių laikraščiams

Žymieji svečiai
Kalbant apie svečius, tenka su

stoti prie gana reikšmingo, bet 
mūsosios spaudos irgi beveik ne
pastebėto ar bent nepakankamai 
iškelto fakto, kad šiais metais be
ne pirmą kartą Jungtinėse Vals
tybėse lietuviai savo minėjime 

: susilaukė oficialaus Vašingtono 
administracijos pareigūno — ka
bineto rango politiko. Iki šiol 
mūsų minėjimuose atsilankydavo 
vietiniai burmistrai ar jų atsto
vai. JAV kongresmanai ar sena
toriai. Neretas jų pažerdavo ug
ningus žodžius, papasakodavo 
mūsų pačių istoriją (taip vadina
mi “ghost writers” puikiai atlie
ka savo pareigas!) ir palinkėdavo 
kiek galint greitesnio mūsų lū
kesčių ir vilčių išsipildymo. Tai. 
žinoma, gražus ir geras ameriki
nių politikų mostas, šiandien jie 
vieši pas lietuvius, kitą savaitga
li gal pas bulgarus, slovakus, 
graikus ar armėnus. Balsuotojai

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

garu vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, PS.D.R.M.N.PL

460 Roncesvolles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

Sunkieji ginklai ir beginkliai tikintieji 
KOMPARTIJOS IR VALDŽIOS GINKLAI NUKREIPTI PRIEŠ BEGINKLIUS TIKINČIUOSIUS 

tekstus ir populiarios ateistinės 
literatūros nuorodas.

Pirmame aplanke, įvardinta
me “Kryžius ir Svastika” kalba
ma ir vaizduojama Bažnyčios są
junga ir bendradarbiavimas su 
fašizmu, hitlerizmu ir frankiz- 
mu. Antrame aplanke iliustraci
jomis ir tekstais kaltinama Baž
nyčia, kad remianti ir ginanti 
imperializmą. Trečias aplankas 
pavadintas “šiuolaikinė Inkvizi
cija”, ketvirtasis — “Bažnyčia 
geltonojo velnio (atseit pinigo) 
tarnyboje”, penktas — “Dievo 
vardu”; čia Bažnyčia kaltinama, 
kad laiminanti karus, remianti 
prispaudėjus ir darbininkų išnau
dotojus, tramdanti žmonių lais
vės siekius ir kovas, šeštasis ap
lankas, kurio antraštė “Uždangą 
praskleidUs”, apima 8 plakatus, 
vaizduojančius dvasiškius kaip 
Dievo “avelių” kirpėjus, dorovės 
pažeidėjus, tamsos skleidėjus, tė
vynės išdavikus ir t.t. Septinto 
aplanko 8 plakatai skirti pavaiz
duoti, kaip žmonės buvo ir iš da
lies dabar yra dar praeities, at
seit, religinių šešėlių aptemdyti. 
Paskutinis gi aplankas “Gyveni
mas žengia” jau skelbia komu
nizmo pergalę, religijos sunaiki
nimą, komunistinių papročių — 
be Dievo ir religijos, be bažny
čių ir be altorių — įgyvendini
mą.

Visas leidinys yra pilnas pik
tų šmeižtų Bažnyčios, tikėjimo, 
popiežiaus, kunigų, tikinčiųjų ad
resu; pilnas melo, karikatūrų, su
fabrikuotų nuotraukų, šio leidi
nio atspausdinta 4.000 egzemplio
rių.

Drąsiai priešinasi tėvai
Mokyklose mokiniai mokomi 

materializmo ir auklėjami bedie
viškai. Nesiduodančius palenkti 
bedievybei mokytojai lanko jų 
namuose ir Įtaigoja juos ir tėvus 
išsižadėti tikėjimo, čia dažnai jie 
sutinka tvirtą tėvų pasipriešini
mą. Tėvai drąsiai gina savo vai
kus nuo bedievybės. Pabiržės 
(Biržų aps.) vidurinės mokyklos 
mokytoja Stauskaitė daug kartų 
lankė- VIII klasės mokinę Eriką 
B., norėdama palenkti ją į bedie
vybę ir prikalbėti stoti į komjau
nimą. Bet visos tos mokytojos 
pastangos atsimušė į ryžtingą mo-

Kovo 3-4 d. Vilniuje įvykusia
me Lietuvos komunistų partijos 
XV suvažiavime centro komiteto 
sekr. A. Sniečkus padarė ataskai
tinį pranešimą, kuriame palietė 
ir tikėjimo klausimą. Jis pasakė: 
“Teigiamai galima vertinti išėju
sios iš spaudos ateizmo vaizdinių 
priemonių albumus. Gerėja to
liau ateistinio darbo organizavi
mas ir jo turinys. Išaugo gyven
tojų domėjimasis moksliniais-ate- 
istiniais klausimais, sumažėjo 
bažnyčių, atlaidų, “vadinamųjų 
šventųjų vietų” lankymas ir įvai
rių religinių apeigų atlikinėji- 
mas. Ypač daug buvo daroma, 
Įdiegiant naujas tradicijas ir pa-l 
pročius.

Gyventojų mokslinės-materiali- 
stinės pasaulėžiūros formavimą 
partija laiko svarbia sudėtine 
žmonių komunistinio auklėjimo 
dalimi. Partija reikalauja, kad 
ateistinis darbas būtų grindžia
mas aiškinimo ir įtikinimo prin
cipais, įtraukiant visus be išim
ties gyventojus į aktyvią gamy
binę ir visuomeninę veiklą.

Mes turime atkakliau šalinti 
trūkumus ateistinėje propagan
doje, nuolat gerinti jaunimo ma
terialistinį auklėjimą (Tiesa, nr. 
53, 1966.III.4).

Vaidinimai ir pasikalbėjimai
Vaikams mokyklose ne tik žo

džiu kalama bedievybė, bet ir at
liekamos įvairios pratybos, Įtrau
kiant vaikus jose dalyvauti ir 
reikštis. Pamūšio aštuonmetės 
mokyklos jaunieji ateistai, vado
vaujami mokytojos I. Nainienės 
š. m. surengė klausimų-atsaky
mų vakarą, pasikalbėjimų vaka
rą apie mįslingus gamtos reiški
nius, vaidinimą “Šv. Jurgio au
kos” ir “Pas dangaus vartus”. Į 
visus parengimus buvo kviečia
mi apylinkės kolūkiečiai ir dar
bininkai.

Taip pat Pamūšio mokyklos 
bedievių būrelis renka medžiagą 
bedieviškam albumui, pavadin
tam “Kaip aš nustojau tikėti”. 
Jame bus sudėta apylinkės atei- 
istų pasisakymai, foto nuotrau
kos ir kita bedievybę skelbianti 
medžiaga (Tarybinis Mokytojas 
1966.11.10, nr. 12).

Tarybinės laidotuvės
Jau eilė metų komunistai oku- 

puotoj Lietuvoj varo propagan
dą už taip vadinamas “tarybines 
laidotuves”. Jų tikslas — paly
dėti mirusįjį į kapines be jokio 
religinio ženklo, be bažnytinio 
patarnavimo, be maldų. Kad pa
skatintu tokias laidotuves, vietos 
komunistų valdžia ir jų organiza
cijų vadovybės pasiūlo mirusio
jo šeimai visokią pagalbą ir sten- 

bėjęs viename lenkų susirinki- giasi pravesti laidotuves kiek ga
me, valstybės sekretoriaus pava- ' ..........
duotojas yra kalbėjęs švedams, 
pats L. B. Johnson — suomiams 
ir pan.

Pavyko ir lietuviams
Lietuviai iki šiol ta prasme bu

vo nuskriausti. Daug kartų buvo 
kviesti žymūs Vašingtono veidai, 
bet, deja, niekad mūsų tarpe ne
siteikė atsilankyti tiesiogiai Va
šingtono vyriausybei atstovaująs 

yra didi jėga tu politiku asmeni
nėje karjeroje ir sU ta jėga tenka 
skaitytis. Kartu tai uždeda ir kai- 
kurias pareigas, kurių neatlikęs 
politikas gali nustoti vienos ar 
kitos tautinės mažumos respekto 
ir dėmesio. Gi rinkimuose tai ga
li reikšti labai daug. Daug kartų 
Įvairios tautybės savo ruošia
miems vieno ar kito pobūdžio mi
nėjimams stengiasi gauti daugiau 
politinio svorio ir Įtakos turin
čias asmenybes iš vykdomosios 
valdžios narių tarpo. Didesnėms 
grupėms tas kartais pasiseka, 
štai JAV viceprezidentas yra kal-

Įima iškilmingiau, šių metų va
sario mėn. mirė Kurtuvėnų vals
čiuje “Raudonosios žvaigždės” 
kolūkio gyventojas, 84 m. senu
kas, Boleslovas Riauba. Komu
nistai tuojau puolė prikalbėti mi
rusiojo artimuosius, kad jie Riau
bą laidotų komunistiškai. Prikal
bėjo ir parengė šermenis. Kars
tą apstatė gėlėmis ir vainikais, 
vietoj kryžiaus pakabino mirusio
jo portretą. Riaubienė norėjo,
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pareigūnas: Išimtis ši kartą buvo;“ bent prie karsto degtų zva- 
padaįta Detroito lietuviams, i keį J’S* ^”nsta, ne>e,do V 
kuriu suruošta Lietuvos neprf pastatyti. Žvakių vietoj buvo uz- 
klausomvbės minėjimą sneoialiai degtos pritemdytos raudonosklausomybės minėjimą specialiai 
iš Vašingtono buvo atvykęs vals
tybės sekretoriaus pavaduotojas 
Afrikos reikalams G. Mennen 
Williams. Įdomu, kad jo kalba 
buvo aprobuota tiek valstybės 
departamento, tiek ir Baltųjų 
Rūmų. Kartu su juo atvyko ir 
“Voice of America” pareigūnai 
užrašyti juoston jo kalbos ir per
duoti jos anon pusėn geležinės 
uždangos.

Augšto svečio iš valstybės de
partamento apsilankymas buvo 
labai naudingas. Jis pvz. su dide
liu dėmesiu išklausė anglų kalba 
tartą mūsų svarbiausiojo kalbėto
jo dr. T. " Remeikio' žodį, pasi
džiaugė matydamas auditorijoje 
daug jaunų veidų. Mūsiškiai Jau
nimo Kongreso rengėjai išgavo 
iš garbingojo svečio pažadą padė
ti gauti kongresui viceprezidentą 
H. Humphrey, ambasadorių A. 
Goldbergą ar kuri kitą Įtakingą 
dabartinės valdžios pareigūną. 
Pasekretorius Williams atsisako 
iš savo pareigų valstybės depar
tamente ir kandidatuos i JAV se
natoriaus postą iš Mičigano vals
tijos. Kaip ten bebūtų, G. M. 
Williams yra lietuvių tautos 
draugas (savo kabinete Vašingto
ne laiko lietuvišką trispalvę vė
liavą) ir būdamas senatoriumi ar 
užimdamas kitas pareigas Va
šingtone visados bus mums ir 
mūsų reikalams palankus.

lemputės. Prie karsto budėjo ko
munistai ir ateistai, vietoj gies
mių ir maldų — gedulinga muzi
ka/ Orkestrui grojant laidotu
vių maršus, karstas buvo nuvež
tas i kapines, kur kolūkio pirmi
ninkas Petras Svirikas pasakė 
atsisveikinimo kalbą (Valstiečių 
Laikraštis 1966.11.18, nr. 21). Bet 
nevisiems komunistams patinka 
tokios iškilmingos laidotuvės. K. 
Daukšas, rašydamas žurnale 
“Pergalė” (1966. II., nr. 2) apie 
papročius, siūlo dar reformuoti 
laidotuves, tai yra nešarvoti mi
rusiųjų, nedaryti budėjimo prie 
mirusio karsto, atsisakyti lydėji
mo i kapines ir atsisveikinimo 
kalbų. Pagal jį, visi laidojimo pa
pročiai turėtų būti nubraukti, 
paliekant tik nekrologą laikraš
tyje.

“Kalba faktai”
Pereitų metų pabaigoje lei

dykla “Mintis” išleido A. Jab
lonskio ir Edm. Juškio paruoštą 
stambų iliustruotą leidinį. pava
dintą “Kalba Faktai”. Tai ateiz
mo vaizdinės priemonės. Leidi
nio menini apipavidalinimą atli
ko 8 dailininkai ir 14 foto specia
listai. Leidinys yra albuminio — 
plakatinio pobūdžio, didelio for
mato (28x38 cm.), paskirstytas i 
8 aplankus, kurių, kiekviename 
yra po 8 lapus su spalvotais pa
veikslais, fotoreprodukcijomis ir 
atitinkamais tekstais, šios ateiz
mo vaizdinės priemonės yra iš
statomos kultūros namuose, mo
kyklose, poliklinikose, raudonuo
se kampeliuose ir kitose gausiau 
žmonių lankomose vietose. Jos 
naudojamos paskaitose, klausi
mų-atsakymų vakaruose, pašne
kesiuose su tikinčiaisiais. Kad 
ateizmo skleidėjai geriau jais pa
sinaudotų, autoriai yra narengę 
kiekvienam aplankui paaiškinimo

ir savo vaiko neleisiu nuo Dievo 
atitraukti.

Tos pačios Pabiržės mokyklos 
mokytojas J. Stiklelis, uolus ate
izmo platintojas toj apylinkėj, 
pasakoja kaip jis, lankydamas 
mokinius, susiduria su tvirtu ti
kinčiųjų tėvų pasipriešinimu. 
“Yra tėvų, — sako mokytojas,— 
kurie mielai kalba religiniais 
klausimais, įrodinėja Dievo bu
vimą, religinės moralės pranašu
mą prieš komunistinę moralę, 
tiesiog jauti, kad nori tave at
versti Į tikėjimą, štai vienas epi
zodas pokalbio su XI kl. mokinio 
K. tėvais. Rengdamasis susitiki
mui pergalvojau svarbiausius ar
gumentus, kuriais bažnytininkai 
įrodinėja ir grindžia savo moky
mą, nes iš šios šeimos buvo įšven
tintas kunigu buvęs mūsų mo
kytos mokinys. Pokalbis užsimez
gė nuoširdus. Pasidžiaugėm, kad 
jų sūnus nerūko, nekenčia alko
holinių gėrimų, kad moka gerai 
sutaisyti elektrinius Įrengimus. 
Pasikalbėjom ir apie jaunuolio 
ateities planus. Po to paklausiau: 
na, o kaip Jūs žiūrite į komjau
nimą? Sūnus, rodos, būtų neprie- 
šingas būti komjaunuoliu? Tai 
išgirdusi motina staiga pasikeitė, 
sėdėjo lyg ant adatų, prislinko 
arčiau ir tėvas. Tolesnis pokalbis 
buvo karštas. Aš, pasakoja toliau 
mokytojas, laikiausi santūriai, iš
klausiau visus jų Įrodinėjimus, 
stengdamasis kiekvieną jų argu
mentą sugriauti, bet motina ne
nusileido, ji karščiavosi ir šaukė: 
atimti vaiką nuo Dievo, kol aš 
gyva, neleisiu. Aš jam dažnai pri
menu, kad jeigu įstosi į komjau
nimą, tu man ne be vaikas!”.

“Tėvų neįtikinau, — prisipa
žįsta mokytojas J. Stikleris, — 
jie savo pažiūrų į sūnaus auklėji
mą neatsisakė”.

Taip pat Pabiržės mokyklos X 
klasės mokinė Rima M., ragina
ma stoti i komjaunuoles, pasiaiš
kino mokytojui J. Stikleliui: 
“Mūsų šeimojė, skirtingai negu 
kitose^ religingesnis yra tėtė. 
Jau VIII klasėje būdama norėjau 
stoti Į komjaunimą, bet vos tik 
tai pasakiau, tėtis man parodė 
duris” (Tarybinis ’ mokytojas- 
1966.11.24, nr. 16). ’ Rk.

Jie sako...
Dean Rusk, J. A. V. užsienio reikalų ministeris: “Žemė 

yra apvali. Tik trečdalis visos žmonijos vienu ir tuo pačiu 
laiku miega. Kiti du trečdaliai tuo metu galvoja, kaip pa
saulį įvelti i kokią nors problemą”.

10-ties metų vaiko pasiteisinimas šiame technikos am
žiuje: “Tėte, aš negalėjau išplauti dantų šį vakarą. Bateri
ja šepetėlyje yra išsieikvojusi“.

Robert Orben: “Vyro tautybę visada galima atspėti iš 
supažindinimo su gražia mergina. Anglas pakrato jos ran
ką, prancūzas — ją pabučiuoja, amerikietis prašo pasimaty
mo, o rusas siunčia telegramą į Maskvą, klausdamas in
strukcijų”.

Maurice Couve de Murville, prancūzų užsienių reikalų 
ministeris: “Silpnieji, kurie žino, kaip savo silpnumą iš

naudoti, yra tikrai stiprūs. Pavyzdys yra moterys ir naujai 
atsikuriančios Afrikos ir Azijos tautos”.

Washington Post: “Mūsų ateitis priklauso ne nuo to, 
kas dedasi tolimose erdvėse, bet nuo to, kas dedasi pačioje 
artimiausioje erdvėje, kuri randasi tarp abiejų ausų”.

Prof. R. Vaštokas: “šiuo metu lengviau mirti už idėją, 
negu gyventi, lengviau pastatyti paminklą praeičiai, nes ji 
saugi, negu priimti dabartį, kurioje ryškaus atsakymo 
nėra”. *

Žiema praeina - vasara ateina!
Mieli tautiečiai, dabar pats laikas aprūpinti savo giminaičius Lietu

voje vasarine apranga. Idant Jums nereikėtų sukti galvos, kombinuojant 
kas siųstina, mes čia sudarėme kelis specialius siuntinius, kuriuose yra 
visa tai, kas vertinga, reikalinga, naudinga, gražu ir vienkart džiugu gauti.

Laumės juosta (I) .
Susegamas vilnonis mot. arba vyr. nertinis; vyr. arba mot. nailoninės 

kojinės; viln. angliška medž. vyr. arba mot. eilutei — 3% jardo; itališ
kas. nepermatomas, gražių raštų nailonas suknelei — 4 jardai; vy». arba 
mot. batukai; itališkas vyr. arba mot. nailoninis lietpaltis; vyr. arba mot. 
lietsargis; perlų karoliai arba šilk, kaklaraštis; vyr. arba mot. baltinių po
ra; vasarinė bliuze arba vyr. marškiniai.

Kaina tik $89.50 su pasiuntimu ir muitu.
Kastytis (II)
Viln. angliškai vyr. eilutei medžiaga Boston arba herringbone 3% j.; 

vyr. nailoniniai išeiginiai marškiniai; vyr. pusbačiai; vyr. ital. nailoni
nis lietpaltis; vyr. prie eilutės pritaikintas kaklaraištis; vyr. nesusidėvin- 
čios kojinės; 6 gražios nosinės; Byro amžinas pieštukas.

Kaina tik $69.50 su pasiuntimu ir muitu.
Jūratė (III)
Mot. eilutei arba vasariniam apsiaustui 3 j. vilnonės angį, medž.; ita

liško, nepermatomo, puikaus nailono suknelei — 4 j.; vilnonis nertinu- 
kas be rankovių; balti arba lakuoti batukai; švelnaus nailono kelnaitės 
ir apatinukas su pagražinimais; 2 poros nailono kojinių; itališkas mot 
nailoninis lietpaltis; dailus rankinukas ir šilkinė skarelė.

Kaina tik $69.50 su pasiuntimu ir muitu.
Jungtinis Kastyčio ir Jūratės siuntinys kainuoja tik 130 dol., nes su

sitaupo 9 dol. pasiuntimo išlaidų.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasisekimo turėju

sieji siuntiniai: V-3 — 10% jardo angį. viln. medž. trims eilutėms už 55 
dol.; P-3 — 9 j. trims apsiaustams viln. angį, medžiagos už 60 dol.; N-4 — 
16 jardų nepermatomo nailono gražiausių raštų 4 suknelėm už 45 dol.; 
M-13 vertingas, daug kalorijų turįs maisto siuntinys 22 sv. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti pageidaujamų dovanų 
iš mūsų katalogų arba Jūsų pačių supirktų prekių. Jūsų pačių siunti
nius išsiunčiame iš Londono tik už 12 dol., plius faktines sovietinio mui
to išlaidos. Tokius siuntinius galite mums siųsti žemiau nurodytu adresu 
pažymėdami mūsų tranzitinio sandėlio ženklą B. O. 11690/64

BALTIC STORES LTD.
421 Hackney rd.
London, E. 2.
Great Britain.
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir gavėjo pa- 

rašu patvirtintas pristatymas per 3—4 savaites. Visos siuntos registruo
tos ir apdraustos. •

Atstovai: L. Venckus, 7030, Talman Ave., Chicago, Ill., tel. 4360494;
Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich.;
A. Kusinskis, 124 Park Str., Sudbury, Ont, Canada.

PS.D.R.M.N.PL


© PAVERGTOJE TEVYHIEJE
ris neseniai paskirtas Sr. Kryžiaus

Rengėjai

un-te Urbanoj gavo statybos inžine
rijos magistro laipsnį. 1964 m. tame

AJL KUN. ABRAITIS
Vasario 15 d. mirė kun. Vincas

laipsni.
SERGA BUVĘ KARIAI. Neseniai 

iš Elgin ligoninės grižo taisęs svei
katą gen. VL Maželis ir toj pačioj 
ligoninėj gydosi pik. Itn. Kazys Ali-

vertę, deja, sumenkina prasitarimas 
“Tiesoje”: "... Daug vietos skirta 
Lietuvos TSR ir LKP istorijai, revo
liuciniam judėjimui, kovai už Tary
bų valdžią Lietuvoje..Tokiam

imantis A—J raides. Jame smulkiai 
aprašoma Lietuvos gamta, kaimai, 
miestai, ekoomnika, Švietimas, moks- 

Abraitis. Velionis buvo gimęs 1895 las kultūra. Tačiau šio leidinio 
m. kovo 15 dL; kunigu įšventintas 
1917 m. gruodžio 23 d.; priklausė 
Vilkaviškio vyskupijai. 1923 m. pa
skirtas karių kapelionu, šias parei
gas ėjo per visą nepriklausomos Lie
tuvos laikotarpį. Paskutiniu metu 
buvo altaristų Kazlų Rūdoj. Rk.

AUKSO MEDALIS
Leipcigo mugėje aukso medaliu 

buvo įvertintos ypatingai augšto 
tikslumo dantračių frezavimo stak
lės, kurias pagamino metalo pjovimo 
staklių eksperimentinio mokslinio 
instituto Vilniaus skyriaus atstovai 
— projekto vyr. konstruktorius J. 
Patumsis ir šaltkalvis montuotojas 
E. Zabarauskas. Tai yra didelis lie
tuvių laimėjimas, nes iš visų Sov. 
Sąjungos išstatytų metalo pjovimo 
staklių tik trys buvo atžymėtos auk
so medaliais. Mugės lankytojai ne
mažą dėmesį skyrė lietuviškam šal
dytuvui “Snaigė”, maisto gaminiams 
ir gintaro dirbiniams. Mugei bai
giantis buvo parduoti išstatytieji 
baldai ir visi šešių rūšių gintaro 
dirbiniai.

cialiai pagaminto geros rūšies po
pieriaus.

NAUJA MINISTERIJA
Augščiausios tarybos prezidiumo

valstybinis augštojo ir specialiojo vi
durinio mokslo komitetas. Vietoj jo 
įsteigiama Lietuvos augštojo ir spe
cialiojo vidurinio mokslo ministeri
ja, kurios ministeriu paskirtas Hen
rikas Zabulis. Naujoji ministerija 
priklauso sąjunginių - respublikinių 
grupei. Maskvoje buvo pertvarkyta 
prie ministeriu tarybos veikusi sta
čiatikių cerkvės reikalų ir religinių 
kultų tarybą į religijų reikalų tary
bą. Lietuvos įgaliotiniu paskirtas 
Justas Rugienis.

NEMUNAS NERIMSTA
Šiemet Nemunas ledus deltoje pra

dėjo laužti kovo pradžioje — visu 
mėnesiu anksčiau, negu paprastai. 
“Tiesos” korespondentas*V. Minio
tas iš Šilutės praneša: “Didžiausias 
pavojus grėsė “Nemuno” žirgynui,
Juknaičių tarybiniam ūkiui, Rusnės 
salai, šišos kaimui šakininkuose 
ledai kaip šapus laužė telefono, 
elektros stulpus. Nutrūko ryšiai su 
Rusne, vanduo sėmė daugelį statybų. 
Iš kaikurių vietų teko evakuoti žmo
nes. Nemuno deltoje sustumti ledų 
kalnai neleido vandeniui išsilieti į 
marias...” Tokio potvynio šilutiš
kiai jau seniai nebuvo matę. Iki Rus
nės salos pylimo viršaus vandeniui 
trūko tik 25 cm, ir jis būtų užliejęs 
gyventojų sodybas. Kadangi Nemu
no deltoje yra daug žuvų, sprogdini
mo teko atsisakytu Ledus po sun
kaus trijų dienų darbo pralaužė iš 
Klaipėdos iškviesti laivai. Savo tele
foninį pranešimą V. Miniotas, aplan
kęs potvynio ištiktas vietas, baigia: 
“Prie kelio į Rusnę sulaužyti telefo
no stulpai, pakelės įrenginiai, di
džiulės ledo lytys atsirėmusios į ši
šos kaimų namus, sulaužyti medžiai 
primena stichijos siautėjimą...”

MAŽOJI ENCIKLOPEDIJA
Kai išeivijos lietuviai jau baigia 

leisti pilną Lietuvių Enciklopediją, 
Vilniuje pagaliau pasirodė seniai pa
žadėtas “Mažosios lietuviškosios ta
rybinės enciklopedijos” I tomas, ap-

ARCHITEKTO SKUNDAS
Architektas A. Purys savo straips

nyje “Kūryba ir jos horizontai” ra
šo: “Architektų suprojektuoti stati
niai tarnauja kelioms kartoms. Tai 
milijoninių apyvartų objektai. Ta
čiau, architektų nuoskaudai, kitu 
sričių darbuotojai, dažnai neturį jo
kios materialinės atsakomybės, turi 
daugiau galimybės pasidairyti po pa
saulį ...” Keliauja rašytojai, muzi
kai, dailininkai, jieškodami naujų 
įkvėpimo šaltinių, o architektų iš
vykos esančios retenybė. Nepaten
kintas A. Purys ir monumentaliosios 
dailės panaudojimu architektūroje: 
“Šiuo klausimu yra nemaža nesuta
rimo tarp architektų ir dailininkų. 
Priežastis — bloga apmokėjimo sis
tema. Dabar architektas už didžiulio 
rūmo suprojektavimą atlyginamas

/ZAUKSO ŽĄSIS“ ATSKRENDA | HAMILTONĄ
SĮ SEKMADIENĮ, BALANDŽIO MfiNESIO 3 DIENĄ 
Tik vienas seansas: 3.30 valandę po pietų
Delta” kino teatro salėje, 1292 King St., E.

VISI HAMILTON IEČIAI IR APYLINKIŲ LIETUVIAI 
PRAŠOMI NEPRALEISTI ŠIOS PROGOS PAMATYTI Šj 
PIRMĄJĮ SPALVOTĄ LIETUVIŠKĄ FILMĄ. 
PELNAS SKIRIAMAS FILMUI PAREMTI.

g HAMILTON™1

B. Krono nekilnojamų nuosavybių įstaiga Hamiltone surengė meti
nį pobūvį, kuriame dalyvavo daug žymių svečių. Iš kairės: B. Kro
nas, V. K. Cops, Hamiltono burmistras, L. Berriman, Burlingtono 
burmistras su ponia; priekyje — p. Kronienė

A.A. KAZIMIERAS STANAITIS po 
ilgos ir sunkios ligos mirė Šv. Juoza
po ligoninėje kovo 22 d. Velionis pa
liko giliame nuliūdime žmoną Veroni
ką, sūnų Zenoną, dukrą Nijolę, bro
lius Joną ir Vladą, Lietuvoje — sese
rį Bronę Gudelienę, brolius Petrą ir 
Praną. Velionis mūsų kolonijoje vi
siems buvo gerai pažįstamas. Jis akty
viai dalyvavo lietuviškoje veikloje. 
Matėme velionį Bendruomenės valdy-

kelis kartus mažiau, negu dailinto-, boję * parapijos komitete; buvo vie
kas, šiame rūme papuošęs kertelę-.” nas iš steigėjų lietuviškojo bankelio

“Talka” — 10 metų dirbo bankelio 
vadovybėje. Didžiausią gyvenimo dalįBURTININK&S VILNIUJE

“Tiesos” skaitytojas St Gruzdas Hamiltone velionis skyrė jaunimui 
nusiskundžia, kad Vilniaus gatvėse:— buvo ilgametis sporto klubo “Ko- 
praeivius vis dar užkabinėja didelis^vas” pirmininkas. Jam vadovaujant 
būrys visokių burtininkių: “Visa tai klubas laimėjo savo lygoje ir grupėje 
stebi uniformuoti pareigūnai. Jie Kanados krepšinio čempijonatą. Su 
geraširdiškai šypsosi: nemalonumų velionies mirtimi mūsų kolonija vėl 
nėra, o kad atsiranda kvailių, tikin- neteko didelio 'visuomenininko. Liūdi 

a.a. Kazimiero ne tik artimieji, bet ir 
visa lietuviškoji Hamiltono kolonija. 
Palaidotas šešetadienį, 
AV bažnyčios lietuvių 
Credit.

DR. J. GRINIAUS
mės” premjera kovo 19 d. praėjo su 
gražiu pasisekimu, šią premjerą ste
bėjo arti 400 žiūrovų. Hamiltoniečiai 
džiaugiasi kartu su “Aukuru” šios 
premjeros pasisekimu ir linki su šiuo 
veikalu aplankyti kitas lietuvių kolo
nijas. Po vaidinimo režisorę ir “Au
kurą” sveikino ir gėlių įteikė parapi
jos klebonas mons. dr. J. Tadaraus-

čhi liežuvingoms burtininkėms” — 
viena linksmybė. Juodosios magikės 
irgi užmiršo, kad yra įstatymas, pa
gal kurį už panašius šarlataniškus 
darbelius numatoma atsakomybė. 
Vykdant jį, milicijos darbuotojams 
būtų gražaus darbelio aplink Vil
niaus autobusų ir geležinkelio sto
tis...” V.Kst

kovo 26 d., iš 
kapinėse Port

“Gulbės gies-

LONDON, ONT
REKOLEKCIJOS šiemet vyks Di

džiąją Savaitę. Jų pradžia — Verbų 
sekmadienį, balandžio mėn. 3 d., 7 v. 
v., Šiluvos Marijos bažnyčioje, 1414 
Dundas St. E. Kitais vakarais — 7.30 
vai. v. Rekolekcijas ves kun. V. Patla- 
ba, “Dainavos” stovyklos administra
torius. Kviečiami visi Londono ir apy
linkių lietuviai šiame priešvelykinia- 
me susikaupime dalyvauti.

NUMATOMAS LITERATŪROS VA
KARAS. Verbų sekmadienį, bal. 3 d., 
5 vai. p.p., t. y. pora valandų prieš re
kolekcijų pradžią. Suinteresuotieji 
prašomi dėl datos pasitikrinti klebo
nijoje, tel. 455-3129. Be dailiojo žodžio 
menininkų — suaugusių ir jaunimo — 
dalyvaus suaugusiųjų choras, Londono
— Rodney jaunimo ansamblis ir vai
kų choras. Vakarą renkia K. L. Ka
talikių Moterų Dr-jos Londono sky
rius. 4

ANSAMBLIO KARTŪNŲ BALIUS
— tai pirmas tokio pobūdžio parengi
mas Londone! Jo metu bus įteiktos 
dovanos už gražiausias kartūnines suk
neles. Bus atskirai premijuojamos

, suknelės tų dalyvių, kurios yra jau
nesnės kaip 25 m. amž. ir tų ponių bei

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBAS balandžio 3 d., 1 v. p.p., 
ruošia “kumpių šaudymą” Angling 
and Hunting Ass’n šaudykloje prie 
Ancasterio. Bus šaudoma į taikinius 
ir skr. lėkštes, šaudymas truks iki 
sutemų. Visi, norį išmėginti laimę 
šaudyme, kviečiami dalyvauti ir lai
mėti Velykoms kumpį.

Klubo metinis narių susirinkimas 
numatomas balandžio mėn.

“Zuikių” balius praėjo su dideliu 
pasisekimu ir davė $492 pelno. Klubo 
v-ba dėkoja mons. dr. J. Tadarauskui, 
Tri Realty ir A. šilinskui už paauko
jus loterijai staliukus, p. Gedminie- 
inei už bufeto paruošimą, tautiečiams 
už paaukotus loterijai fantus ir vi
siems kitiems betkuo prisidėjusiems 
prie baliaus pasisekimo.

Klubo valdyba

TRADICINIS KARTŪNŲ BALIUS, 
ruošiamas ateitininkų, įvyks gegužės 
7 d. Jaunimo Centre. Šio baliaus pra
džioje bus koncertas, kurio programo
je dalyvaus Toronto Prisikėlimo pa
rapijos du chorai: suaugusių it jauni
mo. Chorams vadovauja muzikas kun. 
Br. Jurkšas. Ateitininkai kviečia vi
sus iš anksto ruoštis šiam baliui. Įdo
miausios ir gražiausios suknelės bus 
premijuojamos. Dabar pats laikas pra- 

-dėti ruoštis šiam baliui.

anksčiau, kad vaikai galėtų spėti į 
jiems skirtas rekolekcijas. Mokslas vėl 
pradedamas po Atvelykio šeštadienį, 
balandžio 23 d., įprasta tvarka. Prime
nama tiems, kurie dar nėra sumokėję 
$20 mokyklos išlaikymui, tą mokestį 
sumokėti. Daugumas jau tai padarė,

L. NAMŲ VISUOTINIAME ŠERI- 
NINKU SUSIRINKIME , š.m. kovo 6 
d. dalyvavo 97 asmenys ir atstovavo 
587 akcijoms. Į naują valdybą buvo 
pasiūlyta 19 kandidatų. Balsų gavo: 
į pirmininkus Patamsis — 376, Bak
šys — 218; į valdybą: Savickas 399, 
Sakalas 382, Sakas 370, Leparskas 
333, Romikaitis 331, Bakšys 329, Dir
sė 325, Palmeris 325, Šilinskas 319, 
Varnas 306; kandidatai: Rimkus 282, 
Antanaitis 204, Stukienė 217, Ašme
na vičius 191, Kažemėkas 149, Agurkis 
147, Mikšys 101, Kamaitis 93, Bajorai
tis 50. Į revizijos komisiją buvo pa
siūlyti 6 kandidatai; išrinkti trys pir
mieji daugiausia gavę balsų: Stasiu- 
lis 438, Skaistys 338, Pilipavičius 336; 
Šarapnickas 193, Viskanta 157, Trum- 
pickas 64.

1966 m. kovo 13 d. įvyko pirmas 
LN valdybos posėdis, kuriame pasi
skirstė pareigomis: pirm. A. Patamsis, 
kaip daugiausia gavęs balsų; vicepirtn. 
Sakalas, buhalteris ir ižd. Savickas, 
sekr. Leparskas, protokolų sekr. ir 
informacijos reikalams Romikaitis, 
reikalų vedėjas ir autoaikštės prižiū
rėtojas Bakšys, metraščio vedėjas 
Dirsė, parengimų — Varnas; planavi
mo komisiją sudaro — Palmeris, Sa
kas, Dirsė ir Šilinskas. J. R.

4
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laitis, šalia šių pareigų, ir toliau 
profesoriaus Quigley seminarijoj.

Vokietija
MYKOLAS MASIULIONIS* karo 

invalidas, pokariniais metais ilgiau-

šauskas. Community ligoninėj gydo- yįręs lietuviška šeima, why sausio 
si maj- Valaitis ir pik. Karolis Da- 
bulis. Pastarasis yra turėjęs net ke
turias operacijas keturių savaičių 
laikotarpyje.

“CICERO LIFE” laikraštyje red. 
Sean O’Gara padarė pasikalbėjimą 
su Sovietų S-goj apsilankiusiu R. 
Meyer, kuriame buvo gana ryškiai 
atskleistas skurdus sovietinis gyveni
mas. Dėkodamas už tai dr. F. Kau- jg9g m vasario 5 d. Telšiuose. Ve
nas paskelbė “Cicero Life”, kad jis Honė buvo labai ^sukrėsto savo sū- 
apmokėsiąs kelionę tam, kuris nori naus Herberto tragiškos mirties- sū- 
į tą rojų važiuoti ir ten pasilikti. Iš nus žuvo eismo nelaimėje 1%5 m.

■ antros gi pusės, esą, kas nori į tą ro- gruodžio 10 d. Velionis buvo gimęs 
jų važiuoti ir ten pasilikti, tegul ap- 19S0 rugsėjo 30 į Klaipėdoje, 
moka kam nors kelionę, kad galėtų paliko žmoną ir 4 vaikučius, 
atvykti ir pasilikti Vakaruose.

5 d. nuo ilgai kankinusios jį plau
čių džiovos. Palaidotas sausio 10d. 
Luebecko miesto Vonrerker kapi
nėse. Velionis gimęs 1920 m. spa
lio 15 d. širvintuose, Ukmergės ap-

JULIJONA ELENA STERBIENĖ- 
GORNAITĖ mirė ir vasario 16 d. pa
laidota Delmonhorste; buvo gimusi

KATARINA VENCKUTONIENE 
mirė vasario 21 d. Wormse, palaido
ta Gimbsheime. Jos vyras Antanas

Sau lt S. Marie, Ont.
PLEČIAMAS “ALGOMA” FABRI

KAS. Didžiausioji mūsų miesto darbo
vietė “Algoma” plieno fabrikas, kuris 
savo dydžiu Kanadoje užima antrą vie
tą, o visoje S. Amerikoje 12-tąją vie
tą, numato sekančių 3—4 metų laiko
tarpyje plėsti savo gamybą ir inves
tuoti $175 mil. Gamyba pakilsianti, 
apie 40%, t. y. nuo dabar pagaminamų 
2.450.000 tonų paaugs ligi 3.750.000 t. 
Didesnieji plėtimo darbai dėl atitin
kamų darbo jėgų statyboje trūkumo 
prasidėsią tik 1967 m. šioje darbovie
tėje, turinčioje virš 8000 darbininkų 
ir raštinės tarnautojų, sau duonutę 
uždirba kelios dešimtys ir mūsų tau
tiečių. Mažiausias fabrike mokamas 
valandinis atlyginimas (ligi š. m. rug
pjūčio m. 1 d.) yra $2.20 valandai, ta
čiau mažai kas iš dirbančiųjų patį že
miausią atlyginimą gauna. J. Sk.panelių, kurios yra vyresnės kaip 25 

m. amž. Trumpa programa, nepapras
tai turtinga loterija ir.:. daug staig
menų tikrai galės pataisyti jums nuo- kas ir kaikurios organizacijos, 
taiką. Pageidaujami fantai loterijai. 
Tabako augintojai ir kiti ūkininkai 
kviečiami pasinaudoti šia proga, kol 
dar neprasidėjo darbymetė. Tikime, 
kad šiame parengime dalyvaus ir visi 
Rodney lietuviai, nes šio vakaro pel
nas bus skirtas Londono - Rodney an
sambliui paremti, uniformas įsigyti ir 
pan. tikslams. Mums visiems malonu 
stebėti, kad šių apylinkių jaunimas 
pradeda artimiau susidraugauti. An
samblis yra kaip tik ta Agraži jungtis, 
rišanti abi mūsų apylinkes į vieną 
darnią lietuvišką šeimą. Tad rezer
vuokime balandžio 16-ąją — Atvely
kio išvakares mūsų jaunimui paremti! 
Pradžia — 8 vai. v., vieta — parapijos 
salė, 1414 Dundas St. E.

I. KATKUS po sėkmingos operaci
jos sveiksta šv. Juozapo ligoninėje, 
452 kamb.

MARIJUS CHAINAUSKAS, 13 m. 
amž., laimėjo savo mokyklos ribose 
viešo kalbėjimo konkurso pirmą vie-

“AUKSO ŽĄSIES” FILMAS bus 
rodomas balandžio 3 d., sekmadienį, 
3.30 v. p.p. Delta salėje (žiūr. skelbi
mą). Bus tik vienas seansas. Dalyvau
kime visi!

B. Pūkelevičiūtės veikalas “Aukso 
žąsis”, kuris laimėjo PLB $1.000 pre
miją, išleistas atskira knyga. Ją kiek
vienas galės įsigyti prie įėjimo; be 
to, galės ir kitokių knygų gauti. Kny
gas platins moksleiviai ateitininkai. 
Jie balandžio mėnesį skiria spaudai ir 
visą Hamiltono visuomenę kviečia įsi
gyti lietuviškų knygų. J. P.

TAUTOS FONDO skyrius š. m. pas 
Bendruomenės v-bos parengimų vado
vą yra įregistravę šias savo parengi
mams datas: gegužės 23 d. Viktorijos 
D., rugpjūčio 1 d., Civic Holiday, ir 
spalio 8 d. Padėkos savaitgalį. Lai
kantis Bendruomenės v-bos nustaty
tos tvarkos, mes galime savo parengi
mus taip suplanuoti, kad kiekvienas 
organizacijos ruoštas vakaras būtų 
sėkmingas. Pernai pasitaikė taip, kad 
iš eilės kelis šeštadienius buvo rengia
mi šokiai ir žinoma, kaikam tai turėjo 
pasibaigti su nuostoliu. K. M.

VYSK. M. VALANČIAUS ŠEŠTAI). 
MOKYKLA paleidžia vaikus Velykų 
atostogų balandžio 2 d., 12 vai., t.y.

DETROIT, Mich.
ČIA VEIKIA JUNGTINIS Pabalti- 

jo Tautų Komitetas. Pereitais metais 
jam vadovavo lietuviai; pirmininkavo 
dr. Kęst. Keblys. šiais metais vadova
vimą perėmė estai; pirmininkas — 
Ilmar Heinaru, Mičigano respublikonų 
partijoje tvarkąs tautybių reikalus. 
Lietuvių delegaciją, papildytą mūsų 
jaunimo atstovėmis, sudaro: Audronė 
Tamulionytė, Daiva Bajorūnaitė ir Al. 
Astašaitis. Artimiausiu komiteto užda
viniu yra bendras birželio įvykių mi
nėjimas, šiais metais į jį įjungiant ne 
vien tik pabaltiečius, bet ir kitų pa
vergtųjų tautų atstovus.

KUN. ANTANAS RUBŠYS, dėstąs 
teologiją ir Šv. Raštą Manhattan ko- _________ ____ _ _______
legijoje, Niujorke, gavo profeoo- venckutonis yra Vasario 16 gimna- 
riaus asistento laipsnį.

MOKYT. JONAS KAVALIŪNAS,
Gage Parko lietuvių m-klos vedėjas, Urugvajus 
išrinktas Čikagos apygardos švieti
mo komisijos pirmininku; vicepirmi
ninku — ČALM direktorius Juozas 
Masilionis ir sekretore — Brighton 
Paiko lietuvių m-klos vedėja Sofija 
Jonynienė.

VYSK. V. BRIZGIO pasikalbėji
mas su sen. P. Douglas apie Lietu
vos okupaciją buvo transliuojamas 
per televiziją Čikagoje ir kitur.

DIENRAŠČIO “DRAUGO” SOMĖ
TŲ SUKAKTIS. ‘Draugas”, kaip 
savaitraštis, įsisteigė prieš 57 metus, 
o dienraščiu tapo prieš 50 metu. 
Kaip dienraštis savo skaitytojus 
“Draugas” pradėjo lankyti 1916 m. 
kovo 31 d.

A. MILUKAS buvo pakviestas į 
Tennesee, kur nuiversiteto salėje 
kalbėjo 5000 žmonių auditorijai apie 
savo patyrimus sovietiniame gyveni
me.

KUN. DR. V. CUKURAS nuo ko- 
vo 17 d. Norwich vyskupo yra pa
skirtas Šv. Tomo parapijos klebonu 
Voluntown, Conn, šalia savo parei
gų parapijoj, kun. dr. V. Cukuras ir 
toliau dėstys Annhurst kolegijoje fi
losofiją ir lituanistikos kursą.

TEISĖJAS JUOZAS UVICKAS, 
sulaukęs 80 m. amžiaus, mirė Det
roite kovo 11 d. Velionis buvo gi
męs Wilkes-Barre, Pa. Augštuosius 
teisininko mokslus išėjęs Creighto- 
no un-te, Omahoj, Nebr., Detroite 
vertėsi teisininko praktika, Grosse 
Point, Mich., ėjo teisėjo pareigas. 
I D. karo metu ir po karo aktyviai 
dalyvavo Lietuvos nepr. atkūrimo 
darbuose. Paliko žmoną, du sūnus 
ir dvi dukteris.

POETAS PETRAS SAGATAS mi
rė Floridoj sulaukęs 80 m. amžiaus. 
Vasaros metu gyveno Glencoe, Ill. 
Buvo poezijos mėgėjas, išleidęs po
rą rinkinių, kurių vienas — “Gele
žiniai žiedai”.

KUN. V. MYKOLAITĮ arkiv. Co-

rijos virėjas.

LIETUVIŲ IR LIETUVOS DRAU
GŲ pastangomis, Vasario 16 proga 
kelios to krašto radijo stotys net po
rą savaičių teikė informacijų ir ko
mentarų apie Lietuvos nepriklauso- 
bybės atsteigimo raidą, laisvos Lie
tuvos laimėjimus, Lietuvos tragedi
ją dėl sovietinės okupacijos ir apie 
lietuvių pastangas tėvynę išlaisvinti.

Britanija
VLADAS PU šKARI O V AS, Steke- 

on-Trent lietuvių kolonijos gyvento
jas ir Britanijos Liet S-gos sky
riaus garbės narys, palaidotas vasa
rio 12 d. Velionis buvo gimęs 1885 
m. sausio 15 d. Zarasuose. NeprkL 
Lietuvoje buvo miškininku.

Vokietija
AGR. TOMAS ŠIDIŠKIS, buvęs 

VLIKo narys, mirė kovo 7 d. Jugen- 
heimo apskrities ligoninėj po sun
kios vėžio operacijos. Velionis buvo 
gimęs 1904 gruodžio 20 d. Garliavos 
parapijoj. Palaidotas Huetenfeldo 
kapinėse. Prie kapo atsisveikinimo 
kalbas pasakė pik. V. Sutkus ir J. 
Norkaitis.

PLB PINNEBERGO apyL valdy
bos pirm, yra M. Berentienė, o jos 
narys — E. Maziliauskas. V. čekaus- 
kienė eina kontrolierės pareigas.

MUELHEIMO, RUHR, LB APYL. 
V-BA surengė Lietuvos nepriklau
somybės sukakties minėjimą. Jau
kiai paruoštoj ir tautinėmis vėliavo
mis papuoštoj salėj susirinkę plačios 
apylinkės lietuviai, kun. K. Gulbi
nui sukalbėjus maldą, išklausė J. 
Baraso paskaitos. Vietos jaunimas 
pasirodė su deklamacijomis. Minėji
mui vadovavo apyl. pirm, šiugždinis. 
Jaunimą deklamacijoms paruošė ir 
jų pasirodymą tvarkė A. Bohm-Kru- 
tulytė. Buvo ir bendras visų lietu
vių pobūvis su lietuviškų šokių mu
zika. Paruošė Pr. Al.

Acadian*
“SEVEN SEAS” 
LAIVYNĄ
Jis plauks pas jus tiesiai iš 
NAUJOSIOS ŠKOTIJOS 
garsaus Anapolio slėnio 
patenkinti jūsų skonio 
geriausiu romu, 
kurio dar nesate mėginę.
“SEVEN SEAS” 
ROMAS
(baltas, šviesus ar tamsus)
ĮRAŠYKITE ACADIAN ROMĄ 
į savo sąrašą dar šiandien. .
- Pirmasis Ontario sąrašuose 
(suprantantiems kokybę vartotojams)

WHITE 
RUM

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje “TALKA“ 

IŠDUODAMOS ASMENINAS PASKOLOS IKI $5.000, mortgičių 
paskolos iki 60% turto vertės. UŽ ŠERUS mokama 414% divi
dendo iš pelno, už DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokamas gy
vybės ir paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

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

DR. V. D. KVEDARAS

Dantistas

460 MAIN ST. E. 
Hamilton, Ont.

Telefonas 529 • 4911

San Francisco, Calif.
SAN FRANCISCO IR APYLINKIŲ rinkimas, kuriame buvo išrinkta nau- 

lietuviai Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 48 metiniu sukaktuves šie
met paminėjo vasario 20. Prof. kun. P. 
Manelis savo trumpoje kalboje įdo
miai aptarė šio įvykio reikšmę ir lie
tuvio išeivio pareigas savo tautai bei 
gimtajam kraštui. Po to susirinkusie
ji užkandžiaudami pasižiūrėjo p. Žibo 
pagaminto filmo iš praėjusiais metais 
Brazilijoje įvykusio lietuvių kongreso. 
Nepriklausomybės minėjimo metu su
rinkta aukų: BOLFui $62, Amerikos 
rinkta aukų: BALFFui 62, Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės reikalams 
$30. Be to, susirinkusieji užsimokėjo 
bendruomenės nario mokesčio $89. 
Dalyvavo virš 50 lietuvių.

Po minėjimo įvyko San Francisco 
Lietuvių Bendruomenės metinis susi-

ja valdyba: Stasys Kungys — pirm., 
Vyga Dikinienė — vicepirm., Geroge 
Victor — ižd., Mečys Ilgūnas — sekr. 
ir Anatolijus Jazbutis — kult, reika
lų vadovas.

Lietuvių Bendruomenė šiuo metu 
yra vienintelė lietuvių organizacija 
veikianti San Francisco mieste ir jo 
apylinkėse. Naujoji valdyba tikisi šios 
organizacijos veikimą pagyvinti ir su
stiprinti. Pastaruoju metu vis daugiau 
ir daugiau lietuvių atvyksta į San 
Francisco ir čia pastoviai įsikuria. Ku
nigo Manelio rūpesčiu kiekvieno mė
nesio paskutinį sekmadienį Notre Da
me kolegijos koplyčioje laikomos lie
tuviams katalikams pamaldos. Lietu
vių parapijos čia nėra.

Pranciškonas

DIDŽIAUSIA HAMILTONO APYLINKĖS

ACADIAN

ZOO

LIGHT 
RUM

DARK 
RUM ■

ACADIAN ACADIAN

• ■. • • •

•’Ort

ACADIAN DISTILLERS
. BRIDGETOWN. NOVA SCOTIA

KRONAS
REAL ESTATE AND INS. LTD

366 MAIN ST. EAST. JA 8 - 8492
SIŪLO

• Didžiausiu pasirinkimą namų, apartamentų,ūkių, verslų ir t.t.,
• Daug gerų pirkėjų
• Palankų finansavimų
• Greitų ir sųžiningų patarnavimų.

Per savo keturias Įstaigas (85 tarnautojai) aptarnaujant 
Hamiltoną ir apylinkes tiesiogiai.

PER CROSS CANADA REALTIES SERVICE LTD.
aptarnaujant visą Kanadą.

Kreipkitės su pasitikėjimu

8. Kronas Realtors
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Ii! Il'Uliinil VEIKIOJEBet maisydamasis toje “gausySusilaukti nebanalios, nenusi-

(A. Vaičiulaičiui, P. Andriušiui) cinių” sambūrių, kaip kad “kri-

išsikovojo, mūsų manymu, teisę 
būti laikomu mūsų prozos atsto

dančios lietuvių literatūros ante- 
ligijos yra ne vienam svajonė.
M T__  _ _ _ • * V • •• • « w t

Kyla dar klausimas, ar ši kny
ga padės skaitytojui susivokti vy
ravusiuose literatūriniuose sąjū
džiuose. Ar jis, sakysim, nujaus, 
kad vienu metu būta “konsolida-

A. Valentinas, tai J. Janavičius tingai jei dar i 
naująją mūsų 
laimės aptikti 
Kiekvienas savų. Rašančiam, sa
kysim, tokiom staigmenom buvo

Dail. Irena Mickūnienė, kurios dailės darbų paroda vyksta Toron
te Tygesen Galleries 94 Scollard St. iki balandžio 2 d. Daili
ninkė yra gimusi Lietuvoje. Meną studijavo Vokietijoje. Į Kana
dą atvyko 1949 m. ir gyvena su šeima Sarnia, Ont., mieste. Ji 
yra dalyvavusi visoje eilėje parodų Kanadoje, JAV ir gavusi kele
tą premijų.

Aktorę ir Hamiltono Lietuvių Teatro 
"Aukuras" vadovę

ELENĄ DAUGUVIETYTĘ-KUDABIENĘ, 
švenčiančią savo sceninės veiklos 

25 metų sukaktį,
nuoširdžiai sveikina ir ilgų darbingų metų linki —'■

KLB krašto valdyba

"Karaliau, grįžk į Vilnių, o mes tau 
* parveši m Vytauto karūnų!"

Taip kalbėjo Hamiltono Jauni
mo Centro salės-scenoje Mykolas 
Radvila Žygimantui, ragindamas 
jį mesti lenkiškąjį karaliaus vai
niką ir grįžti į Lietuvą.

Šis sukaktuvinis “Aukuro” dra
mos sambūrio pasirodymas su J. 
Griniaus “Gulbės, giesmė” veika
lu sutraukė didelį skaičių hamil- 
toniečių ir nemaža svečių iš apy
linkių. Susirinkusieji nebuvo ap
vilti aukuriečių pasirodymu, ku- 
rin E. Dauguvietytė - Kudabienė 
buvo įdėjusi savo 25 m. teatrinį 
patyrimą ir per 16-ka metų “Au
kuro” išugdytus talentus, šešių 
paveikslų dramos veikalas, vaiz
duojantis 16-to amž. Lietuvos 
valstybinį gyvenimą, pareikalavo 
daug aktorių, nepaprastai sudė
tingos artistų aprangos, įvairaus 
scenarijaus ir visokių šviesų bei 
garso efektų.

Atsidaro scena, ir ištaiginguo
se našlės Goštautienės rūmuose 
Vilniuje vyksta pasikalbėjimas 
tarp sesers Barboros (L. Verbic
kaitė) ir brolių — Juodojo Radvi
los (R. Kontenis) ir Rudojo (K. 
Bungarda). Įeina scenon Žygiman- 

. tas Augustas (A. Stasevičius), ku
ris J. Simlerio paveiksle vaizduo
jamas kaip karališkas lepūnas, 
apsuptas karališkojo dvaro damų. 
Čia jis pasirodo kaip susipratęs 
valstybininkas, kilnios širdies ir 
nepalaužiamų religinių principų 
asmuo. Žygimanto motina kara
lienė Bona (E. Kudabienė) — vi
sų moteriškųjų ydų sukoncentra
vimas karališkame maštabe. Cha
rakterį, išreikštą pasakymu: 
“Normalus ir sveikas žmogus ne
myli nieko be savęs”, ji išlaikė 
visose scenose. Po sceną vaikščio
ja su iškilmingu apdaru, bet stip
riai sušaržuoti du lenkų vysku
pai — Džiergovskis (A. Ulbinas) 
ir Macijevskis (V. Panavas), Rad
vilienė (K. Meškauskienė), Barbo
ros tarnaitė (D. Latauskaitė) ir 
kitokia dvaro bei valdžios palyda. 
Visi didžiausiame drabužių mar
gumyne ir tų laikų dvasios įsijau
time.
. Mačiusieji sutiks, jei būtų su
kamas “Gulbės giesmės” filmas, 
be E. Kudabienės nebūtų galima 
apsieiti. Tik ji puikiai galėjo at
likti Žygimanto motinos Bonos 
vaidmenį. Be jos talento šitas 
dramos veikalas neįgytų to intri
guojančio charakterio, kurio au
torius yra siekęs. Nekalbant apie 
pačią sukaktuvininkę, 'kuri turi 
profesinį vaidybos stažą, nežino
damas gali prie profesjonalų pri
skirti dar A. Stasevičių ir nepir- 
maujančioj rolėj pasirodžiusį V. 
Panavą. Sudėtingą ir daug pa
stangų pareikalavusį vaidmenį 
turėjo L. Verbickaitė. Savo veid-

kinanti ji buvo pirmame paveiks
le susitinkant. Žygimantą, vaiz
duodama jau labai naivią ir jau
ną mergaitę, kai tuo tarpu ji bu
vo subrendusi moteris, ir našlė. 
Bet čia gal režisūros reikalas? R. 
Kontenis ir K. Bungarda vykusiai 
pavaizdavo didikų Radvilų cha
rakteri. Tai stipraus nusistatymo 
ir politiškai gerai besiorientuoją 
lietuviai. Du kartus trumpam pa
sirodymui į sceną išėjo čigonė 
(A. žilvitienė), paįvairindama vei
kalą gudriu čigonės burtininkės 
humoru ir puošniu pasidabinimu. 
A. Ulbinas gerai pavaizdavo abe
jotinos moralės lenkų bažnyčios 
primą. Iš jaunųjų aktorių pasi
žymėjo jaunoji D. Kudabaitė, vai
dinusi Dianos Kęsgailaitės vaid
menį. Atrodo, kad ir ji gali eiti 
savo motinos pėdomis. Taip pat 
artistinį talentą parodė A. Ens- 
kaitis, vaidinęs Kmitą.

Gražaus vakaro pasisekimo 
nuopelnų dalis tenka jaunam de
koratoriui A. Trumpickui, kuris 
su savo sukurtom dekoracijom 
sugebėjo mus perkelti ir įsijausti 
į anų laikų aplinką. Taip pat di
delį darbą atliko A. Matulienė, 
kuri rūpinosi drabužiais ir ški
cais. Puikiai atliko ir kiti savo 
užduotį: S. Ilgūnas — grimas, A. 
Volungienė — butaforija, A. To
maitis — šviesos.

Vaidinimas kažkodėl perilgai 
užsitęsė. Keturių su puse valan
dos sėdėjimas, stebint kad ir įdo
mų meninį dalyką, pasidaro per- 
ilgas, ypač kai salėje žiūrovų da
lis yra neramūs (mūsų prieaug
lis). Ar negalėjo būti sutrumpin
tas V-me veiksme toks ilgas, kad 
ir įdomus, dialogas tarp Bonos 
ir Žygimanto? Jau ankstyvesniuo
se veiksmuose buvo konstatuota, 
kad Bona savo marčios nekenčia, 
ir Žygimanto niekas neperkalbės, 
kad skirtųsi su savo žmona Bar
bora. -Veiksmui pasistūmėti tai 
jau nebuvo būtina. Vaidinimas 
atrodytų buvęs užbaigtas ir be 
6-to paveikslo. Vidurnaktį, užsi
darius scenai, publika nebegalėjo 
parodyti to įvertinimo ir entu
ziazmo, kurį buvo užsitarnavę 
aukuriečiai.

Vertinti meninį pasirodymą 
pagal įdėtas pastangas būtų ne
tikslu. Ar eina kas šiandieną į 
mūsų ruošiamus vakarus, minėji
mus, kad vien tik pateisintų kitų 
įdėtą darbą? Bent iš meninio pa
sirodymo reikalaujama, kad jis 
būtų įdomus ir patiktų žiūrovui, 
žiūrovas yra atėjęs gėrėtis. Apie 
įdėtą darbą gali suprasti tik tas, 
kuris ten dirba. Taigi, mūsų vi
sokie meniniai pasirodymai tol 
turės žiūrovų, kol jie bus kūry
bingi, meniški Ir įdomūs žmo
nėms. K. Mileris

mu savajai knygai. Mūsų raštijos 
nepatrauklumu jaunimui. Kada 
kasmetinis derlius vis skurdesnis.

Tačiau pastangų būta. Ir sėk
mingų. Davė juk barakynų ga
dynėj skaitymų rinkinį B. Bab
rauskas. Dvitomį “Lietuvos ke
liu”. Vėliau K. Barėnas pradžiu
gino kondensuotu, bet saikingu, 
su literatūrine nuovoka paruoš
tu tomeliu — “Sauja derliaus”. 
Nestigo ir smulkesnių, išeivijos 
rašytojus buriančių antologijų — 
“Tremties metai”, Gabijos met
raštis, “Žemė”, “Pirmoji pradal
gė” ir t.t.

Pradėjus eiti “Lietuvių Enci
klopedijai”, kilo sumanymas (jį 
parėmė Lietuviškosios Knygos 
Klubas) išleisti monumentalesnio 
pobūdžio rinkinius, talpinančius 
mūsų lyrikos (A. Vaičiulaičio ir 
B. Brazdžionio “Lietuvių lyrikos 
antologija”), o vėliau ir prbzos 
pavyzdžius. Taip 1957 m. susilau
kėm pirmojo Lietuvių beletristi
kos antologijos tomo. O praėju
sių metų pabaigoj pasirodė jo tę
sinys ir užsklanda — antrasis to
mas.

Kuo skiriasi, kuo papildo, kuo 
ambicingesnė, kuo prašoka ši 
rinktinė kitus, anksčiau pasiro
džiusius leidinius?

Visų pirma tuo, kad šiuokart 
apsiribojama išimtinai vien pro
zos dalykėliais. O tai nėra taip 
paprasta. Jei kiekvienos antolo
gijos siekiamybe yra suburti 
draugėn tai, kas tobuliausio, 
raiškiausio, iškiliausio vienos tau
tos, kartos, literatūrinės srovės 
kūryboj, tai šiuo atveju atranka 
nepalyginamai pasunkėja, negu 
ruošiant antologiją — mišrainę. 
Atseit, neapsiribojančia vienu 
žanru. Kartais paprasčiausiai nu
lemia turima tipografinė erdvė. 
Spaudos lankų skaičius.

Visad juk galima pasigailėti 
kokio nabago eilėkalio. Surasti 
kertelę jo išprakaituotiem ketur
eiliam. Prozos dalykėlis turi bū
ti savy užbaigtas. Reikia’nagin
gumo rėžiui romane. Negana to. 
O kas, jei rašytojas kelių roma
nų autorius? Turim, sakysim, la
bai konkretų pavyzdį — J. Krali- 
kauską. L.B.A. II pasirinko iš
trauką iš “Urvinių žmonių”. Ko
dėl ne iš jo istorinių apysakų 
“Titnago ugnis” ar “Mindaugo 
nužudymas”? Ar ne tam žanre 
autorius save surado? Kur kas 
naujoviškiau sužėrėjo. Skaityto
jui natūralu pasiklausti. Nesutik
ti su redaktoriaus sprendimu.

Dažnai jis būna išlaikęs senti
mentą kuriam nors romanui ar 
novelei. Atminty išlikęs vien 
bendras įspūdis. Kažkas, kaip 
kvapas tuščioj kvepalų bonkutėj. 
Ar jis nepakaltins redaktoriaus 
subjektyvumu, net bloga valia 
už jam pateikiamą pakaitalą?

Arba, imkim noveles. Kaiku- 
rios yra virtusios klasika. Pripa
žintos meistriškiausiomis. Bet ar 
nenusivils skaitytojas aptikęs rin
kinyje, kad daug kas jo kažkur 
skaityta. Kad tos novelės nepalie
ka jo kaip piktas pinigas.

Tektų pripažint tačiau, kad 
greitomis palyginus L.B.Ą. II su 
“Sauja derliaus” ir “Pirmąja pra
dalge”, nesijaučia, kad būtų “nu- 
sirašymo”.

Priešingai — ir tai didelio 
triūso ir kruopštumo išdava — 
antologijos autoriai (Benys Bab
rauskas ir Bernardas Brazdžio
nis) nepagailėjo pastangų susi
rinkti noveles bei romanų ištrau
kas skaitytojui nebeprieinamuo
se, nebepasiskolinamuose iš doro 
kaimyno, prieškariniuose leidi
niuose.

Su nuostaba aptinkam gabalė
lius prozos, skaitytos kažkada 
per pamokas gimnazijos suole. 
Kaip čičikovas “Mirusiose sielo
se” nustembam ir susigraudinam 
išvydę tų autorių pavardes. Dar 
graudžiau pasidaro palyginus 
tuos puslapius su dabar tebera
šančiųjų proza. Neveltui sako
ma, kad rašytojas turi pasimaty
mą su Mirtim dvidešimties me
tų laikotarpyje.

Už tą galimybę pervertinti nau
jai, palyginti, įsitikinti, kur žen
giama priekin ir kur tūpčiojama 
vietoj, skaitytojas turi būti L.B. 
A. II redaktoriams dėkingas.

Juo labiau, kad visumoj jie bu
vo gerokai liberalūs atrinkdami 
mūsų prozai atstovavusius asme
nis. Gal sąmoningai, gal per ne
apsižiūrėjimą nubyrėjo A. Venc
lova (“Beržai vėtroj”, “Draugys
tė”). Julius Butėnas (“Sciklinės 
g o n k o s”, “Prikąstas liežuvis”, 
“Mėlyni kareiviai”) V. Žilionis 
(“Būdviečių mokykla”), bet leis
ta prabilti susitepėliams P. Cvir
kai, L. Janušytei, Jonui Marcin
kevičiui.

Redaktoriai atsiprašo negalėję 
dėl vietos stokos priglausti eilės 
plunksną bandančiųjų jaunųjų. 
Rimtesniu priekaištu' būtų už- 
trenkimas durų Jurgiui Janavi
čiui — “Pakeliui į Atėnus” ro
mano autoriui. Jei įtraukiamas 
nei vienos knygos neišleidęs, bet 
populiarus Čikagoj feljetonistas

vu.
Šiaip antologijos dalyvių skai

čius įspūdingas — 61 dūšia, re
prezentuojama 69 dalykėliais. Są
rašas sudarytas ne alfabetine, 
bet chronologinio amžiaus tvar
ka. Nebandoma operuoti derinė- 
liais, grupuojant autorius pagal 
žanrą, kuriame jie pasiekė iški
lesnių laimėjimų: vaikų literatū
ra, legendinis ar devocionalinis 
žanras, reportažinės apybraižos 
ar panašiai. Tik retam rašytojui

suteikta proga parodyti savo ta-: 
lento įvairiopumą dviem gabale-': 
liais. • j

Antologijoj esama sausuolių ir : 
pakritų. Nėra aiškesnio užsianga
žavimo iš redaktorių pusės pa- , 
teikti skaitytojui tai, kas jų šven
tu įsitikinimu tebėra dar gyva 
mūsų literatūriniame kraityje.

Priešingai, sprendžiant iš šių 
įvado žodžių, jų veikiau pasirink
ta savigynos, defenzyvinė pozici
ja:

“Tikram lietuviui... anie laisvės 
metai yra virtę svajonių idealu. O 
atėjūnai, sunaikinę mūsų sukurtą gy
venimą, niekina jį Įžūliai, iškraipyda
mi mūsų praeiti.

Nepriklausomo meto raštija, be abe
jonės, yra tikriausias ano meto at
spindys. Todėl nevengta, pirmoj ei
lėj dėti kūrinius, kurie betarpiškai 
vaizdavo nepriklausomybės apraiškas”.

Atseit, atranką gera dalim ap
sprendžia praeities nostalgija, 
pastanga dokumentu atremti bol
ševikinę grafomaniją, skiedžian- 
čią apie buržuazinę priespaudą.

Ar pavyko B. Babrauskui ir B. 
Brazdžioniui sudėlioti mozaiką, 
atspindinčią “nepriklausomybės 
apraiškas”? Atsakytumėm — tik 
iš dalies. Kažkaip sunku skaity
tojui patikėti, kad sakysim J. 
Jankaus, P. Cvirkos, L. Dovydė
no, A. Škėmos, J. Kaupo ir eilės 
kitų knygose nebūtų buvę pusla- 
pių, kurie (geriau už parinktuo
sius) būtų kalbėję apie tą praei
tį. Svarbiausia, būtų kalbėję vi
sa rašytojiška galia.*

Bolševikinė propaganda atre
miama kitaip. L.B.A. II vaizdžiai 
parodo kokia kūrybine laisve 
naudojosi nepr.. Lietuvos rašyto
jas. Laisve, kuri, suvaržyta mūsų 
prozos tradicijos tęsėjams gim
tame krašte.

Antologija parodo taip pat ne
mažą tematinį Įvairumą. Pakirs- 
dama įprastinį teigimą, kad mū
sų prozos kūrėjai tebuvę vien 
kaimo buities vaizduotėjais. Gal 
toji buitis tebuvo daugumai tik, 
sakytumėm, ryškalu, padėjusiu 
giliau perprasti savo vidinį dvi
lypumą, giliau pažinti žmogaus 
psichologiją. Pagaliau, palyginus 
su dabartine rašliava tenai, aiš
kiai matosi pasaulėjautų įvairavi- 
mas, stilistinis eksperimentavi
mas. Savamokslio, bet ne kaliko 
mokinio kūryba.

Nesakytumėm, kad prieš skai
tytojo akis iššiploja ekrane mūsų 
prozos veidas visoj holivudinėje 
saldybėje. Jis strazdanotas, su
vargęs net spuoguotas. Bet tokia 
ir yra mūsų proza.

Apstu joje naivaus realizmo, 
žemaitės įvairiuose padažuose. 
Apstu nugaravimo sentimentaliz
mu (Inčiūra, Ignatonis, Naujo
kaitis). Gausu plakatinės patrijo- 
tikos (Babickas, Andriukaitis, Pa
žėraitė). Nestinga nesudėtingos 
psichės atvaizdavimų ir graudu
lio (A. Tulys). Nestinga manierin
go žargono (J. žmuidzinas, A. Ba
ronas), per trafaretą nupurkštos 
humoristikos (Gricius, Janušytė, 
Valentinas). Yra sausokų švent
raščio parafrazavimų (Kužmickis)

limybę surasti “paparčio žiedą”,

beletristikos
antalogijos II dalis pilnai laiduo-

tikinto realizmo” srovė, kada 
įvairių pasaulėžiūrų rašytojai 
pliekė ariyizmą, protekcionizmą 
ir kitas visuomeninio gyvenimo 
negeroves? Ar pajėgs skaityto
jas atspėti kurie buvo anuomet 
laikomi iškiliaisiais? Apie ku
riuos zyzė epigomniai mašaliu- 
kai?

Ifi “THE MARIAN”, lietuvių mari
jonų leidžiamo žurnalo, amerikiečių 
žurnalas “The Salesian Bulletin”, lei
džiamas Niujorko valstijoje, persi
spausdino straipsnį “Tylos Marija”, 
įsidėdamas jį vedamuoju.

MINNESOTOS UNIVERSITETE 
Minneapolyje, Minn., yra imigrantų 
archyvas. Kaip skelbia to archyvo va
dovybė, archyvui atsiuntė medžiagos 
prel. Pr. Juras, akt. V. Žukauskas, A 
Vadopalas.

BOSTONO LIET. DRAMOS SAM
BŪRIS kovo 20 d. specialiu parengi
mu pagerbė dramos aktorių Henriką 
Kačinską, kuris Bostono vaidintojus 
pirmasis atviliojo į sceną, o vėliau jų 
kūrybiniuose darbuose ne tik pats 
daug kartų dalyvavo, bet ir suteikė 
bostoniškiams daug meninio patyrimo, 
gilesnio scenos pažinimo ir entuziaz-

Skaitytojas pasigenda išsamaus 
apžvalginio straipsnio. Jo vietoj 
(užuot pasitenkinę bio-bibliogra- 
fine rodykle, kaip kad buvo pa
sielgta “Lietuvių poezijos antolo
gijoj”) redaktoriai pateikia trum
pą kiekvieno talpinamo auto
riaus aptartį.

Kaip teisingai pastebėjo R. Šil
bajoris, recenzuodamas leidinį 
“Drauge”, vargu ar šios įžangė- 
lės buvo reikalingos. Dažnai su
sidarąs įspūdis, tarsi, redaktorių 
būtų slapstomas! už blankių, nie
ko nesakančių frazių paravanų. 
Priekaištas pagrįstas. Juo labiau, 
kad dabar turime Lietuvių Enci
klopediją, kurioj literatūros žino
vai turėjo progos išsamiau ir ob
jektyviau pasisakyti apie tuos au
torius.

čia gi dažnai (Valentinas) pra
skamba nerimtas šiupinio konfe
ransje (Master of Ceremonies) 
tonas. Kitur — (P. Cvirka) frust
racijos paliesto bačkininko riks
mas; absoliučiai nevietoj tokio 
pobūdžio leidiny. Net užmiršta
ma suminėti jo dvi knygas: “Že
mė maitintoja” ir “Saulėlydis 
Nykos valsčiuj”.

Darbas nėra tobulas. Gal net 
ir negeistina, kad antologija bū
tų tobula. Bent mūsų sąygose. 
Ar nevertingiau įtikinti skaityto
ją rinktinės ribotumu, kad jis su- 
skastų pats pažint daugiau. Susi
rast pats tai, ko neleido įtraukti 
leidinio rėmai. Artimiau pažint 
savus kūrėjus.

Nežiūrint anksčiau minėtų 
trūkumų, šią paskirtį L.B.A. II 
pajėgi atlikti.

Lietuvių beletristikos antologija.
II dalis. Redagavo Bernardas 
Brazdžionis ir Benys Babrauskas. 
Chicago, Lietuviškos Knygos Klu
bas, 1965. Kaina $10.00, 700 psl.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VYTAUTO ŽALAKEVICIAUS fil

mas “Niekas nenorėjo mirti’* Vilniu
je įvykusiame festivalyje, kuriame da
lyvavo Lietuvos, Latvijos, Estijos, Gu
dijos ir Moldavijos filmų karėjai, lai
mėjo pagrindinį “Didžiojor.gintaro” 
prizą. Scenarijų yra parašęs pats reži- 
sorius, filmavimo darbus atliko J. Gri
cius. Filme vaizduojamos pokario me
tų kovos Lietuvos kaime, kai reikėjo, 
pasak V. Žalakevičiaus, apsispręsti 
arba už, arba prieš sovietinę santvar
ką. Tuo metu, girdi, niekas negalėjo 
likti nuošalyje. Ginkluoti susirėmimai 
vyksta tarp brolių Lokių ir švento 
Juozapo partizanų būrio, kuris, aišku, 
vadinamas “gauja”, nors šiaipjau per
šama mintis, kad niekas nenorėjo mir
ti. Propagandinį elementą, atrodo, 
pastebėjo ir vertintojų komisija: “Pa
skirti “Didžiojo gintaro” prizą lietu
viškam meniniam filmui “Niekas ne
norėjo mirti” už didelį meistriškumą 
ir pilietinę poziciją...” Si oficialiame 
nutarime atsiradusi “pilietinė pozici
ja” filmui, deja, nieko gero neduoda 
ir netgi, tenka manyti, kenks jam 
tarptautiniuose festivaliuose.

CHORO STUDIJOS valstybinės kon
servatorijos katedra, kuriai vadovau
ja A. Arminas, sudarė progą pasiro
dyti š.m. vasario mėn. konservatoriją 
baigusiems jauniesiems chorvedžiams: 
D. Jokuboniui, C. Leonui, V. Sličiū- 
tei, Z. Gerasinai, L. Palinauskaitei, P. 
Vailioniui, S. Karolevičiūtei ir N. 
Baikienei. Jų diriguojamas choras pa
dainavo visą eilę lietuvių kompozito
rių dainų ir klasikinio laikotarpio už
sieniečių kompozitorių kūrinių.

1.500 UŽSAKYMŲ GAUTA TS UŽ
SIENIO monografijai “Judesio kiekio 
momento teorija kvantinėje mechani
koje”, kurią parašė prof. A. Jucys ir 
Mokslų Akademijos fizikos ir mate
matikos vyr. mokslinis bendradarbis 
A. Bandzaitis. Monografiją išleido 
“Mintis”.

JULIAUS JUZELIŪNO kūrinių kon
certas kompozitoriaus 50 m. amžiaus 
sukakties proga įvyko Vilniaus filhar
monijos salėje. Jo styginį kvartetą pa
grojo tarptautinio pripažinimo susi
laukę valstybinio kvarteto nariai, kon
certą vargonams, smuikui ir kameri
niam orkestrui atliko vargonininkas L. 
Digrys, smuikininkas E. Paulauskas 
ir kamerinis orkestras. Naujausiąjį 
kūrinį — simfoniją “Žmogaus lyra”

mo.
PRANAS ČEPĖNAS, suredagavęs 

daugiau kaip 12 Lietuvių Enciklopedi
jos tomų, šių metų kovo 1 d. baigė 
darbą Lietuvių Enciklopedijos redak
cijoje. Jis nuuširdžiai dėkoja jo re
daguotų tomų bendradarbiams ir ma
loniai prašo jam nesiųsti Lietuvių 
Enciklopedijai skirtos medžiagos, nes 
jis LE redakcijoje toliau nebedirba.

MATEMATIKAS DR. ARŪNAS 
LIULEVIČIUS ir kiti trys Čikagos 
universiteto profesūros nariai gavo 
Sloan fondo stipendijas, kad galėtų 
specialiose srityse per ateinančius 2 
metus tęsti tyrinėjimus. Pr. Al.

MIKALOJAUS IVANAUSKO lieps- 
ninės tapybos kūrinių parodos buvo 
surengtos Klevelande: pirmoji — 
nauj. liet, parapijos salėje, antroji 
— St John College. Pirmąją parodą 
atidarė Ingrida Stasaitė-Bullienė, ant
rąją — kolegijos prezidentas mons. 
L. P. Cahill. Lietuviams rengtą paro
dą aplankė apie 300 tautiečių. Lieps- 
nine tapyba ypač domėjosi kolegijos 
jaunimas, kuriems dailininkas de
monstravo tos tapybos raidą ir tech
niką. Jo aiškinimų klausėsi apie 300 
asmenų, jų tarpe dalis profesorių. 
Demonstravimo liudininkais buvo ir 
keletas lietuvių: p. Stasai, dail. A. 
Vaikšnoras, H. Belzinksas ir kt. M. 
Ivanausko dailės paroda Klevelande 
baigsis kovo 28 d. Numatoma jo darbų 
paroda ir Toronte.

CHEMIKAS DR. JURGIS ANYSAS 
nuo š.m.,vasario 1 d. yra pakviestas 
chemijos asistentu - profesorium De Opero7’soL J."”stasiūnas,’ J. 
Paul universitete Čikagoje. Jis savo diriguojamas radijo ir televi-
laiku baigė gimnaziją Toronte auksi- komitet0 choras. Raštą apie liau- 
niu medaliu iš matematikos, Toronto dies artisto vardo suteikimą sukaktu- 
universitete — geofiziką, dirbo kelis perdavė J. Baltušis, sveikino:
metus alyvos Jaukuose Albertoje, po kultQros ministeris J. Banaitis, sovie- 

tinės Kompozitorių Sąjungos sekr. P. 
Savincevas, Lietuvos Kompozitorių Są
jungos vardu — J. Karosas ir P. Ta- 
muliūnas, Latvijos Kompozitorių Są
jungos — A. Žilinskiš. Sukaktuvininką 
taipogi pasveikino studentai, buvę jo 
mokiniai, kūrybinių organizacijų at
stovai. V. Kst.

Mergaitėms reikia 
didesnės 

stovyklavietės
Putnamo mergaičių stovykla, 

kurią įkūrė ir veda Nekaltai Pra
dėtosios Marijos seserys, yra pir
moji ir seniausia lietuvių stovyk
la Amerikoje. Ji pradėjo veikti 
1944 m. vasarą, kai niekas dar 
negalėjo numatyti, jog Amerikon 
greit atplauks nuo bolševikų prie
spaudos siaubo besitraukianti 
nauja lietuvių banga. Bet Putna- 
mas jau buvo pasirengęs, kai šių 
jaunimui prireikė stovyklos.

Stovyklautojų skaičius kasmet 
didėjo, ypač pradėjus stovyklon • 
masiškai atvykti naujųjų ateivių 
vaikams. Su 1965 m. atėjo naujas 
didelis rūpestis — iš kiekvienų 
4 stovyklauti norinčių mergaičių 
tegalėjo būti priimtos tik 2, nes 
likusiom dviem nebeliko vietos. 
Dabar Putnamo stovykloje pri
trūko vietos viskam — miegoti, 
valgyti, mokytis, praustis, žaisti. 
Lietuvių jaunimo skaičius ne ma
žėja, bet didėja, nes gyveniman 
ateina naujos kartos, kurioms 
stovykla bus jau būtina jų jau
nystės dalis.

Naujoji stovyklavietė bus pa
rengta naudoti ir žiemą, kad ga
lėtų būti naudinga ir kitokiems 
jaunimo susibūrimams — kur
sams, rekolekcijoms, jaunimo 
šventėms, suvažiavimams. Taigi, 
Putnamo seserų jaunimo stovyk
lavietę reikia skubiai išplėsti, pa
statant didesnes ir šių dienų rei
kalavimams pritaikytas patalpas.

Planai jau paruošti, jaunimo 
gretos ir vadovės — taip pat. Ko 
betrūksta? Lėšų! Tai vienintelis 
dalykas, be kurio visos pastangos 
jaunimui nueis niekais. Stovykla
vietės vadovės tikisi, kad visuo
menė šiam reikalui bus duosni. 
Juk Jaunimo Metais derėtų dau
giau lėšų skirti jaunimo reika
lams, ypač tokiems, kurie su ta 
diena nesibaigs. Jaunimo stovyk
lavietė bus tas ateitį kuriąs židi
nys, kurio šilima sklis lietuviš- 
kon visuomenėn dar ilgus metus. 
Stovyklavietės vajaus komitetas 
kviečia visus, užuot deklamavus 
apie jaunimą, pasiųsti stambesnę 
auką Putnamo stovyklavietei 
šiuo adresu: Sisters of the Imma
culate Conception, R.F.D. 2, Put* 
nam, Conn., USA.

to studijavo Čikagoje chemiją, kurią 
pernai baigė. Jo sesuo Gražina yra 
dviejų mokslo šakų magistrė ir dabar 
ruošiasi doktoratui germanistikoje 
Pensilvanijos universitete, kur dėsto 
iš Kauno universiteto žinomas profe
sorius dr. Sennas. Jurgio ir Gražinos 
tėvai yra dr. Martynas ir Valerija 
Anysai, gyveną Toronte.

Atsiųsta paminėti
METMENYS. Jaunosios kartos kul

tūros žurnalas. 1965 m. nr. 10. Vyr. 
red. dr. Vytautas Kavolis. Adresas: 
Dickinson College, Carlisle, Pensyl- 
vania, U.S.A. Administracija: Ramo
jus Vaitys, 615 Hinman Ave.

Šio numerio kaina $1.50; keturių 
numerių prenumerata $5; garbės pre
numerata — $10.

V. Stasys Vardys, LITHUANIA 
UNDER THE SOVIETS. Leidinys apie 
Lietuvos okupaciją ir gyvenimą nuo 
1940 m. iki 1965 m. Išleido Frederick 
A. Praeger leidykla, bet spausdinimo 
išlaidas padengė “Į laisvę Fondas”, 
7040 S. Talman Ave., Chicago, Ill., 
60629, U.S.A., Knygos kaina $7.00. Pla
tintojams duodama 30% nuolaida.

HEIMATGRUSS. Lietuvos vokiečių 
metraštis su spalvotu Lietuvos žemė
lapiu. Redakcijos kolektyvas: Edith 
Kunfert. Elisabeth Josephi, Alfred

Franzkeit. Adresas: Landsmannschaft 
der Litauendeutschen im Bundesge- 
biet e. V. 3 Hannover, Engelbosteler 
Damm 75 a, W. Germany. Kaina 3.50 
DM.

Petras MaMeikis. MODERNIOSIOS 
PAŽANGOS PROBLEMOS. Atspaudas 
iš L.K.M. Akademijos Metraščio II to
mo 1—143 psl. Išleista Romoje 1966 
m.

SKAUTŲ AIDAS. SkaučiŲ-tų žur
nalas. 1966 m. nr. 3. Vyr. red. v.s. A. 
Saulaitis, Old Colonial Road, Oak
ville, Conn., 06779, U.S.A, spausdina: 
Immaculata Press, R.F.D. 2, Putnam, 
Conn., 06260, U.S.A. Adminastratorius 
Kazys čėsna, 58 Providence Str., Wor
cester, Mass., 01604, USA. Prenumera
ta metams $4, pusei metų $2.50, atski
ras nr. 50 et. Adresas: Skautų Aidas, 
P.O. Box 222, Thompson, Conn., 
06277, U.S.A.
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Dali. Jurgio Račkaus abstraktinio pobodžio naujai sukurtas paveikslas. Jo naujausių dar* 
bų paroda atidaryta Toronte Iki balandžio 7 d. Picture Loan Society, 3 Charles St. W. 
(Bloor ir Yonge).
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S TORON
Lietuvių skautų veikla

resnės kartos nuoširdų bendravimą.

d. Jis atsinešė net 2 lagaminus įvairių 
kaukolių, kurias tik mažėjuose galima

Jūrų skautai ir skautės balandžio 
3 d., sekmadienį, 4 v. p.p., Sv. Jono 
Kr. par. salėje turės iškilmingą suei-

svečius. Po oficialios sueigos dalies 
bus kavutė, kurios metu tėveliai turės 
progos pasikalbėti su vadovais. Tokios 
viešos sueigos padeda tėvams geriau 
pažinti vadovus, supažindina su skau-

Džiaugiamės padidėjusia mūsų sky
riaus šeima:įstojo dvi naujos narės iš 
Suvalkų trikampio — O. Derliūnienė 
ir O. Kiršinienė. Sveikiname ir linki
me sėkmės. Valdyba

—

mo-

Kanados sporto apygardos vadovas 
V. Bireta pasitraukė iš pareigų nuo 
š. m. kovo 24 d. Jo pareigas perėmė 
K. Lukošius, 26 Woodside Ave., To
ronto 9, Ont, tel. RO 2-8998. Sudary
tas ir naujas apygardos komitetas.— 
D. Laurinavičius, J. žalvys ir L. Ra
dzevičius.

Kanados sporto apygardos lauko te
niso vadovo pareigas sutiko eiti A. 
Grajauskas (5 Hunt St., Hamilton, 
Ont.), kuris tuo būdu įeina ir į Są
jungos lauko teniso komitetą.

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio treniruočių Ryerson 

kykloje šį sezoną daugiau nebebus. 
Praeitą penktiedienį buvo paskutinė 
treniruotė.

Geriausių stalo tenisininkų eilėse 
Ontario provincijoje randami ir keli 
vytiečiai. Vyrų grupėje J. Nešukaitis 
— 10-tas ir P. Gvildys — 14-tas. Vyrų 
C grupėje antroje vietoje randasi vy- 
tietė V. Nešukaitytė, kuri dažnai rung
tyniauja ir vyrų pusėje. Moterų A 
klasėje V. Nešukaitytė yra I-ma ir E. 
Sabaliauskaitė 4-ta. Moterų B grupė
je F. Nešukaitytė yra 4-ta ir moterų C 
grupėje I-ma.

Berniukai (16) lietuvių pirmenybė
se pralaimėjo Hamiltono Kovui 35:49. 
Vytiečiai, sužaidę su Aušra lygiomis, 
liko trečioje vietoje, šią savaitę vytie
čiai žaidžia Toronto miesto pirmeny
bių rungtynes su Playground nugalė
tojais.

Visuotinis Klubo susirinkimas kovo 
27 d. nutarė naują valdybą rinkti atei
nančio sezono pradžioj—rugsėjo mėn.

AUŠROS ŽINIOS
Mirus Hamiltono Liet. Sporto Klu

bo “Kovas” pirmininkui a.a. K. Sta
naičiui, nuoširdžią užuojautą reiškia-

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4. TEL. 532-3400

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10 • U0 ir 4 JO - 7
Antr. 10-1 JO
Treč. uždarytas
Ketv.10-U0ir4.30-7
Penkt.10-lJ0ir4.30-8 
šošt.9-12
Sekm. 9 JO -1

Priedas: $40 — $50 nemokamai kiekvienam taupytojui kas 
metai (už nemokamą gyvybės draudimą iki $2.000).
LAUKSIME JŪSŲ BALANDŽIO 1 IR 2 D.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namą, farmų, žemės sklypą, apartamentą, biznių.
BLOOR & COLLEGE, Rusholme Rd., $6.000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 
kambarių, pirmame augšte, 5 kambariai, garažas, privatus įvažiavimas, 
vandeniu apšildomas; liks viena skola balansui.
5 IR 27 KELIAS, 4 žemės sklypai po 55 pėdų pločio. Kaina po $8.000.
JANE IR ANNETTE. $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambarių (pirma
me augšte 4 kamb.), 2 garažai. Skubus pardavimas.
BLOOR & SHOW $4 000 įmokėti, mūro, 8 kambariai, garažas, vandeniu 
apšildomas; kaina $19.900.
KEELE - EGLINTON, $15,000 įmokėti mūro, atskiras, 6 butų apart., 
$59 000
BATHURST & ST. CLAIRE, $10,000 įmokėti, mūro, atskiras, 3 butų apart- 
mentas, 7 metų senumo. Butas po 6 kambarius. ,
RONCESVALLES • DUNDAS, $6.000 įmokėti, mūro, 8 kambarių ir ma
šinoms taisyti dirbtuvė. Kaina $21.000. Skubus pardavimas. Prašoma pasi

COLLEGE - BROCK, $2.000 įmokėti, priekis muro, $13.000. Šiaurėj nuo 
College

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

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

SPORTAS
me velionies žmonai, dukrai Nijolei, 
sūnui Zenonui bei visiems artimie
siems ir sporto klubo “Kovas” na
riams. Už a.a. K. Stanaitį Aušros klu
bo užprašytos Mišios bus laikomos šį 
ketvirtadienį, 8 v.v.

Praėjusio sekmadienio rungtynėmis 
tarp Kovo ir Vyčio jaunių B buvo už
baigtos Kanados sporto apygardos 
krepšinio pirmenybės vyrų ir berniu
kų klasių. Šių metų pirmenybėse sėk
mingiausiai pasirodė Aušros krepši
ninkai, išsikovodami visus galimus 
čempijonatus: vyrų, jaunių A, B, C 
ir D. Moterų ir mergaičių klasėse, ša
lia vienintelės Vyčio C komandos, te- 
užsiregistravo vien Aušros (5) koman
dos. Gaila, kad kiti mūsų klubai taip 
greit pavargo ir numarino taip gražiai 
beprasidėjusį reikštis mergaičių krep
šinį.

šį savaitgalį Klevelande Įvyks š. 
Amerikos lietuvių krepšinio pirmeny
bės jaunių A ir B klasėms. Aušra da
lyvaus abiejose klasėse.

Ontario mergaičių pirmenybėse Auš
ros merg. komanda (14-16 m.) laimė
jo pusbaigmių rungtynes, nugalėda
ma už jas geriau ir gražiau žaidžiusias 
Niagara Falls St Maitins mergaites 
83:80 (40:40 ir 43:40). Baigmėse po 
Velykų mūsiškės žais su Welland — 
Willowdale nugalėtojom. Sėkmės! 
(Wellando komandoje žaidžia 3 lietu
vaitės!).

Toronto CYO mergaičių krepšinio 
baigmės prasideda šią savaitę. Į jas 
pateko visos 3 Aušros komandos. Sėk
mės!

Toronto miesto berniukų krepšinio 
pirmenybės prasideda šia savaitę. 
Church lygai atstovaujančios Aušros 
MB (11-12 m.) ir B (13-14 m.) ko
mandos pirąsias rungtynes žais šį tre
čiadienį mūsų salėje.

Bathurst — College krepšinio lygos

Mūsų jūrų skautai kovo 21 d. vėl 
buvo pakviesti išpildyti programą me
tiniame kanadiečių skautų koncerte. 
Pašoko du šokius: Kalvelį ir Malūną. 
Jūrų skautai buvo gerai pasiruošę ir 
šokiai jiems tikrai gerai pavyko. Pub
lika buvo sužavėta, smarkiai plojo ir 
prašė pakartoti.

Tutininkai ir vadeivos iš Hamiltono, 
St. Catharines, Toronto buvo suvažia
vę į Hamiltoną pirmiesiems stovyklos 
planams aptarti.

K. L. KATALIKIŲ MOTERŲ DR- 
JOS Šv. Jono Kr. par. skyriaus meti
nis susirinkimas įvyko vasario 6 d. Iš
rinkta nauja vadovybė: pirm. O. Jo
naitienė, vicepirm. A. Aperavičienė, 
sekr. A. Šimkevičienė, ižd. G. Stonkie
nė, narė ir soc. reikalų vadovė H. Gu- 
džiauskienė.

Kadangi žiemos metu esti didžiau
sia skyriaus darbymetė, naujai valdy
bai tuojau teko imtis darbo. Vasario 
22 d. ji suruošė tradicinį Užgavėnių 
balių, kuris davė gražaus pelno. V-bos 
nutarimu, įteikta $50 Sv. Jono Kr. 
par. jaunesniųjų ateitininkų vėliavos 
įsigijimui, atnaujintos 4 “Tėviškės 
Žiburių” prenumeratos Vokietijoje 
studijuojantiems lietuviams studen
tams. Kovo 6-13 d. pravestas drabu
žių vajus Suvalkų trikampio nepasitu
rinčioms lietuvių šeimoms pareikala
vo nemaža darbo ir išlaidų. Pagalbos 
prašančių laiškų šimtai. Neįmanoma 
visus patenkinti. Tiskliau nustatyti, 
kam labiau reikia, buvo pakviestos 
talkon neseniai iš ten atvykusios lie
tuvaitės. Su geraširdžių lietuvių pa
galba buvo galima pasiųsti 63 siunti
nius, kurių kiekvieno pasiuntimas kai
navo $5.50.

Skyrius reiškia nuoširdžią padėką 
visiems tautiečiams už drabužius ir 
pinigines aukas. Išlaidoms padengti 
bevardžių aukų prie bažnyčios surink
ta $76. B. Sergančiai aukojo $10, Sv. 
Jono Draugija $10. Didžiausia padėka 
gerb. klebonui kun. P. Ažubaliui už 
stambią auką išlaidoms padengti, už 
patalpų naudojimą ir už visokeriopą 
paramą mūsų skyriui. Nuoširdi padė
ka už padėjimą paruošti siuntinius ir 
išvežioti į paštą: J. Baliūnui, A. Jaki
mavičiui, A. Krakauskui, B. Norkui, 
A. Sekoniui, B. Steponaičiui ir darbš-

vyru baigmių III-čios rungtynės įvyks 
šį sekmadienį, 12.30 vai. Prisikėlimo 
salėje.

Sportas Lietuvoje
Lietuvos plaukikai gerai pasirodė 

Pabaltijo plaukimo pirmenybėse. Jie 
čia bendroj ataskaitoj tapo nugalėto
jais ir individualiai pasiekė gerų pa
sekmių. Trylikametė Valė Burkaus- 
kaitė pasiekė naują Lietuvos moterų 
rekordą 100 m. (krūtine), nuplauk
dama šį nuotolį per 1:22,3. S. Rudokas 
200 m. plaukime (krūtine) pasiekė re
kordą 2:39,6. '

S. S-gos lauko bėgimo pirmenybės 
įvyko Jesentukyje, kur neblogai pasi
rodė ir Lietuvos bėgikai. J. Juozaitytė 
savo grupėje laimėjo pirmą vietą ir 
buvo pakviesta į S. S-gos jaunių rink
tinę. Jaunių grupėje galutinis nugalė
tojas buvo Ž.Ū.A. studentas A. Gedmi
nas. Vyrų grupėje K. Orentas atbėgo 
trečias ir A. Aleksejūnas — šeštas. 
Pagal paskelbtą geraiusių lengvaatle
čių sąrašą 3000 m. su kliūtimis bėgime 
trečiuoju sąraše yra lietuvis A. Alek- 
siejūnas. Jo laikas 8:32,6.

Laima Balaišytė stipriausių Sov. Są
jungos stalo tenisininkų pirmenybėse 
užėmė ketvirtą vietą. Ji įtraukta į 
Sov. Sąjungos rinktinę, kuri artimiau
siu laiku dalyvaus Europos pirmeny
bėse Anglijoje. Į Sov. Sąjungos stalo 
teniso rinktinę kandidatais taip pat 
buvo pakviesti ir jauni Lietuvos sta
lo teniso žaidėjai — R. Miknevičius 
ir I. Bražiūnaitė. Jie abu minėtose 
pirmenybėse laimėjo 7-tas vietas.

Visų rūšių automobilių išorės (bo* 
dy) taisymas, mechaniniai darbai ii 
x automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body 

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas.

430 BATHURST ST., 
tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

PINIGAI J S.S.S.R. 
JŪS ESATE SAUGŪS TIK 
su firma, kuri turi leidimą 

TIKTAI GRAMERCY duoda jums 
tuos visus patarnavimus ir garanti
jas.
PILNA GARANTIJA: visi persiun
timai yra pilnai garantuoti ir ap
drausti.
TURI Bankų ir Apdraudos Depar
tamento LEIDIMĄ.
APDRAUSTA: $20,000.00.
TIESIOGINIS Užsienio Prekybos 
Banko Maskvoje AGENTAS. GREI
ČIAUSIAS PRISTATYMAS: Išmo
kama maždaug per 14 dienų. IŠMO
KAMA PILNAI: be jokių atskaity
mų. GRAMERCY visada duoda 
jums oficialiu S.S.S.R. kvitą, pa
sirašytą gavėjo.
Kursas: 9 rubliai už $10.00.
Iki $30.00 — $2.75.
Virš $30.00 — 10%.

GRAMERCY SHIPPING INC. 
744 Broad St Newark, NJ.

Rašykite angliškai arM rusiškai, 
prašydami pilnų maišto, audinių ir 
dovanų katalogų.

• < GRAMERCY
118 E. 28th St. New York 10916 

ĮSTEIGTA 1945. 

čiosioms bitelėms — skyriaus narėms. 
Darbo įdėta daug, bet visa tai artimo 
meilės vardan.

Sekantis didesnis darbas — lietuvių 
ligonių bei senelių lankymas namuo
se ir ligoninėse Velykų proga.

“Dainos” grupės susirinkimas — šį 
sekmadienį, bah 3 d., 3 v. p.p., pas na
rę Br. Žiobienę, 8 Bralorne, Worren 
Park. Tel. RO 2-4523. Tel. nr. V. Per- 
minienės, kartūno baliaus loterijos 
kom. narės, yra RO 9-2705. Kitos kom. 
narės: P. Jankaitienė RO 7-8711; S. 
Kvietienė 762-9121; St. Matulevičie
nė RO 2-1214. Kas norėtų prisidėti 
fantais, prašome kreiptis pas minėtas 
kom. nares dėl jų surinkimo.

Visos narės prašomos jau šiame su
sirinkime turimus fantus įteikti, nes 
kartūno balius jau čia pat — balandžio 
23 d. Prisikėlimo par. salėje. M. F. Y.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Vykdant L. J. Skautijos tarpusa

vio bendradarbiavimo programą, Ne
ringos tuntas paruošė ir išsiuntė Či
kagos jūrų skautijai magnetofono 
juostelę — radijo valandėlę. P. A. 
Kutkai, leidusiam pasinaudoti jo mag
netofonu, skautiškas ačiū. Šiuo metu 
laukiame juostelių iš kitų miestų j. 
s. vienetų.

— Nuo kovo 27 d. prasideda LJS 
vadijos suorganizuoti 7 savaičių pasi
tobulinimo kursai vadovėms-ams; ve
dėjas — j. sktn. A. Levanas. Čikago
je kursai bus pravedami akivaizdinio 
dėstymo būdu, o į kitas vietoves me
džiaga bus siunčiama raštu bei mag
netofono juostelėmis.

— Kovo 8 d. Pingvinų valties beb
rai turėjo smagią sueigą. Sekanti su
eiga įvyks kovo 27 d., 7 v.v. toje pa
čioje patalpoje.

— Kovo 10 d. įvykusiame High 
Park apylinkės skautininkų posėdy 
dalyvavo Neringos tunto Tėvų-Rėmė- 
jų K-to pirm. dr. M. Anysas. Numa
tyta dalyvauti obuolių dienoje drauge

TORONTO MIESTAS

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhnuB.

Pelenų ir šiukšlių išvežimo reikalu
Kadangi Didysis Penktadienis, bal. 8-ta diena, yra vieša ne
darbo diena, ir todėl Toronto mieste nebus surenkamos 
šiukšlės bei pelenai.
Gyventojai yra prašomi susilaikyti nuo šiukšlių išnešimo iš
vežimui iki sekančios reguliarios surinkimo dienos, antradie
nio, balandžio 12-tos.
Taip pat pranešame, kad Velykų pirmadienis bus laikomas 
reguliaria surinkimo diena.

BENDRADARBIAUKITE SU TORONTO PAGRAŽINIMO VAJUM, 
GLOBOJAMU TORONTO JAUNŲ VYRŲ KLUBO. IŠVALYKITE 
— NUDAŽYKITE — NEBŪKITE ŠIUKŠLINTOJAI. LAIKYKITĖS 
TO SŪKIO VISUS METUS. jj y ATYEO P Eng

Gatvių priežiūros viršininkas

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
) CIGAREČIŲ KARTONAS visų rūšių —200 vienetų už $3.19 

Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE
JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLĖS, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO
METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISA DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

780 Queen St W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994

Ateitininku žinios R.CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

madienį 1.30 — 2.30 v. p.p. Ves kun. 
P. Patlaba. Kviečiamos visos mokinės 
pasinaudoti šia puikia proga.

“Labai svarbūs yra tie dalykai, ku
rie žmogų vienija, bet ne tie, kurie 
skaldo,” — sakė prof. R. Vaštokas

Romas labai vaizdžiai paaiškino isto
rijos mokymosi reikšmę ir žmogaus 
raidą, pademonstruodamas atsinešto
mis “gražuolėmis”, kurias dalyviai ga
lėjo net paliesti. Vyr. moksleiviai dė
kingi prof. R. Vaštokui.

Vyr. moksleivių ideologiniai kursai 
įvyks Toronte Velykų atostogų metu 
— balandžio 15 ir 16 d.; baigsis ba
landžio 17 d. bendromis pamaldomis. 
Į kursus atvyks moksleiviai iš visų ar
timųjų kuopų, įskaitant Klevelandą, 
Detroitą ir Ročesterį. Programa lie
čia ne vien organizacinius, bet dau
giau. bendrinius jaunimo reikalus.

Jaunesnieji berniukai, 7-8 skyriaus, 
šį sekmadienį, balandžio 3 d., kartu 
su savo globėju A. Kuolu vyksta į 
King City — Marylake esantį Tėvų 
augustinijonų vienuolyną. Norį kartu 
vykti praneša globėjui Kuolui. Telef. 
769-7051.

“Pasaulis yra toks, kokį žmonės jį 
padaro: su dangoraižiais, bet ir su ka- 
cetais, su karo baime, bet ir su Kris
taus viltimi — ir mūsų veikla bus to
kia, kokią mes padarysime.” Kęst. 
Trimakas, S.J.

su kitais tos apylinkės skautais.
— J. skaučių Gulbių valties suei

ga įvyko kovo 13 d.
— Šiomis dienomis buvo gauti jū

rų skaučių-tų nario pažymėjimai iš 
LJS vadijos. Jie bus įteikiami sueigų 
metu.

— Kovo 12 d. suėjo 3 metai nuo 
Lietuvių Jūrų Skautijos atkūrimo. 
Ta proga, LJS Inkaro Tarybos nutari
mu, už nuopelnus jūrų skautijai Gin
taro ordinu buvo apdovanoti: j. sktn. 
V. Vaitkus, j. pskt. A. Butkevičius, 
dr. K. Balukas ir M. Vaidyla.

— Neringos tunto vadovėms-ams 
primenama, kad sekantis vadijos po
sėdis įvyksta kovo 27 d., 7 v.v., 19 
Waniska Ave., pas p. Grigus. Taip- 
pat primenama, kad vienetų vadovai 
pasirūpintų greičiau surinkti nario 
mokestį.

— Nuo 1965 m. lapkričio 30 d. Ne
ringos tunto Tėvų-Rėmėjų Komiteto 
iždininko pareigas perėmė E. Saba
liauskas. Norintieji paremti jūrų skau- 
tiją aukomis prašomi kreiptis: 9 Fen- 
nings St., tel. LE 1-9894.

Vestuvinės nuotraukos
Meiliškos vaikų nuotraukos

Portretai ir kt

2232 Bloor St. West i
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454 :

Namų teL LE 5-1584
DURIE STR.—BLOOR, apie $7.000 

įmok., 7 kamb. atskiras mūr. 
namas, 2 prausyklos, dvigu
bas garažas su privačiu įvaž.

KENNEDY—BLOOR, apie $10.000 
įmokėti, 7 kamb. šiurkščių 
plytų atskiras namas,. van- ' 
•dens alyvos šildymas, gara
žas su 12 pėdų įvažiavimu, 
tik minutė iki Bloor. '

HIGH PARK -u BLOOR, $25.000, , 
gražus moderniškas 6 butų, < 
šiurkščių plytų atskiras pa- < 
statas (6-pleksas), viskas iš- 1 
nuomota, vos keletas metų ' 
senumo, 4 garažai, viena at- ' 
vira skola 10-čiai metų, pir- ( 
mą kartą pardavimui, gra- < 
žiausioje gatvėje High Park 1 
rajone. - '

QUEBEC AVE — BLOOR, $6.000 J 
įmok., 10 kamb. atskir. mū- 
rinis namas, 2 vonios, 3 virt., i

JANE — BLOOR, apie $10.000 įm. < 
puikus liuksusinis vienos šei- 1 
mos namas, gražiame rajone, ' 
užbaigtas poilsio kamba- ' 
rys, moderniškas vandens 
alyvos šildymas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, didžiu- 
lis kiemas

JANE—ST. CLAIR, $10.000 įmok., 
5 butų (5-pleksas) atsk. mū
rinis pastatas, 12 metų senu
mo, viskas išnuomota, prašo
ma kaina tik $39.800, vertas 
dėmesio, geras investavimui.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

A L GARBE?-
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

MAGNETAWAN, Ont., vasarnamis, 11 kambarių namas, su ežero krantu 
apie 1 akrą žemės; pilna kaina tiktai $4.900.

INDIAN RD., $24.000. 7 kambariai per 2 augštus arti Bloor gt. 2 moder
niškos virtuvės ir 2 prausyklos, garažas, atskiras, mūrinis namas; įmo

kėti $10.000.
(HIGH PARK $52.000. 17 kambarių, didelis gražus namas, arti High Par

ko, didelis sklypas; įmokėti apie $15.000.
15 BUTŲ APARTAMENTAS, $105.000, gražus pastatas, visi po vieną mie

gamąjį, prie viešos gatvės; pajamos $17.000 į metus, įmokėti $25.000.
ST. CLARENS — BLOOR
$20.900 pilna kaina; 10 kambarių mūrinis namas, 4 kambariai ir prausyk

la pirmame augšte; išviso — 3 prausyklos, didelis sklypas, vieta gara 
žui (Lane); įmokėti apie $8.000.

Dėl tolimesnių informacija skambinkite A. GARBENIUI
V . - «

PRALEISKITE ATOSTOGAS 1
GRAŽIOJE FLORIDOJE 

X PRIE PUIKIŲ ATLANTO 
W PAKRANČIŲ, KUR

VASARA NIEKAD 
1 NESIBAIGIA!

1 informacijų teiraukitės
t ’B lietuviškai:

t 1 A\ T \ V LILLIAN APARTMENT
F k? W \ \ MOTELF |) ^ \ \ 1137 N’ E’ 17tIb Ave- 

( V U Fort Lauderdale, Fla., USA
l Vi U ar^a T°ronte tel. RO 9-0688.

ŲL H Prieinamos kainos.
Ypatinga nuolaida nuo

■ Tą balandžio 1 d. iki gruodžio 15 d.
■Bh \\ Tie? Laukiame visų atsilankant

r

►

r
>

oils ltd.
259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
Biudžeto ir patarnavimo planai. Išshnokėjimas penkiems metams ir ilgiau 

B-vės atst. C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.
lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: St Prakapas 

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W.
Telefonai: LE. 44459: LE. 44450

mūrinis namas, 8 kamb., 2 virtu
vės, vandeniu apšildymas, savi
ninkas duoda 10-čiai metų mort- 
gičių.

YONGE-LAWRENCE, $5.000 įmo 
kėti, atskiras, visai arti Yonge 
gatvės, 6 dideli šviesūs kamba- 
ria, 4 dalių modemus vonios 
kambarys, nauja apšildymo siste
ma ir nauja krosnis, garažas, sa
vininkas išvyksta į JAV.

OAKMOUNT • ST. CLAIR, $7.000 
įmokėti, be mortgičių, mūrinis, 
atskiras, 13 did. kambarių, 3 vo
nios, 4 virtuvės, nauja krosnis, 
vandeniu apšildymas, privatus 
įvažiavimas, garažas, didelis skly-

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE M1M
RETA PROGA 1

KEELE — LAWRENCE, $18.000 
įmokėti; gražus mūrinis 11 
butų pastatas. Visi butai turi 
po du miegamuosius, šildy
mas alyva. Garažai. $15.000 
metinių pajamų. $95.000 pil
na kaina.

KINGSWAY RAJONE, $30.000 įmo
kėti už 9 metų senumo 16 
butų namą, šildymas alyva. 
Garažai. $19.000 metinių pa
jamų. 514% pirmi mortgi- 
čiai. Prašo $140.000.

PARKDALE RAJONE, $55.000 įmo
kėti. 39 butai, 7 metų senu
mo. Arti Queen — King gat
vių Požeminiai garažai. Kel
tuvas (elevator) $50.500 pa
jamų. Kaina tik $347.000.

BAYVIEW VILLAGE rajone, $45 
tūkst. įmokėti; puikus 29 bu
tų pastatas. Visi naujausi 
įrengimai. Keltuvas, F.M. in
tercom sistema ir kt. $.40.000 
pajamų. Prašo $275.000.

ARTI TĖVŲ PRANCIŠKONŲ BAŽ
NYČIOS, $60.000 įmokėti, 
naujas 67 butų apartamenti- 
nis pastatas. Visi naujausi ir 
moder. įrengimai. Požem. ga
ražai. Visi butai išnuomoti. 
$98.500 pajamų į metus. $700 
tūkst. pilna kaina, ypatingai 
gera proga — naujas pasta
tas viduryje miesto.

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

pas (40x159 pėdos).
QUEEN • LANDSDOWNE, $4.000 

įmokėti, mūrinis, neužimtas, 7 
naujai iŠdekoruoti alyviniais da
žais kambariai, 2 virtuvės, 2 vo
nios, dvigubas garažas, prašo 
$17J00.

HUMBER • DUNDAS, tripleksas, 
$10.000 įmokėti, (2 po 5 kamb. ir 
1-3 kamb. apartmentai) išnuomo
ta po $335 per mėnesį; apynaujis
atskiras pastatas.

JANE-BLOOR. $7.000 įmokėti, mū
rinis, atskiras, 7 kambarių, 2 
augštų, vandeniu apšildymas, 2
modernios virtuvės, 2 vonios, pri-



® SKAITYTOJAI PASISAKO
GYVYBĖS •

sekmadienį, 4 v. p.p., šaulio Domo 
žiogo ūkyje, R.R. 2 Glen-Meyer, Ont. 
Visi kuopos šauliai ir norintieji būti 
šauliais prašomi dalyvauti.

Kuopos vadovybė

liau. Bet pirma turime žinoti, kiek 
mokinių bus iš Kanados, kad galėtu-

varto-APDRAŪDA
Delhi, Tillsonburg
DLK GEDMINO MSUŪ BAU

UŲ KUOPOS visuotinis, metinis tu- Du amerikiečiai paklydo dyku
mose. Vienas iš jų jaudinasi, o

KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINĖS INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

B. ir V. MASKALIŪNŲ AGENTŪRA
LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

audink, jie mus suras.

bet ir kalbėdavo 
darni tiek žodžių, kiek Į

f

FOUR SEASONS TRAVEL J.
323 LAKESHORE RD. EAST, r O“ VreaiT

V R A AĖKI AC Visais kelionių reikalais, visame pašau-
• DAvEriMd lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

GERB. REDAKTORIAU,
malonėkite atitaisyti netikslumą, 

kuris liečia mane jūsų redaguojamo 
laikrašičo skiltyse. “T2” nr. 10, kul
tūrinėje veikloje, parašyta: šventinė
je kalboje J. Gliaudą, visiems dėko
damas dėstė... Tas mažytis prierašė- 
lis “visiems dėkodamas” yra ne tik 
korespondencijos lapsus linguae, bet 
ir principinis neatitikimas mano po
žiūriui j kreipimąsi premijos laimėji
mo proga. Aš negaliu dėkoti kaipo 
premininkas, nes premija nėra man 
suteikta malonė (kaip kad būna su ne- 
konkursinėmis premijomis). Konkurse 
premija yra iškovota; tai kovos laimi
kis. Todėl tas “visiems dėkodamas” 
ir yra žinutės nušvietimas tokioje 
šviesoje, kuri iškreipia tikrovę. Padė
kų nebuvo.

Su tikra pagarba —
J. Gliaudą

jų valdžios mokyklų pripažintas tei
ses ir vadinasi paruošiamoji | kolegi
jas. Mokytojai cenzuoti ir valdžios 
užtvirtinti. Kiekvienas yra 'baigęs uni-

niu. Jokiuose egzaminuose nedaly
vauja valdžios atstovas. Mokiniai,

N
K
Aš nesumokėjau pajamų

karalius Pilypas 
panorėjo tapti visos Graikijos val
dovu. Surinkęs didelę kariuome-

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Lietuvą, Latvija, Estijų, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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

foto aparatai ir t.i.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytu:. Ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 19% svarų gryno svorio. i
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ue Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT.
I Telefonas LE 1 - 3098

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

| Savininkai A. ir S. KALŪZA

—alpa RAD/O & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

‘ oplankyti 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 536-7266

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi s«"fe«-pmh»»«

REKTORIUS ATSAKO 
Į KLAUSIMUS

Kylant vis didesniam susidomėji
mui šv. Antano gimnazija Kenne- 
bunkporte, Maine, JAV-bėse, ne tik 
Amerikos lietuviuose, bet ir Kanado
je, parašiau Tėyų pranciškonų pro
vincijolui ir šv: Antano gimnazijos 
rektoriui Tėvui dr. L. Andriekui, OF 
M, laišką su eile klausimėlių.

„... Norėtųsi smulkiau žinoti apie 
Jūsų gimnazijoj dėstomas kalbas. 
Oficiali dėstomoji kalba, be abejo
nės, yra anglų. Bet kokios pridėti
nės kalbos dėstomos, gimnazijoj ir 
nuo kurios klasės? Kiek žinoma, ten 
einama lietuvių kalba, kaip pripažin
ta viena iš svetimųjų kalbų. Norė
tųsi žinoti, nuo kurios klasės prade
dant ir ar visose klasėse einama?

Be to, kokia kita ar netgi kitos 
svetimos kalbos (be anglų ir lietu
vių) gimnazijoj dėstomos ir nuo ku
rių klasių? (Ar dėstoma pvz. lotynų 
kalba?).

Kai rašot apie galimą gimnazijoj 
prancūzų kalbos įvedimą, malonėkit 
atsakyti, jeigu prancūzų kalba būtų 
įvesta, kokios kitos kalbos vietą ji te
nai užimtų? Ar ji būtų įvesta kaip 
dar viena pridėtinė kalba?

Ar jūsiškė gimnazija turi pripa- 
Į žintas JAV-bių gimnazijų - valdines 

teises, ar ne? Be to, egzaminų metu 
ar dalyvauja koks nors atstovas (ar 
atstovai) iš Amerikos valdžios švie
timo įstaigų (kaip Vasario 16 gimna
zijoj vokiečių atstovai), ar ne?”

Gautas šitoks laiškas:
“Mielai atsakysiu į Jūsų pateiktus 

klausimus:
1. Pagrindinė ir dėstomoji kalba 

mūsų gimnazijoj yra anglų. Kalbos 
lietuvių (lygiateisė ir visus įpareigo
janti), lotynų, vokiečių. Lietuvių ir 
lotynų kalbos pradedamos dėstyti 
nuo pirmos klasės. Vokiečių kalba— 
nuo III-čios klasės.

2. Prancūzų kalba būtų vokiečių 
kalbos vietoj arba pasirenkamoji: 
kas norėtų, galėtų imti vokiečių, kas 
norėtų — prancūzų. Turint prieš 
akis Kanados mokinius, prancūzų 
kalbą pradėtume mokyti anksčiau, 
negu nuo III-čios klasės. Ji eitų lo
tynų kalbos sąskaitom Tokiu atveju 
lotynų kalbą pradėtume mokyti vė-

legijas. T. Leonardas A.”
Nuoširdžiai dėkodamas Gerbia

mam Rektoriui už atsakymus, juos 
skelbiu lietuviškos visuomenės ir lie
tuvių tėvų žiniai. Pr. Alšėnas

DĖMESIO VERTAS STRAIPSNIS
Vertas visų didelio dėmesio nežino

mo asmens rašinys “TŽ” 11 nr. “Su
sivienijo ir nutilo”. Reikia sveikinti tą, 
kuris pasiryžo paraginti, tiesiog pri
kelti iš letargo miego mūsų politinius 
veiksnius, kad galų gale išeitų į vi
suomenę su konkrečiais darbais ir Lt. 
Tarp kitko, nežinomasis asmuo rašo: 
“Mes turime politinių veiksnių daug 
— ir net perdaug.” Visiems būtų įdo
mu žinoti, kokių politinių veiksnių 
yra perdaug ir kiek būtų normaliai 
ne perdaug? Lauktumėm į šį klausi
mą atsakymo. K. Lukoševičius

Atsakymas. Nemanau, kad aiškūs 
dalykai reikia aiškinti. —

Nežinomasis

PADĖKA< - * z

Gulėdama ligoninėje po dviejų ope
racijų ir namuose virš dviejų mėnesių 
patyriau daug nuoširdumo ir artimo 
meilės. Nuoširdžiausią padėką reiš
kiu geriesiems bičiuliams, kurie ilgo
je mano ligoje mažino man skausmus 
ir stiprino mane globodami mažus 
mūsų vaikučius, prižiūrėjo namus bei 
visą namų tvarką. Giliausiai ačiū:

Auklėjimo atostogos
— Kodėl jūs neprižiūrite savo 

vaiku ir iu neauklėjate?
— Atleiskite! Jie juk mokyklą 

lanko. Už ką gi mokytojams mo
kamas atlyginimas?

— Dabar mokykloje atostogos.
— Aš irgi atostogauju.

liko dar spartie&ų valdomoji La- 
konija. Norėdamas baigti vykdyti 
savo norą, jis Lakonijos gyvento-

kraštą, sugriausiu didžiausią jūsų 
miestą”. Lakoniečių atsakyme 
buvo tik vienas žodis: “Jei”.

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. ąstenos statomos 
ir taisomos.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi
1736 Dundas St W.

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

Sav. R. STASIULIS

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

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

Bloor Autorite Garage 12 ^cSgeL^fawi-ms

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 6Vi% 
asm. paskolas iš 7%

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n a n A MM A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAKA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE -____________________

MOKAME
4%% už depozitus 
5yi% numatyta už šėrus
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ. 
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vaL iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. ♦ Telefonas LE 2-8723

Lietuvis LAIKRODININKAS
280 QUEEN ST. W. TORONTO TEL. EM 6-61M

LIETUVA NĖRA MAŽIAUSIA
Drebulys perėjo visu kūnu perskai

čius “TŽ” Ontario sekr. J. Yaremko 
kalbą, kurioje jis Lietuvą ir kitus 
Baltijos kraštus pavadino mažiausio
mis valstybėmis - tautomis Europoje!

Iš dalies mes patys esam kalti, kai 
akademijose, minėjimuose ar anglų 
kalba leidiniuose pavadiname Lietu
vą “very small country at the Bal
tic shore”. Tai didžiausia neteisybė 
mūsų Tėvynės atžvilgiu. Oficialūs par
eigūnai, pasigavę tokius žodžius, kar
toja juos parlamente, spaudoje ir te
levizijoje.

Dydis gali būti įvairiai interpretuo
jamas: Europa savo plotu yra maža 
prieš Kanadą, nedidelės bus Vokieti
ja, Prancūzija ar Ispanija. Tačiau sa
vo gyventojų skaičiumi Kanadą Euro
poje tektų laikyti tik vidutinio dydžio 
tauta. Panašiai yra ir su Lietuva, ku
ri, būdama etnografinėse sienose, yra 
laikoma vidutinio dydžio tauta-valsty- 
be, didesne už Daniją, Olandiją, Švei
cariją, Austriją ar Belgiją. Nemanau, 
kad tų tautų atstovai kada nors išdrį
so savo tėvynes pavadinti “small and 
peaeful country”.

Tad ir mums laikas išmesti iš savo 
lūpų “small”, “šimtmečių vergijos 
pančių” žodžius, kadangi Lietuvą sve
timtaučiui pristatome jau tokią amži
nai vargšę, nelaimingą, lyg kokią el
getą. Tokiais žodžiais mes neprisidė- 
sime prie Lietuvos išlaisvinimo, nes 
svetimtaučio akyse rasime tik užuo
jauta ir pasigailėjimą, o širdyje (vi
siškai normalu kapitalistiniams kraš
tams) lietuviškos patarlės žodžius: el
geta gimei — elgeta ir mirk!

K. Baronas

čiams, A B. Stonkams, D. M. Nor- 
kams, P. S. Augaičiams, Elenai ir Al
bertui Augustinavičiams, V. V. Trei
giams; mieloms draugužėms už pui
kias rožes ir paguodos laiškus net į 
tolimą Rochester, Minn., Mayo klini
kas.

Ačiū už gėles; dovanas, nuolatinę 
pagalbą ir dažną lankymą namuose: 
J. P. Laureckams, B. B. Dirsėms, 
Viltrakiams, V. M. Miceikoms, dr. O. 
Mironaitei, A. S. Grybauskams (J.A. 
V.), L. Vilkienei, M. A. Masiuliams, 
T. A. Žebertavičiams, O. B. čeikams, 
B. V. Vytams, A E. Miknevičiams, V. 
Dirsei, D. M. Bartuliams, O. J. Stro- 
domskiams, A. Dvarionienei, A. L. 
Vektoriams ir jų dukrai Aldutei, K. 
L. K. Moterų Dr-jos Delhi skyriui už 
gėles ir sveikinimus.

Brangieji, Jūsų parodytas nuoširdu
mas ir visokeriopa pagalba man ir 
mano šeimai liks amžinai padėkos 
ženkle mano širdyje.

Nepamirštamai visiems dėkinga
Helena Kairienė

Repeticijoj
- Operos teatre repeticijos metu 
režisorius, nepatenkintas akto
riaus dainavimu, padarė jam pa
stabą:

— Reikia daugiau jausmo dai
nuojant. Nejaugi tamsta niekad 
nebuvai įsimylėjęs?

— Kodėl gi ne? —atsakė akto
rius. — Buvau įsimylėjęs, bet ta
da man ne dainos buvo galvoj.

1940 metais vokiečių bomba, 
sprogdama Londone, išgriovė vie
nos didelės krautuvės sieną. Di
rektorius neuždarė krautuvės, o 
tik prie durų iškabino užrašą: 
“Atidaryta labiau nei prieš tai!”

Lakoniškai
Drąsūs spartiečiai gyveno pieti- _ 

nėję Graikijos dalyje, kuri vadi- ti.

Du teatro 'kritikai pertraukos 
metu susitiko fojė. Vienas jų nu
sižiovavo.

— Taip, — tarė antrasis.—Ly
giai tą patį ir aš norėjau pasaky- 

Parinko Pr. AL

231-2661 2a33r.3b32l

P. BARAUSKO AGENTŪRA
38 CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT.
(ROYAL YORK ir DUNDAS gatvių kampas)

I—Iome Owners 
ENTRE

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

namus

CZ) ST. CLAIR ST. W.

JUNCTION RD.

2 MULOCK 
AVĖ.

š

•
Sav. B. Saulėnas

Didysis naujųjų 
ateivių projektas 

(Atkelta iš 2 psL)
Toronte yra aktyviai įsijungusios 
į šios ligoninės piniginį vajų. Li
gi šiolei jau yra sudaryta 16 skir
tingų tautybių vajaus komitetų 
ir kaikurie jų jau yra surinkę ne
mažas sumas. Visam šios ligoni
nės piniginiam vajui vadovauja 
Carling Breweries vicepreziden
tas W. R. Foster.

Lietuviams ši institucija lig 
šiolei nebuvo perdaug žinoma ir 
nedaugeliui yra tekę pasinaudoti 
jos patarnavimais, Tačiau mes 
neturėtume pasilikti abejingi šiai 
didelei naujųjų kanadiečių tal
kai. Tiesa, mes turime daug savo 
tautinių rūpesčių ir išlaidų, ta
čiau mūsų tautiniai reikalai ne
atpalaiduoja mūsų nuo bendros 
pareigos, kaip šio krašto piliečių, 
besinaudojančių visomis privile
gijomis. Patys didžiausieji pro
jektai ir darbai šiame krašte juk 

►ir yra daugiausia finansuojami 
privačių aukų — pavienių asme
nų ar privačių finansinių institu
cijų.

Jau sudarytas ir lietuvių komi
tetas, kurin ieina: J. R. Simana- 
vičius — pirm., dr. Aid. šapokai- 
tė — narė, dr. J. Sungaila — 
sekr. ir ižd. Kai komitetas kreip
sis i Jus, neatsisakykite paremti 
šį vertingą reikalą kad ir kuklia 
savo auka ir tuo atlikite savo, 
kaip piliečio, pareigą.

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

W. A. LENCKI

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras

DR. E. ZUBRIENE 

DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

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

* Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA —

BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos:

pirmadieniais Ir trečiadieniais 2—9 v.,
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1372

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W, Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

r

vienus metus

’^1

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

JIB VARTODAMAS NEBUSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS.
JIB. 8. Oz. 16 savaičių vartojimui Kanadoje viso $6.30. 

Užsakymus su Money Orderiu, reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA, 1437 So.49th Avė., Cicero, Illinois 60650

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė įstaiga 691 Annette St., 

Tel. RO 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST. 
Tel. LE 2-5461 

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

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

Metro. Lie. PH. 136 TeL LE. 2-5191

BALTIC MOVERS
VISŲ RUSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas. 

Skambinti tel. LE 4-1403 
3f DEWSON St, Toronto, Ont

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eiesira varymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

Pritaiko akinius visiems akių de-

dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

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

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL.D. 
Mamų, ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai 
408 Roncesvalles Avenue • Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(įėjimos is Howard Pork Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v. 
r. iki 1 v. p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antrad.

penktadieniais nuo 6—8 v.v. 
įstaigos tel. LE 7-1708;
Namų — CR 9-6166

ir

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

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 14259
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(j rytus nuo Dufferin St.)

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS

24 Calvington Dr., Downsview.
(prie Keele į šiaurę

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

OKULISTES
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 v. ryto iki 6 v.v.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ>.

draudimo Įstaiga

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LB. 14251; namu CL.
Darbo valandos nno 1# vaL ryto 
iki B J4 vai. vak. SeftadleniaU nuo 

!• vaL ryto iki 4 vai. po plet9-
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JJLT-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612
769-4131



V TORONTO11
5v. Jono Kr. par. žinios

maldomis pradėtos vienos savai- 
ės rekolekcijos. Jas veda liet, jau
nimo “Dainava” stovyklos admi
nistratorius kun. Petras Patlaba. 
Rekolekcijų tvarka: rytais 9 vai.

karais — konferencija ir 8 vai. 
Mišios. Trečiadienį vakarinė kon- 
frendja — vien moterims, o ket-

Prisikėlimo par. žinios
— Rekolekcijos vyrams truks 

visą šią savaitę. Jas veda Tėv. J. 
Venckus, SJ. Mišios šiokiadie
niais — 7, 7.30, 8 ir 9 vai. ryto. 
Po paskutinių Mišių — pamoks
las. Vakare pamokslas ir Mišios 
— 7.30 vai. Per visas Mišias klau
somos išpažintys ir dalijama Ko
munija. Vyrų rekol. pabaiga —

1966 m. balandžio 17 d. 5 vai. p.p. Prisikėlimo salėje 
Prisikėlimo parapijos namų pašventinimo proga
TRIJŲ CHORŲ KONCERTAS

NEGIRDĖTĄ, NEREGĖTĄ PROGRAMĄ IŠPILDYS VAIKŲ, 
STUDENČIŲ IR SUAUGUSIŲJŲ CHORAI, VADOVAUJAMI 
MUZ. KUN. BR. JURKSO. 170 DAINININKŲ SCENOJE!

VISI KVIEČIAMI!!! Bilietai Įsigyjami iš anksto pas visus choristus ir parapijos raštinėje. 
Kaina: $2.00; moksleiviams — $1.00.
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AS MONTREAL
5v. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios

3426 Parthenais St Montreal 24, Que.1465 rue de Sėve, Montreal 20, P.Q. 
tridienio 
5 d., Mi-

Staiga mirė širdies priepuo-

tuntos vai. pamaldas tiek trečia
dienį, tiek ketvirtadienį visi kvie
čiami atvykti. Penktadienio va
kare, po konferencijos ir Mišių, 
parapijos salėje rodomas filmas 
iš Palestinos vietovių, susijusių 
su Kristaus gyvenimu ir kančia. 
Rekolekcijų metu tiek rytais, 
tiek vakarais prašoma pasinaudo
ti sakramentais.

— Šį sekmadienį 10 vai. pa
maldų metu šventinamos palmės. 
Pamaldų metu priimamos aukos 
švenčių proga ligonių lankymui 
ir vargšų šalpai. Aukas priims 
Toronto liet. Caritas.

— Tikybos pamokos vaikams, 
besirengiantiems pirmajai Komu
nijai, po Verbų sekmadienio bus 
balandžio 17 d.

— ois penktadienis yra pirma
sis balandžio mėnesio.

— Prašoma pranešti kleboni
jai apie sergančius namuose ir 
ligoninėse tautiečius.

— šv. Jono lietuvių kapinėse 
praeitą savaitę palaidoti iš Toron
to a.a. Juozas Žilys ir iš. Hamilto
no a.a. Kazimieras Stanaitis. Ve
lionių artimiesiems — nuoširdi 
užuojauta.

— Nuoširdžiausi linkėjimai 
Metropolitan operos sol. Lilijai 
šukytei, pirmą kartą šį šeštadie
nį 1 vai. dainuojančiai R. Wagne- 
rio operoje “Parcifal”.

— Šį antradienį 8 vai. ryto pa
maldos už a.a. Edvardą Kaspera
vičių, o 8 vai. vakare — už a.a. 
Salomėją Butkienė; trečiadienį, 
8 v.v. — už a.a. Emiliją Juškienę; 
penktadienį 8 v.v. — už a.a. Pet
rą Traškevičių, sekmadienį 12 
vai. —- už a.a. Eleną Katchienę.

Tautybių meno taryba rengia 
tautodailės ir velykinių papročių 
parodą Verbų sekmadienį, ba
landžio 3 d., nuo 1-5 v. p.p. naujo
joj Toronto rotušėj. Dalyvaus 
apie 20 taut, grupių. Lietuvių da
lyvavimą oragnizuoja KLB kraš
to valdybos kultūros komisija, 
padedama abiejų parapijų kata
likių moterų draugijų. Lietuviai 
kviečiami paroda susidomėti ir ją 
aplankyti.

minimas — šeštad. po rytinio ir 
vakarinio pamokslo. Rinkliava
— šeštad. per 9 vai. ir per vaka
rines Mišias. Agapės ir religinio 
koncerto šiais metais nebus. Vi
sus vyrus ir vaikinus kviečiame 
rekolekcijose gausiai dalyvauti.

— A.a. Juozo Žilio artimie
siems reiškiame giliausią užuo
jautą. Taip pat giliai užjaučiame 
Hamiltone mirusio a.a. K. Stanai
čio šeimą ir artimuosius.

— Prašytos paskelbti Mišios: 
šį penktad. pradedamos gregori- 
nės Mišios už a.a. Eleną Laurina
vičienę, užpr. p. Putrimų, šiokia
dieniais jos bus laikomos 7 v.r., 
o sekmad. — 10 vai.; šį šeštad.,
8 v. — už a.a. K. Dalindą, užpr. 
B. O. Vilimų; 9 v. — už a.a. A. 
Mičiūną, užpr. p. Mičiūnienės. 
Šį sekmad. 8 v. — tretininkų int.;
9 v. — už a.a. K. Vaitiekūnienę, 
užpr. sūnus Stasys; 11.15 v. — 
už a.a. Veronikos sielą, užpr. p. 
Dervinienė.

— Šį sekmad. per visas Mišias
— rinkliava vyskupijos kunigų 
seminarijai. Kurie praėjusį sek
mad. negalėjo paaukoti, prašomi 
tai padaryti šį sekmadienį.

— šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Ligoniai aprūpinami 
sakramentais iš anksto susitarus. 
Vakarinių Mišių pradžia maždaug 
8.10 vai., kuriose, nors ir vyrų 
rekolekcijos, gali dalyvauti ir 
moterys.

—Chorų repeticijos: suaugusių
— pirmad. ir ketvirtad., 7.30 v* 
v.; repeticiją pradeda moterys, o 
po rekol. prie jų prisijungia ir 
vyrai; studenčių — trečiad., 7 v. 
v.; vaikučių — penktad., 6.30 v. 
v. Visų 3 chorų gener. repeticija
— šį sekmad., 3.30 v. p.p. Didelė 
padėka ponioms L. Malinauskie
nei ir A. Vekterienei, be jokio 
atlyginimo pasiuvusioms 24 vaka
rines sukneles studenčių chorui. 
Taip pat nuoširdi padėka G. Du- 
bininkienei, kuri jau net penkeri 
metai kaip rėdo mūsų vaikučių 
chorą, kuriam priklauso tarp 80 - 
110 vaikų.

— šią savaitę pirmosios Komu-

KAZIMIERUI STANAIČIUI mirus,

jo žmonai VERONIKAI, dukrai NIJOLEI, sūnui ZENONUI

su šeima, jo broliams bei jų šeimoms reiškiame gilią

užuojautą ir kartu liūdime —

ir G. Rinktinai

Mylimai jaunystės ir .mokslo draugei
A. A. ELENAI MAIKAUSKAITEI - KATCHIENEI mirus, 
jos dukroms — ILONAI ir MARAI, didelio sielvarto pri
slėgtoms, reiškiame gilią bei nuoširdžią užuojautą —

Stefanija Radzevičienė
-n Bronislava Dikinįenė

Jungtinėse Amerikos Valstybėse

Mylimam tėveliui mirus Lietuvoje,

RRONIŲ RAKAUSKĄ nuoširdžiai užjaučiame —

Uršulė Žvirblytė 
Jonas Maniuška

Mylimai motinai ONAI KUZMICKIENEI mirus,

STASĮ KUZMICKĄ, šeima ir gimines

nuoširdžiai užjaučiame —
J. S. Bubuliai

A.a. Juozas Žilys, 58 m. am- nijos ir katechetinės pamokos 
žiaus, mirė kovo 23 d. savo na-’ bus įprasta tvarka, bet šį sekina
muose 870 College St. Iš vakaro' dieni, Didž. Savaitę ir per Vely- 
pasijuto blogai, bandė kreiptis į kas pamokų nebus. Jos vėl bus

tęsiamos antrad. po Velykų 7 v.v.
— Praėjusi sekmadieni pirma

jai Komunijai besiruošiančių vai
kų tėvelių susirinkime Išdisku
tuoti su švente susiję reikalai ir 
išrinktas tėvų komitetas: pirm.
— V. Abram'avičius RO 7-0689, 
vicepirm. — G. Stauskienė, spe
cialiems darbams — O. Taseckie- 
nė, M. Vaitkevičienė, K. Žabienė, 
V. Kvedaras ir A. Ulba. Pirmo
sios Komunijos iškilmės — gegu
žės 1 d.

— Registracija Sutvirtinimo 
sakramentui — ši sekmad. po 10 
vai. Mišių pas seseles. Iškilmės
— gegužės 29 d. Atvyksta vysk. 
V. Brizgys.

— Parapijos namų pašventini
mo iškilmėms atvyksta T. provin
cijolas ir keletas anksčiau Prisi
kėlimo parapijoje dirbusių kuni
gų. Ponios, kurios “open house” 
kavutei gali iškepti ir padovanoti 
tortų ir kt. pyragų, maloniai pra
šomos paskambinti p. Kuolienei 
RO 9-7051, p. Basalykienei 762- 
9564 arba i parapijos raštinę LE 
3-0621. šventei reikės bent 150 
pyragų; iki šiol jau pažadėta 95. 
Nuoširdus ačiū!

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo parapijos skyriaus virimo ir 
kepimo kursai bus tęsiami balan
džio 5, 12, 19 d. įprastu laiku — 
7.30 v.v. Kursų užbaigimas — 
balandžio 24 d. kartu su skyriaus 
susirinkimu. Valdyba

Tadas S. Macas, 11 m. amžiaus, 
šv. Mykolo katedros VI skyr. mo
kinys, kovo 27 d. mokyklos audi
torijoj dalyvavo vargonų koncer
te ir išpildė Rinck - Rogers “Pre
lude in F Minor”. Vertintojas dr.

Ryšių su okupuota Lietuva 
klausimą diskutuos Toronto atei
tininkai sendraugiai savo susirin
kime šį sekmadienį, balandžio 3 
d., 4 v.'p.p., Prisikėlimo par. mu
zikos studijoj. Klausimui visapu
siškai apžvelgti sudaryta ketu
rių asmenų grupė, kurių vieni 
atstovaus argumentams už ryšių 
palaikymą, Įriti — prieš. Taipgi 
diskusijose galės pasisakyti ir ne 
simpozijumo nariai. Valdyba 
kviečia visus narius ir minimu 
klausimu besidominčius dalyvau
ti.

Kun. Ant. Sabaliauskas, sale
ziečių misijonierius, šią savaitę 
veda rekolekcijas Hamiltone. Jis 
yra apvažiavęs su rekolekcijomis 
beveik visas lietuvių kolonijas Š. 
Amerikoje. Vykdamas į Hamilto
ną buvo sustojęs Toronte ir ap
lankė “T. Žiburius”, kuriuos jis: 
jau nuo seno skaito.

K.L.K. Moterų Prisikėlimo pa
rapijos skyrius turėjo kovo 20 d. 
susirinkimą, kuriame dalyvavo 
rekolekcijų vedėjas jėzuitas Tėv. 
J. M. Venckus ir gražus būrys na
rių bei viešnių. Tėv. J. Venckus 
labai vaizdžiai papasakojo apie 
savo gyvenimą ir studijas Lietu
voj, Vokietijoj ir Amerikoj. P. 
Amerikoj yra apie 200 mil. kata
likų. Gyvenimo lygis, pagal JAV 
ar Kanados sąlygas, labai žemas 
ir dauguma gyvena labai skur
džiai. Nežiūrint JAV paramos, P. 
Amerikoj trūksta kapitalo. Kai 
reikėjo vyskupams vykti į Vatika
no santarybą, vokiečių vyskupai 
padengė kelionės išlaidas, neš jie 
patys neįstengė.

Tėvui Juozui Venckui vardinių 
proga buvo sugiedota “Ilgiausių 
metų”. Visos dalyvavusios susi- 
rinkime reiškia nuoširdžią padė
ką jam už tokias įdomias mintis.

Valdyba priminė, kad artėjan
čių Velykų švenčių proga bus lan
komi ligoniai; kviečiamos visos, 
kurios tik galės prisidėti prie to 
kilnaus ir artimo meilės darbo.

Dalyvė

gydytojus, bet pagaliau apsi
sprendė palaukti iki rytojaus die
nos. Sekantį rytą buvo rastas mi
ręs. Buvo pašarvotas Turner and 
Porter laidotuvių įstaigoje, palai
dotas iš Prisikėlimo bažnyčios ko
vo 26 d. lietuvių kaninėse. Pla
čiau — sekančiame “Tž” nr.

Atskiras susitelkimas gimna
zistėm — šį šeštadienį, ir sekma
dienį, balandžio 2 ir 3 d., Lietu
vių Vaikų Namuose; šeštadienį 
2.v0 —5 vai. ir sekmadienį 1.30 
2.30 — 5 vai,, ir sekmadienį 1.30 
moksleivės, ypač sesės skautės, 
pasinaudoti šia reta proga.

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką už lanky

mą manęs ligoninėje prieš ir po ope
racijos, už gėles, dovanas, užuojautas 
ir raminančius pareiškimus: šv. Jono 
Krikštytojo parapijos klebonui kun. P. 
Ažubaliui, tos pat parapijos bažnyti
niam chorui, sūnui Remigijui ir mar
čiai, dukroms — Irenai ir Danutei bei 
žentams, p.p. J. Gerasimavičienei, E. 
Gipienei, O. ir J. Juodikiams bei p. 
Juodikienės mamytei, K. Juknevičie
nei, S. ir A. Kalūzoms bei p. Kalūzie- 
nės mamytei, J. Ožalienei, S. Pundziu- 
vienei, E. Račkauskienei, A. ir B. šim- 
kevičiams, G. ir L. Smitams, K. Žutau
tienei, mano bendradarbėms bei vi
siems kitiems.

Dar kartą nuoširdus ačiū.
Marija Elijošienė

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už manęs lan

kymą ligoninėje Tėvams pranciško
nams, B. Bagdonui, S. Bučienei, L. 
ir V. Matulevičiams, M. Petroniui, A. 
Hlywa, Mr. Campagna; taip pat — 
dr. Urbaičiui, C. Suchac, dr. Knowl
ton ir dr. Valadkai už gerą gydymą. R. D. Atkins labai gerai įvertino Nedidelis orkestras Įvairiems paren-

A. Sudeikis

VYRESNIO AMŽIAUS MOTERIS 
jieško kambario ir virtuvės 

be baldų
TeL 767-2544. Skambinti vakarais,

mokime pasirodymą. Tarp kitko gimams prieinama kaina. Skambinti: 
jis pareiškė: “Puikus jaunuolio - ------------
pasirodymas... Tikslumas ir eks
presija buvo labai geri.”

A. ZAREMBA 
Telefonas 767 - 7084.

Lietuvių Namų bendrovės susi
rinkimas įvyko kovo 27 d. Iš val
dybos pirm. J. Strazdo ir ižd. A. 
Statulevičiaus pranešimų matėsi, 
kad namų reikalai finansiškai 
vis dar negali teigiamai susiba
lansuoti. Pereiti metai suvesti su 
$494.43 nuostoliu, be to, nenura
šius indų amortizacijos (apie 
$150) ir nesumokėjus mortgičių. 
Turint galvoje besitęsiančią sun
kią, finansinę padėti, buvo kelti 
Įvairūs pasiūlymai ateičiai. Vald. 
pirm. J. Strazdas siūlė dar porą 
metų palaukti su pardavimu, kol 
pasitaisys rinkos kainos. A. Rin- 
kūnas siūlė namus parduoti ir 
bent laikinai pinigus padėti į 
banką, gaunant palūkanas, kurių 
susidarytų iki $3000 metams. L. 
Tamošauskas siūlė pardavus na
mus įsigyti studentų patalpą uni
versiteto rajone. Dr. M. Anysas 
karštai gynė dabartinių namų iš- 
laikymą. Pasidalinus nuomo
nėms, prie nutarimo nebuvo pri
eita.

Į naująją namų valdybą, vieto
je išėjusių keturių narių, pri
rinkta: A. Petryla, E. Jurkevičie
nė, Pr. Kvedaras ir Aug. Kuolas. 
Kandidatu liko J. Kudaba. Revi
zijos komisijom V. Bačėnas, M. 
Abromaitis ir dr. M. Anysas. Su
sirinkimui gražiai pirmininkavo 
H. Stepaitis, sekretoriavo — V. 
Bačėnas. J. J.

Prof. A. Ramūnas praėjusią 
savaitę buvo atvykęs į Torontą 
dalyvauti tarptautiniame peda
gogų seminare kaip Otavos uni
versiteto atstovas. Seminare da
lyvavo apie 150 pedagogų iš Eu
ropos ir kitų žemynų. Prof. A. 
Ramūno naujieji veikalai yra 
spausdinami Otavos un-to leidyk
los. Profesorius turi parašęs kny
gą ir lietuvių kalba, bet jos išlei
dimas dar nėra paaiškėjęs.

Pabaltiečių demonstracija prie 
Ontario parlamento rūmų kovo 
26 d. pavyko gana gerai — daly
vavo apie 300—400 asmenų ir 
apie 50 plakatų. Gaila, kad de
monstracija buvę rengta skubo
tai, ir daugelis apie ją net neži
nojo. Ji atkreipė visuomenės dė
mesį į grupę, pasisakančią už 
JAV politiką Vietname. Lietuvių 
toje demonstracijoje galėjo būti 
daugiau.

NAUJA TORONTO 
APYLINKĖS VALDYBA

KLB Toronto apylinkės tary
bos susirinkimas įvyko kovo 27 
d. Šv. Jono Kr. par. salėje. Jį ati
darė apyl. pirm. Aug. Kuolas. 
Pirmininkaujant Pr. Basčiui ir 
sekretoriaujant V. Staskevičiūtei, 
J. Andrulis perskaitė pereito su
sirinkimo protokolą ir buvo suda
rytos komisijos. Po to KLB kr. 
valdybos pirm. A. Rinkimas pa
sveikino naująją tarybą, pasi
džiaugdamas gausiu jaunųjų 
prieaugliu ir primindamas dides
nius ateities darbus — Jaunimo 
Metų programą ir Lietuvių Die
ną, kuri šiemet įvyks Toronte. 
Apyl. pirm. A. Kuolas padarė iš
samią apylinkės gyvenimo ap
žvalgą, tarp kitko, suminėdamas 
apylinkės valdybos organizuotą 
žygį į Niujorką, pastangas lietu
vių įjungimo į Tėvų bazilijonų 
gimnaziją ir projektą pastatyti 
lietuvių kapinėse paminklinį kry
žių. Be to, apyl. valdyba surengė 
visus pagrindinius minėjimus ir 
dalyvavo visuose kituose lietuviš
kuose darbuose. Ižd. inž. P. Le- 
lis pranešė, kad pereitais metais 
nario mokesčio surinkta $881, 
kurių dalis perduota krašto val
dybai, sumokėtos senos skolos ir 
dar kasoje liko $300. Už gerą iž
do tvarkymą p. Lėliui pareikšta 
padėka. Tautos Fondo skyrius 
pasidžiaugė gera Vasario 16 rink
liava: salėje surinkta $912 ir baž
nyčiose $335, iš viso — $1248. 
Greitu laiku Tautos Fondas pra
dės vajų po namus.

Į naująją apylinkės valdybą iš
rinkti: Aug. Kuolas, J. Karasie- 
jus, B. Saplys, D. Augaitytė, <V. 
Staškevičiųtė, kun. P. Ažubalis 
ir V. Verikaitis. Į revizijos komi
siją — St. Banelis, V. Bačėnas ir 
Vida Anskytė.

Pabaigoje ilgiau sustota ties 
bendresnio pobūdžio problemo
mis: solidarumo mokesčio rinki
mu ir padalinimu, organizacijų 
dalyvavimu taryboje, šalpos ir 
kultūros įgaliotinių reikalingu
mu, valdomųjų organų kadenci
jos ilgumo klausimu, krašto tary
bos rinkimo taisyklėmis ir pan. 
šios diskusijos buvo ypač naudin
gos krašto valdybos statutų ko
misijai, kuri jau ruošia statutų 
pertvarkymą ateinančio rudens 
tarybos sesijai.

Susirinkime dalyvavo 23 rinkti 
apyl. tarybos atstovai (iš 25), 8 
organizacijų atstovai (iš 64) ir ke
letas svečių. Rs.

Hamiltono “Aukuras” kovo 27 
d. labai ištvermingai suvaidino 
torontiečiams rašytojo dr. Jono 
Griniaus dramą “Gulbės giesmė”. 
Apypūnė Prisikėlimo salė kant
riai sekė vaidinimo eigą keturias 
su puse valandos. Visi gėrėjosi 
aktorių apranga, puošniomis sce
nomis, pagrindinių aktorių vai
dyba, ypač jų ištverme. Kaip mė
gėjų teatrui, tai gana didelio dar
bo vaisius.

Akademikų Draugijos sureng
ta paskaita kovo 19 d. sulaukė 
nemažo būrio klausytojų. Kalbė
jo dr. Vyt. Vygantas iš Niujorko 
apie rasės problemą ir lietuvių 
laikyseną. Draugijos pirm. p. Šu
kio pakviestas, paskaitininką pri
statė klausytojams V? Kolyčius. 
Dr. V. Vygantas kalbėjo apie juo
dąjį žmogų JAV-se, jo kovą už ci- 
vūines teises ir santykius su bal
taisiais. Problema didelė ir sun
kiai sprendžiama ypač dabar, kai 
juodojo amerikiečio užnugaryje 
iškilo Afrika. Jautriausia paskai
tos dalis buvo ta, kuri lietė kai- 
kurių lietuvių pažiūrą į juodojo 
žmogaus kovą, kaip turinčią ryšio 
su lietuvių kova už pavergtą 
Lietuvą. Po visos eilės paklausi
mų paskaitos dalyviai dar priva
čiai diskutavo vaišindamiesi ka
va. Bvs.

liu 59 m. amžiaus Stasys Arkaus- tvarka: antradienį, bal. 5 d., Mi
kas; palaidotas iš šv. Kazimiero šios 7.30 v.v. su pamokslu; tre- 
bažnyčios kovo 26 d. čiadienį, bal. 6 d., Mišios 7.30 v.

— Mūsų parapijoje vyksta re- v. su pamokslu; ketvirtadienį, 
kolekcijos, vedamos Tėvo J. Bo- bal. 7 d., Mišios 7 v.v. ir pamoks- 
revičiaus. Kiekvieną vakarą 8 v. Has; rytais ketv., treč. ir antradie- 
pamokslas ir po jo — Mišios, šeš- nį rekolekcijų metu bus rytinės 
tadienio vakare, be parapijos ku- į pamaldos 9 vai. su pamokslu. Iš
rūgų ir rekolekcijų vedėjo, išpa-pažintys bus klausomos rytais ir 
žinčių klausyti pakviestas dar vie- vakarais pamaldų metu.
nas kunigas svečias. Rekolekci- — Didž. Savaitės ir Velykų pa

bažnyčios kovo 26 d.

nas kunigas svečias. Rekolekci- — Didž. Savaitės ir Velykų pa
jos baigsis sekmadienį 11 vai. Mi- maldų tvarka: Mišios Did. Ketvir- 
šiomis. Po sumos parapijos salėje tadienį — 7 vai. ir D. Penktadie- 
bus pietūs. Pirmą kartą rekolek- nį 7 vai. vakare; D. šeštadienį — 
cijos bus baigiamos visų bendrais 6 v.v. Išpažintys klausomos pa- 
pietumis. ; maldų metu. Prisikėlimo pamal-

— Pirmasis mėnesio penkta- dos 6 vai. ryto; toliau Mišios kaip
dienis — šią savaitę. sekmadieniais — 8, 9, 10,11 vai.

—Klebonas prašo tėvus leisti — šis penktadienis — mėnesio 
savo vaikučius giedoti į bažnyčios pirmasis; Mišios 7 vai. ryto ir 
mokinių chorą, kurį dabar sudaro 7.30 v.v.
daugiausia Rosemonto šeštad.! — Fantų bazarui aukojo: J. B. 
mokyklos mokiniai. Chorai savo1 Lukoševičiai, J. Zabeliauskas, P. 
gražiu giedojimu įneša į tą mal- ■ Girdžius, M. Lindsay, V. Balčiū- 
dos pusvalandį kažko gražaus ir naitė, A. Drevinskienė, J. Burba, 
pakeliančiai didingo. Iš lietuvio ’ J. Veraitis, 'J. Šipelienė, J. Miku- 
širdies to susigyvenimo su bažny- lėnienė, Pr. Baltonis, E. Vaice- 
čios chorais netaip lengva išrauti, kauskienė, R. Valintienė, J. Bal-

— Kovo 27 d. klebonijos patal
pose įvyko vyresniųjų mokslei
vių'ateitininkų susirinkimas, kurį 
atidarė R. Skučaitė. Kaip gražu, 
kad moksleiviai dalyvauja tokioje 
veikloje.

— Parapijai aukojo $100 — S- 
Andrewsky; $50: J. Baršauskas, 
p. Butkevičius, Pov. Kalpokas; 
$34: N. Kriščiūnas; $30: L. Sele- 
nis, V. Markauskas, R. Zienius; 
$25: VI. Koškus, EI. Talalaitė; 
$20: Jz. Valiulis, M. Gručkūnie- 
nė, M. Arlauskaitė, V. Muraus
kas, P. Petrauskas, Jz. Norris, M. 
Juškienė, R. Tetmejerienė, Jz. 
Piečaitis, A. Pūras, J. Tubis; $15: 
V.*Kudžma, Jz. Stukas, P. Keršu- 
lis, M. Jankauskienė, P. Bendžiu- 
vienė, A. Bendžius, Jz. Benius, 
K. Zienius; $14: J. Latyėnas, p. 
Jagelavičius, Jz. Malcius, E. Lip- 
kė; $10: V. Bubelis, V. Boikas, F. 
Ramanauskas, V. Lukauskas, J. 
Adomaitytė, V. Noreika, Jz. Stul- 
ginskas.

— Praėjusio Sekmadienio I 
rinkliava $147.29, II rinkliava 
$141.90. K. J. G.

sekmadieniais — 8, 9, 10,11 vai.
— Šis penktadienis — mėnesio

čiūnas, D. Rupšys, P. Kličius, E. 
Motecienė, S. Pocauskai, J. Jo- 
cas, J. Vilkas, A. Salalienė, Pr, 
Juodkojis, E. Gedvilienė, St. Mi
kalajūnienė, S. Vilimienė, J. 
Juodviršienė, V. Piešinienė, R. 
Piešina, M. Rugenienė, J. Macio- 
nis, M. Macionienė, A. Jankus, 
M. Givis, J. Adomaitis, H. Tau- 
teras, O. Motuzienė.

— Jau daug kas atsilygino už 
“T. žiburius”. Dar neatsilyginu
sieji kviečiami tai netrukus pada
ryti. Metinė prenumerata $5; nau
jiems skaitytojams daroma nuo
laida.

“Baltijos” stovyklavietės komi
tetas balandžio 30 d. AV par. sa
lėje rengia vakarą — balių. Pro
gramą išpildys Montrealio lietu
vių jaunimas. Bus šokiai, loterija, 
bufetas. Pelnas skiriamas numa
tomoms naujoms stovyklavietės 
statyboms.

ŠV. JONO KR. PAR. KNYGYNE 
GAUTOS NAUJOS KNYGOS 

Mykolas Vaitkus, PER GIEDRĄ IRPARDUODAMAS PELNINGAS TA
BAKO ŪKIS arti Castletono prie ge- AUDRĄ. 1909—1918 — Atsiminimai 
ro kelio. 160 akrų su 43% akro taba- iv. Kietais virš. $3.75.
ko sodinimo teise, yra gero miško 30 Antanas Talys, INICIALAI PO TTL- 
aknj, gyvenamas namas su visais pa- TU. Novelės. Kietais virš. $2.50.
togumais gerame stovy su 5 miega- jOrgis Gliaudą, DELFINO ZENK- 
mais, 3 traktoriai geram stovy, lais- LE. Premijuotas romanas. Išleido 
tymo priemonės, 2 pradai, sunkveži- Liet. Knygos Klubas. Minkštais viešė
mis 3 tonu gerame stovyje, 8 džiovyk- ijajs. $2.65.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap 
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 • 7 9 8 1. 
Namu telefonas AM 1-0537.

I4K

suvenlrą ir įvairią reikmenų krautuvėn

jos), 2 šiltadaržiai gerame stovyje PARDUODAMAS VASARNAMIS gra- 
150 ir 60 pėdų ilgio. Boję vietoje Wasagoje, 34 nr. B Avė.
Parduodame labai pigiai, nes sveikata lietuvių rajone su Įrengtais visais mies- 
ir amžius verčia tai daryti. Skambinti: to patogumais. Skambinti Toronte 
Workworth 46 R. 23. ' 241-0672.

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BI&ZINSKAS

Užsakymai frž narni ir paštu.

Citv Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsp namuose arba mu
su Klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
liuoti pirma pamoka su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 RI.OOR ST. W. (prie Rathnrst) 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

TORONTO
J; Daubėnas “Alkos” sambū

riui įdomiai kalbėjo apie aktorių 
ir vaidybos problemas. Vasarą 
'porai mėnesių paskaitininkas yra 
pakviestas dėstyti vaidybą ir re
žisuoti Ontario prov. mokykli
niams sambūriams.

AUKOKIME JAUNIMO 
KONGRESUI

Jaunimo kongreso įvykdymas 
reikalauja daug lėšų. Kanados 
lietuvių suaukoti pinigai bus ne 
tik skiriami bendriesiems kon
greso reikalams, bet taip pat ir 
mūsų specialiam tikslui — pa
remti Pietų Amerikos jaunimo 
atstovų atvykimą. Kovo mėnuo, 
skirtas* lėšų vajui, jau baigiasi, 
bet užsibrėžtosios sumos dar ne
surinkome. Taigi dar kartą krei
piamės į visus, jaunus ir senus, 
prašydami finansinės paramos. 
Toronte aukos priimamos: Prisi
kėlimo par. bankelyje sąsk. nr. 
1444. “Paramos” bankelyje sąsk. 
nr. 2946. Be to, aukas galima 
siųsti: vajaus pirm. V. Tamulai- 
tytei, 102 Quebec Ave., Toronto 
9, arba jaunimo sekcijos sekreto
rei A. Sapijonytei, 56 Indian Rd. 
Cres., Toronto 9.

KLB jaunimo sekcija
Torontiečiai ir kitų vietovių 

tautiečiai domisi “Traviatos” ope
ra, kurią pastatė Lietuvių Opera 
Čikagoje. Keletas tautiečių jau 
buvo nuvažiavę, o kiti rengiasi 
važiuoti šį savaitgalį.

H. ir J. Ivanauskai, anksčiau 
gyvenę Toronte, turi Fort Erie, 
Ont., restoraną. Pastaruoju metu 
jie atidarė ir dovanų krautuvę, 
kurioje parduodamos brangeny
bės ir įvairių kraštų išdirbiniai. 
Krautuvė pavadinta “Helen’s 
Gift Shop” (131 Gilmore Road, 
Fort Erie, Ont.).

Roy Cadwell, autorius straips
nio “Amerikos laukia Lietuvos 
likimas”, tūpusio "TŽ” 12 nr., 
yra gyvenęs Toronte. Pažymėti
na, kad straipsnio antraštėje yra 
iškritęs klaustukas. Tai šiek tiek 
pakeitė antraštės prasmę.

Kanados Lietuvių 
Fondo veikia

Viena stipriausių Š. Amerikos 
lietuvių okonominių organizacijų 
SLA 123 Montrealio kuopa, įsto
dama nariu Kanados Lietuvių 
Fondan, įmokėjo $50, likusius iki 
$100 pasišadėjo papildyti kiek
vienais sekančiais metais po $25, 
Tenka pasidžiaugti, kad vis dau
giau žmonių pradeda suprasti 
Fondo reikšmę ir įsijungia ne tik 
įnašais, bet ir darbu. J. Adomo
nis sutiko įeiti į įnašų telkimo ko
mitetą. Šiais Jaunimo Metais, 
ypač iki Fondo suvažiavimo To
ronte balandžio 16 d., montrea- 
liečiai turėtume pasispausti, nes 
iki šiol labai mažai tesame prisi
dėję. Artimoje ateityje numato
ma dar daugiau perorganizuoti 
Montrealio atstovybę įjungiant 
daugiau naujų žmonių. Įgaliotinis

APS1DRAUSK!

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722-2472
Res: 722 -4735

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 

ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ

Tikslus ir greitas patarnavimas

KOVOKITE

su vėžiu

TIKRINDAMI

SVEIKATĄ IR

AUKODAMI:

CANADIAN CANCER SOCIETY

443 Mount Pleasant Rd., 
Toronto




