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IR PATYS KALTI
DR. P. MAČIULIS

Kiekvienais metais vasario mėnesį susirenkam draugėn pri
siminti kiekvienam tikram lietuviui brangios dienos, būtent, lais
vės bei nepriklausomybės atgavimo. Ir kiekvieną kartą vis giliau 
įsitikiname, kad laisvė žmogui yra neįkainojama vertybė. Juk dar 
neišmirė senesnioji lietuvių karta, tebeatmenanti tuos laikus, kai 
šio amžiaus pradžioje caristinėje Rusijoje net Lietuvos vardas ne
buvo minimas. Nenuostabu, kad tie prisiminimai, vėliau sugre
tinti su 22-jų metų atgautos laisvės laikotarpiu, šiandien vėl ly
ginami su dabartine Lietuvos žmonių baudžiava po kruvinojo bol
ševizmo letena. Jie mums paryškina, išvadą, kad už laisvę reikia 
kovoti. Todėl ir Karo Muzėjaus bokšte Laisvės Varpas mums by
lojo: “O, skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės ne
vertas, kas negina jos!”

Žinome, kad jau XIII amžiuje karalius Mindaugas stengėsi 
sukurti vieningą lietuvių valstybę. Susiskaldymas sekė susiskaldy
mą ir po Mindaugo. Gedimino laikais rodės viskas susilydys į vie
ną stiprią valstybę, bet, deja, feodalizmo amžiuje karaliai ir ku
nigaikščiai viešai pasigirdavo: valstybė tai aš!

Mūsų Kęstutis su Algirdu, tiesa, gražiai sutarė tarpusavy, 
bet vienas pertoli nuslydo į rytus ir apsikrikštijo, gerokai susla- 
vėdamas, kitas gi kietai tebesilaikė pagonybės, ir, nors abiejų vai
kai tapo krikščionimis, bet pati krikšto širdis buvo kryžiuočių te- 
riojama. Taip Lietuva prarado prūsų, galindų, jotvingių gentis 
bei jų gyventas žemes ir visokį kitą turtą. Lenkąi-matė kas deda
si jų pašonėje, todėl grynai politiniais sumetinjąis pasiūlė Algir
do sunui Jogailai Lenkijos vainiką, kad su lietuvių pagalba pajėg
tų atlaikyti savas žemes nuo tų pačių grobuonių kryžiuočių ir ki
tų pavojų iš rytų šono. Jei Vytautas vėliau ir stengėsi sukurti ša
lia Lenkijos karūnos Lietuvos valstybę, visai atpalaiduotą nuo 
Lenkijos, tai ir jam tas nepavyko, kaip anuomet Mindaugui, ap
jungti visas Lietuvos žemes. Su jo mirtimi valstybė pradėjo tirpti 
ir išsiliejo į personalinę uniją su Lenkija. O kiek mieliau su Len
kijos silpnėjimu pakėlė galvas Lietuvos priešai rytuose su Mask
va priešaky. Didžioji Lietuvos Kunigaikštija ėmė nykti. Dingus ir 
sunykus medžiaginei galybei ir stokojant dvasinės galios skaidrių 
žiburių diduomenės eilėse Lietuva sunyko. Ir ne dėl kitų (lenkų) 
kaltės, bet dėl savo kieto nugarkaulio neturėjimo. Pirmieji nuo sa
vo tautos nusisuko mūsų bajorai-didžiūnai, o juos pasekė smulki 
miesčionija su visa prisiplakėlių bei pataikūnų palyda.

★ ♦ ★ \
Pagal anų laikų teisės supratimą, pirmąją baudžiavą juk ir 

pas mus įvedė* ne kitas kas, o buvę mūsų pačių bajorai. Baudžia
va Rusijoj, principe ir Lietuvoj, buvo panaikinta 1863 m. vasario 
18 d. rusų caro Aleksandro II Įsakymu, už kurį ir pats galvą pa

rdėjo.-.,- V x ‘ T'
Sukilimai prieš rusų carus 1831 ir 1863-4 m. buvo lenkų po

nų užmojis, tik Kalinauškis Gudijoje ir mūsų kunigas Mackevi
čius, Šimonių girioje sutelkęs savo žmones, teparodė aiškius tiks
lus, už kuriuos verta ir reikia aukotis. Jis žuvo pasišventėliu už 
žmones, bet jo skelbtos mintys vedė lietuvius iki nepriklausomy
bės atkūrimo.

Ak, ir nepriklausomybę atkuriant reikėjo sudėti savanorių 
aukų. Tai aiškiai rodo, kaip visais amžiais reikėjo brangiai už lais
vę mokėti. “Tas laisvės nevertas, kas negina jos...” Kartojant 
šiuos ištarmės žodžius, mums nedera graižytis atgalios, bet iškė
lus augštyn laisvės žiburį reikia eiti pirmyn, reikia kietai už ją ko
voti, ir ne vien savo atliekamu skatikėliu, bet ir visomis jėgomis.

Vaidinama komunistinė laisvė
J. GRIKIS

Mūsų korespondentas Švedijoj

Vasario 16 minėjimo Toronte vaizdai. Iš kairės: Knados finansų min. W. L. Gordonas skaito min. pir- 
mininko L. B. Pearsono sveikinimą lietuviams; siud. p-lė Kuriiutytė renka aukas Tautos Fondui; 
dr. P. Lukoševičius, KLB krašto valdybos pirm., paskaitos metu. Dešinėje pusėje: padedamas vaini-' 
kas prie paminklo žuvusiesiems; kalba miesto atstovas Archer; žemiau — Kanados finansų min. 
W. L. Gordon prie Kanados naujosios vėliavos su studentėmis — V. Tamulaityte ir G. Rinkūnaite. 
Vasario 15 d. ši vėliava buvo iškelta visos Kanados įstaigų. Nuotraukos S. Dabkaus

Kanadoje bus respublika?
Panaikinti monarchiją ir land. Ten net 49% visų šeimų 

Įsteigti Kanados respubliką — 
tokią rezoliuciją priėmė Kana
dos universitetų studentų libe
ralų federacija. Turint galvoje, 
kad studentai vis daugiau įsijun
gia į politiką ir neužilgo tie pa
tys studentai vadovaus politi
niam gyvenimui panašios rezo
liucijos nelieka bereikšmės. Bu
vęs Kanados generalgubernato
rius Vincent Massey atsakė, kad 
studentai turėtų pagalvoti, ką 
kalba, ir Įrodinėjo, ką karalienė 
reiškia Kanadai. Ji esanti visko

. simbolis. Jeigu Kanada nutrauk
tų ryšius su Anglija ir pasidary
tų respublika, tai, pagal Massey, 
būtų jos nepriklausomybės ga-

turi mažiau nei $3.000 pajamų 
per metus. Ontario provincijoje 
tik 16% šeimų per metus uždir
ba mažiau nei $3.000 ir Br. Ko
lumbijoje — 19%.

Naujoji Kanados vėliava buvo 
oficialiai su iškilmėmis iškelta 
Otavoje prie parlamento rūmų 
pirmadienį, vasario 15 d. 21 pat
rankos šūvis pasigirdo vėliavai 
kylant, po to Otavos mokiniai 
sugiedojo “O Canada”. Panašios 
apeigos vyko ir kituose dides
niuose miestuose. Laivai, įplau- 
kią į Kanados uostus, privalės 
iškelti naująją Kanados vėliavą.

Ontario provincija yra viena 
turtingiausių savo žemės turtais 
visame pasaulyje, čia iškasama 

las. čia 'turimas galvoje susijun- visi mineralai, išskyrus anglis, 
girnas su JAV.

Šiais metais un-tus baigs 40.- 
000 studentų, šis skaičius yra 
permažas, kad būtų galima pa
tenkinti įvairių specialistų pa
reikalavimą. Trūksta dantų gy
dytojų, inžinierių, mokytojų, 
akių gydytojų ir įvairių kitų spe
cialistų.

Pajamų mokesčių mokėtojam, 
kurių Kanadoje yra virš 6 mil., 
išsiuntinėti asmeniški blankai, 
kurie bus tikrinami skaitytuvais. 
Mašina atras kiekvieną klaidą, ir 
tada užpildyta forma bus tikrina
ma pareigūnų. Ant kiekvienos 
formos yra specialus kodas, ku
ris susideda iš pavardės ir gimi
mo datos. Tas pats kodas liks 
kiekvieniem metam. Su mašinų 
pagalba mokesčių departamen
tas patikrina 6 mil. formų ir iš
siunčia čekius, turėdamas tik 
5.000 tarnautojų. 1945 m. turė
jo 12.000 tarnautojų 3 mil. for
mų patkrinimui.

Miesto gyvenimas vilioja. Ap
skaičiuojama, kad 1967 m. net 
75% visų kanadiečių gyvens 
miestuose* Prieš 50 metų tik 
30% krašto gyventojų gyveno 
miestuose.

Pirmoje vietoje stovi nikelis, 
uranijus, geležis ir auksas.

Kvebekas jieško imigrantų. 
Anksčiau buvo norima Įsileisti 
norinčius Kanadon atvykti Alže- 
rijos pabėgėlius, tačiau tik ma
ža jų grupė pareiškė norą vykti 
Kanadon. Dabar Kvebeko imig
racijos pareigūnai išvyko Pran- 
cūzijon jieškoti imigrantų pran
cūzų tarpe.

Jau anksčiau buvo keliais atve
jais nurodyta, kad naujasis švedų 
komunistų vadas stengiasi pabrėž
ti savo nepriklausomumą nuo 
Maskvos, šitaip buvo suprasta ir 
jo neseniai atlikta kelionė Kopen- 
hagon, kur susitiko su kitais skan
dinavų “liaudies socialistų” par
tijų vadais. Buvusio danų komu
nisto Larseno, buvusio norvegų 
socialdemokrato Gustavsseno ir 
dabartIrJo šyhįr. kernuniSk?■•radę 
Hermanssono nuomonės ir pareiš
kimai taip labai sutapo, kad ir 
pastarąjį būtų galima palaikyti 
“liaudies socialistu”. Kaikas iš 
tikrųjų mano, kad tai esąs atsisa
kymas senosios maskvinės linijos.

KALBA KOPENHAGOJE
Kalbėdamas Kopenhagoje, Her- 

mansson ypatingai pabrėžė “šiau
rietiškąjį socializmo kelią” ir pa
siūlė bendradarbiavimą ne tik so
cialistams, bet ir liberalams. Ta 
proga jis nepagailėjo kritikos ry- 

i tiniam socializmui ir nufodė, kad 
suvisuomeninimas svarbiausiųjų 
gamybos priemonių dar nereiš
kiąs galutinai laimėti kovą už “de
mokratiją”. Net socializmo sąly
gomis, sakė jis, demokratija ga
linti atsidurti pavojuje ir būti nu
žeminta. Kaip tik dėlto esą svar
biau negu betkada, kad socialisti
nis darbininkų sąjūdis parodytų 
savo ryžtingą nusistatymą nuolat 
budėti demokratinių laisvių ir 
teisių sargyboje.

Švedų kompartijos vadovas 
taip pat pareiškė, kad valstybinė 
nuosavybe nesanti raktas visiems 
klausimams išspręsti. Jis kalbėjo 
apie didžiųjų Įmonių suvisuome- 
ninimą savivaldybiniais ir koope- 
ratyviniais pagrindais, drauge nu
rodydamas, kad šiaurės Europos 
kraštuose esanti stipri savivaldy
bių tradicija, kuria turėtų remtis 

i “šiaurietiškasis socializmo ke
lias”. Pasiremdamas Švedijos pa
vyzdžiu, jis teigė, jog dabartinius 
verslinio gyvenimo reiškinius, 
kaip pvz. diktatūrinius Įmonės 
bruožus, kritikuoja pati buržuazi
nė spauda. Todėl esančios didelės 
galimybės perėjimui i planingąjį 
ūki ir socializmą skandinavų kraš
tuose. Pačioje Švedijoje, Her
manssono nuomone, reikią laimė
ti socialdemokratų mases kovai 
prieš stambiuosius finansininkus,

*
o eilėje klausimų bendradarbia
vimas esąs galimas su ūkininkų 
partijomis ir net “buržuaziniais’’ 
liberalais.

'Tam pritarė ir danų ekskomu- 
nistas Aksel Larsen, kuris pabrė
žė nuosavybės suvisuomeninimo

tiškais būdais. Jis taip pat sakė 
neturįs nieko prieš, jei vietoj vie
nos bus kelios socialistinės parti
jos, kurios nevienodais būdais 
sieks to paties tikslo. Norvegas 
Gustavssen abejojo, ar skandina
vų socialdemokratai norėtų dau
giau “socializmo”, tačiau ir jis šil
tai kalbėjo apie šiaurės “kairių
jų” jėgų subūrimą ...

MIRŠTANTI PARTIJA
Visų trijų kalbėtojų partijos 

yra tokios smulkios, kad jos prak
tiškai neturi jokios reikšmės 
Skandinavijos kraštų politikoje. 
Švedų valdančiosios socialde
mokratų partijos vadovas ir vy
riausybes galva Tage Erlander nė- 
negalvoja priimti jam “tiesiamos 
rankos”, nes jis laiko savo kraš
to komunistus mirštančia parti
ja. “švediškasis komunizmas ga
lutinai likviduojasi” — pareiškė 
jis savo rinkėjams sekančią dieną 
po Hermanssono pareiškimo ir 
pridūrė: komunistai visuomet bu
vo darbininku judėjimo skaldyto
jai. Tik anksčiau skaldymo veiks
mai turėjo aiškius ideologinius 
motyvus; komunistams rūpėjo 
įvesti proletariato diktatūrą ir su
kurti komunistinę visuomenę 
marksizmo-leninizmo pagrindais. 
Tuo pačiu solidarumas su Mask
va ir tarptautiniu komunizmu 
jiems buvo įsakmi pareiga.

Dabartiniai švedų komunistų 
vadai, pasak Erlanderio, vis grei
tesniu taktu atsisako visų tų prin
cipų. Kiekvienoje savo kalboje jų 
vadas vis labiau nutolsta nuo ko
munizmo idealo, stengiasi priartė
ti kiek galima arčiau prie social-

demokratijos. Tai esą džiugu, kad 
švedų komunistai tokiu būdu pra
dėjo praregėti, kad jų pačių ide
ologija priešinga laisvei ir nesu
derinama su švediškąja demokra
tija. Tuo pačiu paaiškėja ir kom
partijos vaidmuo skaldyti pažan
giąsias visuomenės jėgas.

KODĖL MASKVA PRITARIA?
Atskaitęs, kas pridarėj|, Švedi

jos premjeras atkreipė dėmesį į 
žymiai svarbesnį dalyką: kodėl 
pati Maskva remia tokią naują 
švedų komunizmo “likvidatorių” 
liniją? Ar tai reiškia, klausė jis, 
pripažinimą, kad švedų tauta "nie
kuomet nepasiduos komunistinės 
diktatūros idėjoms? Ar Maskva 
pagaliau pamatė, kad socialinė ir 
politinė demokratija yra giliai įsi
stiprinusi švedų tautoje ir kad jo
kia išorinė prievarta ar vidaus 
perversmas negali palaužti tai
kaus reformų kelio, kurį pasirin
ko švedų darbininkų judėjimas 
savo sieliams įgyvendinti? Tokie 
tat yra patys Įdomiausi klausi
mai, kuriuos kelia Maskvos ir šve
dų komunistų naujoji linija, ta
riant Švedijos premjero žodžiais.

Iš tikrųjų šioje visoje istorijo
je keisčiausią poziciją užima Mas
kva. Kaip pastebėjo dienr. “Da- 
gens Nyheter”, jeigu ji tikrai no
rėtų padėti švedų komunistams, 
turėtų už tai barti, bet ne girti. 
Dabar sunku įtikėti, jog pati Mas
kva būtų už tai, kad kas nors nuo 
jos bėgtų ir trauktųsi. Tuo būdu 
ir išlenda yla iš maišo. Kai jau 
“Pravda” pasisako už komunistų 
bendradarbiavimą su socialistais 
ir reiškia savo džiaugsmą “socia
listinių jėgų” įtakos didėjimu 
Europoje, tada jau sunku prileis
ti, jog tą patį skelbdamas švedų 
kompartijos vadovas... šiauštųsi 
prieš Maskvą. Tai rodo visai ką 
kita. Jeigu vakar užsienio komu
nistai tarnavo Maskvai viešai de
monstruodami aklą paklusnumą, 
tai dabar jiems liepta vaizduoti 
“nepriklausomus”, nes iš to tiki
masi sau daugiau naudos ...

Planuojamas Kultūros Centras

Laisvė nesunaikinama
ĮSPŪDINGA NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ TORONTE • 
FINANSŲ MINISTERIO KALBA* PROGRAMOJE DALYVAVO 

120 ASMENŲ
šiais metais Vasario 16 Toron

te r buvo ia&vę#ta siį išskirtinu 
dėmesiu bei entuziazmu, šeštadie
ni, vasario 13 d., 12 vai. prie 
miesto rotušės buvo pagerbta jau 
iš ryto iškelta Lietuvos vėliava ir 
padėtas vainikas prie paminklo 
žuvusiems. Apylinkės valdybos 
pirm. inž. E. čuplinskas ta proga 
pasakė kalbą ir pakvietė tarti žo
di Toronto miesto atstovą kontro
lierių p. Archer, kuris pareiškė, 
kad miesto taryba domisi lietu
vių gyvenimu ir vertina jų pa
stangas. Gen. kons. dr. J. žmui- 
dzinas padėkojo visiems dalyva
vusiems iškilmėje, ypač mokykli
niam jaunimui, kuris gausiai da
lyvavo. (Suaugusių galėjo būti 
daugiau. Matyt, informacijos sto
ka šiemet sutraukė mažiau daly
vių). Giedant Lietuvos himną, 
gen. kons. dr. X žmuidzinas, lydi
mas tautiniais drabužiais apsiren
gusių lietuvaičių p. Anskytės ir p. 
Pacevičiūtės, padėjo vainiką.

Vasario 14 d., sekmadieni, iš 
ryto visose liet, bažnyčiose buvo 
atlaikytos pamaldos, kuriose daly
vavo organizacijos su vėliavomis 
ir labai gausi visuomenė. Po pie
tų 4 v. Central Tech mokyklos so- 
lėje Įvyko iškilminga akademija

S ptečįa menine pfogrsysna^ Ati- 
rorhąjĮ žodi tarė apyl. pirm, 

inž. E. Čuplinskas, o invokaciją 
perskaitė kum P. Ažubalis. Gen. 
kons. dr. J. žmuidzinas tarė vil
tingą žodi, suminėdamas laisvės 
kovų prošvaistes. Aktualiais 
svarstymais perpintą paskaitą 
skaitė dr. P. Lukoševičius iš 
Montrealio. Po jo pranešėja p. 
Meklejohn - šernaitė pristatė 
naują menini vienetą Toronte — 
“Varpo” vyrų chorą vad. sol. V. 
Verikaičio. Jame matėsi daug 
naujų veidų. Džiugu buvo matyti 
sėkmingą naujų pastangų vaisių. 
Choras padainavo keletą dainų ir 
buvo labai šiltai sutiktas. Taip 
pat labai entuziastingai publika 
pasitiko iš Hamiltono atvykusią 
taut, šokių grupę “Gyvatarą”, ku
riai vad. G. Breichmanienė. Gru
pė pašoko Gyvatarą ir Sadutę. , 
Ypač Įspūdinga buvo Sadutė — 
pilnas lietuviško lyriškumo šokis, 
kurį hamiltoniečiai meistriškai iš
pildo.

Per pertrauką buvo surinkti vo
kai su aukomis Tautos Fondui, o 
po jos įvyko II programos dalis. 
Sveikino: Toronto miesto atstovas 
kontr. Archer, Ontario premjero 

(Nukelta Į 8 psl.)

vincija šiuo metu yra Newfound- Hamiltono “Gyvataras” šoka Sadutę Vasario 16 šventėje Toronte
lt

PLB valdyba vasario 4 d. posė
džiavo Klevelande ir svarstė įvai
rius lietuvių veiklos reikalus. Vie
nas tokių buvo Kultūros Centro 
steigimas. Nutarta ši reikalą aiš
kintis su JAV Liet. Bendruome
nės centro valdyba. Buvo svarsty
tas ir kultūrinės premijos klausi
mas, bet kas nutarta, pranešime 
spaudai mieko nesakoma. Ryšium | vaitgalį drauge su’III Kanados ir 
su Vasario 16 spaudoje pasirodė; JAV lietuvių dainų švente, 
nuomoių, kad reikia stipriau pa-! a. Mikulskis ir dr. A. Nasvytis 
brėžti Lietuvos valstybės senumą kėlė reikalą atžymėti nusipelniu- 
ir kartu švęsti Lietuvos valstybės ’ ■- ” . ..._
Įsteigimą Mindaugo laikais. Tos 
nuomonės, matyt pasiekė ir PLB 
valdybą, nes pranešime spaudai 
sakoma, kad nutarta kreiptis į is
toriką J. Jakštą dėl Lietuvos vals
tybės pradžios datos nustatymo.

St. Barzdukas, kuris pirminin
kavo posėdžiui, pateikė PLB v-bos 
pirm. J. Bačiūno siūlymą inkorpo
ruoti PLB valdžios įstaigose kaip 
nepelno organizaciją. Nutarta 
šiuo klausimu tartis su PLB teisi
niu patarėju adv. J. Smetona.

V. Kamantas pranešė, kad pa
saulio lietuvių jaunimo kongresas 
pradėtas organizuoti, išsiųsti kvie“ 
timai centrinėms jaunimo organi
zacijoms paskirti po vieną atsto
vą i rengėjų komitetą, kurio pir
masis posėdis Įvyks Čikagoje va
sario mėn. pabaigoje. Kongresas 
Įvyks 1966 m. liepos pirmąjį sa-

sius tautiečius kultūros, švietimo, 
visuomenės, mokslo, meno ir kt. 
srityse, šiuo klausimu bus taria
masi su atskirų kraštų bendruo
menėmis.

Į P. Amerikos lietuvių kongre
są Brazilijoje, Sao Paulo mieste.

J. Puzinas.
Posėdyje dalyvavo: St. Barzdų- 

kas, dr. A. Nasvytis, A. Mikulskis, 
V. Kamantas, M. Lenkauskienė,

Savaitės įvykiai
AMERIKOS IR P. VIETNAMO LĖKTUVAI PAKARTOTI

NAI BOMBARDAVO š. VIETNAMĄ. Ypač smarkus buvo tre
čiasis puolimas, kuriame dalyvavo 150 lėktuvų. Jie bombarda
vo karinius taikinius, daugiausia kareivines* ir strateginius 
punktus, naudojamus partizaniniam karui prieš P. Vietnamą. 
Tuos puolimus iššaukė šiauriečių klastingi užpuolimai ant 
amerikiečių karinių bazių ir pastatų, kuriuose žuvo kelios de
šimtys karių. Hanoi, Pekingas ir Maskva grasina Amerikai bei 
kursto demonstracijas prieš JAV atstovybes įvairiuose kraš
tuose. Sovietų premjeras aplankė Š. Vietnamą, Kiniją ir Š. Ko
rėją. Vieni mano, kad jis bando atstatyti taiką, kiti spėja, kad 
jis stiprina sovietinę įtaką. Pagal naujausius pranešimus, Kini
ja siunčianti karinius dalinius į š. Vietnamo pasienį, o Hanoi 
komunistinė vyriausybė papra
šė pasitraukti tarpt, komisiją 
nuo Kinijos sienos ir kt. vieto
vių. Komisiją sudaro Kanados, 
Indijos ir Lenkijos atstovai. 
Atrodo^- bręsta naujas korėji- 
nio pobūdžio karas.
Prabilo buvęs Vokietijos kanc

leris Adenaueris, labai įdomiai 
apžvelgęs dabartinę padėtį. Jis 
konstatuoja, kad šis laikotarpis 
yra kritiškesnis nei 1945 m. Atei
tį jis vaizduojasi labai juodai, 
ypač po De Gaulle (jis dabar turi 
74 m.) mirties, kai ir Prancūzi
jai, ir Italijai atsinaujins grėsmė 
tapti raudonomis. Jis įtaria, kad 
JAV yra slaptai susitarusios su 
bolševikine Rusija palaikyti da
bartinį status quo visoj Europoj. 
Kai Vokietija atsidurs tarp dvie
jų raudonųjų, jos ateitis irgi bus 
nekitokia. Jo nuomone, Sov. Są
junga sąmoningai delsia, laukda-

ma patogaus momento stipriam 
šuoliui. Vakarų verslininkai vado
vaudamiesi tik pelno sumetimais, 
lengvina bolševikų vidaus padėtį, 
aprūpindami ir maistu, ir mašine
rija, o iš ten nieko negauna — jo
kių pažadų nei nuolaidų, tik auk
są. Vašingtonas jau dabar esą 
planuoja kaip atsiimti savo ka
riuomene iš Europos. Tam esą 
rengiami planai. Amerikos žmo
nės esą jau pavargę nuo karų, 
kaip P. Vietname, ir reikalaus 
trauktis į izoliaciją. Iš visu poli- - 
tiku jis labiausiai vertina mirusį 
Foster Dulles, kuris “galvojo 
blaiviai, regėjo ateitį ir laikėsi 
savo pažadų”.

Prancūzija vis ima iš Amerikos 
auksą* ėž josios dolerius. Dabar ji 
vėl išsiuntė am. dol. už 1.375 mi
lijonus. JAV aukso nebuvo taip 
mažai per keliolika metų.

(Nukelta | C paL)
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® REUGWIAME GTMME
* Popiežius Paulius VI per- renkamas gegužės 6 d. Romoje,

spėjo katalikus, dirbančius Šiuo metu mirusiojo generolo J. 
krikščionijos vienijimo darbą, Janssens, SJ, pareigas eina vice- 
kad saugotus! “pagundos užkiš- generolas J. L. Swain, SJ, kana- 
ti lentynose visus ginčytinus dietis. Jėzuitų generolas renka- 
doktrinos punktus”, nes tai kar- : s =
tais galėtų reikšti net paneigimą 
kaikurių tiesų vien dėlto, kad 
jų nepripažįsta kiti krikščionys. 
Toks veiksmas padarytų daugiau 
žalos nei naudos abiem pusėm. 
Jis išreiškė troškimą, kad “kata
likai toliau tęstų brolišką pokal
bį su kitais krikščionimis di
džiausiu nuolankumu ir nuošir
dumu”, rodydami pagarbą ir 
meilę savo pokalbininkams.

* Visos švč. Jėzaus širdies 
vienuolijos vienuolės, apie 
3.500, pasekdamos popiežiaus 
Pauliaus VI pavyzdžiu, nutarė 
savo vienuoliškų įžadų auksinius 
žiedus paaukoti beturčiams. Žie
dai buvo parduoti, o pinigus vie
nuolijos generole motina Sabine mišiolas tebus paruoštas tik va
de Vaion įteikė Šv. Tėvui.

* Melchitų apeigų patriarchas 
Maksimos IV Saigh, pirmasis iš 
27 naujai paskirtų kardinolų, pa
reiškė: “Šiandien, rytų patriar
chų įjungimu į kardinolų kole
giją, ‘ pastaroji išgyvena ‘naują 
savo istorinio vystymosi laiko
tarpį, kuris, turbūt, dar nėra už
sibaigęs. Iš tiesų, rytų patriar
chai tapo kardinolais, bet ne su 
kurios nors Romos bažnyčios ti
tulu, o su titulu savo patriarchi- 
nio sosto. Aš esu įsitikinęs, kad 
šiuo veiksmu Katalikų Bažnyčia 
padidina savo visuotinumo viltis 
daugiau nei betkada anksčiau.”

* Kard. Wyszynski, sakyda
mas pamokslą savo tikintiesie
ms, pareiškė, kad komunistinė 
valdžia Varšuvą bando paversti 
“miestu be Dievo”. Pasak jo, ka,-

mas visam gyvenimui.
* Toronto arkivyskupijos ku

nigai, vadovaujami liturginės 
komisijos, savo dekanatų susi
rinkimuose susipažįsta ir ruošia
si naujiems liturginių apeigų pa-

pradžia bus sutrumpinta išlei
džiant 42 psalmę, o pabaigoje 
daugiau nebebus šv. Jono evan- 
gelij'os skaitymo. Prieš Aukoji
mą įvedamos tikinčiųjų maldos, 
panašios į D. Penktadienio. Iš
skyrus pagrindinę šv. Mišių da
lį — kanoną, visa kita bus skai
toma sava kalba. Taipgi sava 
kalba bus teikiami ir visi sakra
mentai. Kadangi lietuvių kalba 

saros pabaigoje* tai lietuviškose 
parapijose kol kas ir toliau pa
maldos bus laikomos lotynų kal
ba.

* KIT — švedų katalikų in
formacijos tarnybos dvisavaiti
nis biuletenis š.m. sausio 30 d. 
nr. paskelbė statistinius duome
nis apie Kat. Bažnyčios būklę 
Lietuvoje 1940-1964 m. laiko
tarpyje. Duomenys paimti iš ita
lų kalba leidžiamo Elta-Press 
biuletenio. KIT žinios ir komen
tarai siuntinėjami visai Skandi
navijos spaudai ir plačiai ap
žvelgia dabarties pasaulio reli
ginius klausimus. Redaguoja 
šveicaras jėzuitas T. Seiler, bu
vęs “Orientierung” red., ir šve
das konvertitas dr. Ejerfeldt. 
Abu iš Uppsalos.

* Trys studentai pašalinti iš 
Leningrado pedagoginio institu-

Dviem dienom praslinkus nuo 
Pearl Harbor užpuolimo, kurio 
įvykių raida dar nėra pilnai nu
šviesta, ano meto JAV preziden
tas F. D. Rooseveltas paskelbė ka
rą, tardamas: “Mes atstovaujame 
savo ir didžiosios žmonijos dalies 
viltims į laisvę Dievo prieglobsty
je”. šie žodžiai buvo kilnūs, bet 
veiksmai pasibaisėtini. Kai Vokie
tija jau buvo karo palaužta, Itali
ja parblokšta, o Japonijos pasi
priešinimas negalėjo ilgai tęstis, 
tas pats F. D. Rooseveltas, pasak 
A. Conte 'knygoje apie Jaltos pa
sitarimus, dėstė arkivyskupui 
Spellmanui: “Kinijai atiduodame 
Tolimuosius Rytus. Ramiojo van
denyno erdvėje vyraus JAV. Afri
ka ir Europa perleidžiamos Ang
lijai ir sovietams valdyti. Aš ma
nau, kad rusų tvarka europie
čiams nebus persunki. Sovietai 
gaus Suomiją, Pabaltijo valstybes 
ir Besarabiją..

šie žodžiai toli nepavaizduoja 
Roosevelto sukurtos tragiškos tik
rovės. Jis atmeta W. Churchilio 
sumanymą išsikelti Balkanuose, 
kad sovietų kariams paliktų atvi
rą kelią žygiuoti ligi Elbės.

Britanijos siūlymai
Anglijos min. pirm. Churchillis 

atsiminimų “The Triumph and 
Tragedy” antrame tome nurodo, 
kad ano meto karinius veiksmus 
turėjo lemti tolimesnis numaty
mas. Karo metu turėjo būti žino
mas sovietų ruošiamas mirtinas 
pavojus laisvoms tautoms. Prieš 
sovietus turėjo būti tuojau panau
dota karinė pajėga. Vakariečių 
pajėgų išsikėlimas turėjo būti 
įvykdytas ne Normandijoje, bet 
toliau į Rytus sovietams sulaikyti. 
Berlyną privalėjo užimti anglo
saksų daliniai, čekoslovakijon — 
įžengti amerikiečiai, o Austrija 
turėjo likti vakariečių rankose. 
Josif Broz - Tito turėjęs būti ap
valdytas. Bet kuriuo atveju poli
tiniai klausimai turėjo būti spren
džiami dar prieš vakariečių ka
riuomenių atšaukimą.

Šios pagrindinės klaidos, kurių 
negalėjo išvengti ir Britanijos 
anuometinis rikiuotojas, paruošė 
kelią maišačiai, politiniam netik
rumui, kuriuo iki šio meto-tebe
gyvename. .

Sutrypti įsipareigojimai
Kai karo žaidimas dar buvo ly

dimas vokiečių pergalės sutemų

dienomis, Rooseveltas ir Churchi- 
Uis susitinka Newfoundland© pa? 
krantėje, 1941. VIII. 14 susitarti 
dėl Atlanto nuostatų, kuriuose 
skelbiama, kad kariaujantieji 
kraštai nesieks sienų pakeitimo. 
Jei sienos ir būtų keičiamos, tai 
tik su gyventojų laisvu sutikimu. 
Kiekviena tauta esą turi teisę pa
sirinkti valdymosi būdus, kurie 
joms tinka. Įsipareigojama vieno
dai gerbti dideles ir mažas vals
tybes. Nacių priespaudą panaiki
nus, užtikrinama laisvė jų paverg
tiems kraštams.

Šiuos garsiuosius nutarimus vė
liau pasirašė eilė vakariečių vals
tybių ir sovietai.

Net Jaltos pasitarimuose, nuo 
kurių praslinko 20 metų, buvo su
tarta, kad vokiečių pavergti kraš
tai turi apsisprendimo teisę ir 
laisvę pasirinkti valdymosi san
tvarką.

šie visi įsipareigojimai buvo 
Roosevelto sutrypti tyčiojantis iš 
pavergtųjų, kad “jiems nebūsian
ti persunki rusų tvarka“. Jis ge
rai žinojo “rusų tvarką”, kai 1939 
—1940 m. kruvinas siaubas vyko 
ne tik Pabaltijy, bet ir kituose so
vietų pavergtuose kraštuose. Kai 
Rooseveltas šnekėjo apie rusų 
“tvarką”, jo žvalgyba jam teikė 
žinias apie siaubingą nerusų nai
kinimą Sovietų Sąjungoje.

Kai Rooseveltas paniekino JAV 
įsipareigojimus, pažeidė pasitikė
jimą nuli jonų, kurie pamažu iš 
draugų virto ne tik amerikietiš
kos politikos, bet ir amerikiečių 
priešais. Ne sovietai, bet patys 
amerikiečiai dviveidiška politika 
save įstūmė akligatvin. Net 20 
metų reikėjo galvojantiems poli
tinės spaudos bendradarbiams 
prabilti: mes einame klaidingu 
keliu!

Pokario painiavos
W. Churchill karo meto šau

niuose atsiminįmuose vaizdžiai 
aptaria JAV pasimetimą pokario 
metais “Vienas prezidentas nega
lėjo veikti, kitas — žinoti. Vals
tybės departamentas ir kariuome
nės vadai nesulaukė nurodymų, 
kas daryti. Vieni tenkinosi profe
siniu įgudimu, kiti nesumojo kas 
daryti naujose sąlygose ir jautė
si esą laive be vairo. Politinių nu
rodymų nebuvo tuo metu, kai jie 
buvo labiausiai reikalingi. JAV

pasirodė pergalės scenoje, bet pa
saulio ateities laimėjimas neturė
jo jokio plano. Anglija nors anuo 
metu buvo galinga, tačiau viena 
negalėjo veikti. Anuo metu aš te
galėjau įspėti ir prašyti. Didžiau
sio laimėjimo metu aš pergyve
nau nelaimingiausias dienas. Kai 
mane sveikino džiūgaujanti mi
nia, kai sėdėjau prie papuošto sta
lo klausydamas didžiosios santar
vės šalių pagyrimų, man širdis 
skaudėjo, o bloga nuojauta perse
kiojo mano mintis”.

Frederick L. Schuman, vienas 
geriausių tarptautinės politikos 
aptarėjų, veikale “International 
Politics” piešia ryškų pokario

ti, laimėtas. Amerika, Europos ir 
Azijos užkariautojus nacius sunai-

jo būti, pralaimėta, nes amerikie
čiai buvo sumanūs kovoti prieš 
karo sukėlėjus, bet niekuomet ne
darė žygių jiems sudrausminti, ir 
buvo mažiausiai pasiruošusi tai
kos politikai įgyvendinti. Karo 
laimėjimas nėra vien priešo su-

lų įgyvendinimas, ištesėjimas do
rovės praduose, kad juos vieną 
dieną paskelbus, kitą — nebūtų 
sutrati. Amerika galėjo pasi
rinkti izoliacijos politiką 1920 m., 
bet ji nebuvo priimtina 1945 m., 
kai amerikiečių strategijos dėka 
komunizmas sustiprėjo Europoje 
ir Azijoje”^

F. Schumano nuomone, šiame 
pokaryje amerikiečiai darė tai, ką 
jie yra anksčiau darę, kai atslen
ka nenumatytas pavojus: ginkluo
jasi, telkia santarvininkus ir gra
so karu; savo reikalus sutapdina 
su dorybe ir priešo siekimus va
dina nedorais. Amerikiečiai ėmė 
siekti pusiausvyros išlaikymo Eu
ropoje, Azijoje, tačiau nepapras
tai sunkiam uždaviniui įgyvendin
ti pritrūko išminties.

Nūdienė amerikiečių didžioji 
spauda atvirai prisipažįsta politi
nį įstrigimą, tačiau neįžvelgia gi
lesnių priežasčių, kurios per pa
starąjį dvidešimtmetį dar labiau 
sustiprino tą nelemtą įklimpimą. 
Pažadų netesėjimas skaudžiai at
sidaužė į JAV, kurios suklupo net 
nepradėjusios vykdyti savo įsipa
reigojimų.

Jie sako
Prezidentas Johnson: “šie laikai yra daugiausia vilčių 

teikią nuo Kristaus gimimo Betliejaus prakartėje. Kaip nie
kad anksčiau, žmogus dabar turi galią taikai išsaugoti, skur
dui panaikinti, ligoms nugalėti ir teikti žmogui džiaugsmą 
šiuo gyvenimu.”

Žurnalistas J. Reston: “Jei šie laikai tikrai yra daugiau
sia vilčių teikią nuo Kristaus gimimo, tai du trečdaliai visos 
žmonijos to dar nežino.”

David Shoup, JAV marinų generolas: “Jeigu turėtume 
užtektinai save kontroliuojančių žmonių (properly guided 
men), nereikėtų kontroliuojamų raketų (guided missiles).”

Neal O’Hara: “žmona, kuri sakosi galinti skaityti savo 
vyrą kaip knygą, retai tą daro. Užuot praleidusi tai, ko ji ne
mėgsta, dažniausiai ji tuos puslapius kartoja vis iš naujo.”

Viena katalikė, pasipiktinusi dėl vienuolių drabužių 
keitimo: “Argi tai galimas dalykas, kad pasaulis taip pasi
keitė? Mes matome vienuoles, kurios atrodo, kaip kitos mo
terys. Kur dingo kuklumas?”

Vatikano savaitraštis “L’Osservatorę della Domenica”, 
atsakydamas į priekaištą: “Bažnyčia dėl to tikrai nesugrius, 
jeigu vienuolės nešios trumpesnius sijonus. Ar tik drabužis 
padaro vienuolę, ar kas gilesnio? Kodėl vienuolei turi būti 
taikomas kitoks kuklumo mastas negu kitoms moterims?”

Yousuf Karsh, vienas žymiausių pasaulio fotografų: 
“Sunku suprasti, kiek man užtrunka pasiruošti fotografuoti 
kurią nors asmenybę. Aš perskaitau viską apie jį, skaitau jo 
raštus, klausaus jų sukurtos muzikos, stebiu jų sukurtus vei
kalus ir kalbuosi su jais. Tik tada aš jaučiuosi galįs turėti 
juos prieš savo foto aparatą.”

Dr. A. Liulevičius: “Mes turime lietuviškąją bendruo
menę padaryti jautrią dalykams, kurie yra ir žmogiški, ne 
vien lietuviški.” V. K.

, Mylimam tėveliui mirus,
TERESĘ POVILAUSKIENĘ IR JOS ŠEIMĄ

Giliai užjaučiame —
B. E. SOPIAI
P. D. JANKAI
P. I. ZUBAI
M. V. ŠNIUOLIAI

čiau komunistinė valdžia nelei
džianti.

* Kard. Bea, krikščionių vie
nybės sekretoriato pirm., išvyko 
Vokietijon su eile paskaitų. Jo 
paskaitos surištos su maldos sa
vaite už krikščionių vienybę. 
Vėliau jis lankysis nekatalikų 
Pasaulio Bažnyčių Tarybos vy
riausioje būstinėje Ženevoje. 
Tai bus pirmas atsitikimas, kad 
katalikų kardinolas aplanko ki
tų Bažnyčių vyriausią įstaigą.

* Giulio Bevilacqua, 83 m. se- 
. nukas, buvęs 4 popiežių patarė
ju ir nuodėmklausiu, šiuo metu 
paskirtas kardinolu, per pamoks
lą savo parapijiečiams pareiškė, 
kad jis ir toliau liksiąs jų klebo
nu ir dėvėsiąs paprastą juodą 
sutaną, šv. Tėvas sutiko paten
kinti senuko norą — palikti jį 
Brescia miestelio parapijoj.

* Visiems jėzuitų vyresnie
siems išsiuntinėtas pranešimas, 
kad jų naujasis generolas bus

talikybėn. Apie tai pranešė kom- 
somolo laikraštis “Molodoj ko- 
munist”, kuris nuo savęs dar pri
dėjo, jog pašalintieji studentai 
norėję išmainyti i katalikybę 
“savo tėvynę, savo garbę ir savo 
ateiti”.

★ Aštuntasis Jugoslavijos ko
munistų partijos kongresas 1964 
gruodžio mėn. Belgrade panaiki
no paragrafą, pagal kuri parti
jos nariu negalėjo būti prakti
kuojantis tikintysis. Lazar Koli- 
sevški, vykd. komiteto narys, 
kuris šį pasiūlymą pateikė, pa
aiškino: “tai jokiu būdu nereiš
kia, kad mūsų nusistatymas re
ligijos atžvilgiu pasikeitė. Prie
šingai, partinės organizacijos tu
ri aktyviai darbuotis skleidžiant 
mokslišką pasaulio supratimą ir 
pralenkti religiją socialinėje 
plotmėje, tačiau turi vengti ki
šimosi į asmeninius partijos na
rio veiksmus, kokie jie bebūtu.”

Kun. J. Stš.

LIETUVIŲ DIENOS APYSKAITA
KANADOS LIETUVIŲ DIENOS, ĮVYKUSIOS 1964 M. SPALIO 10-11 D. 

HAMILTONE, PAJAMOS IR IŠLAIDOS
PAJAMOS:

2.
3.

4.

5.
5.

l. šeštadienio pobūvio:
Už įėjimo bilietus--------------------------- ----
Baro pajamos_________________ L______
Loterijų pajamos______________________

II. Sekmadienio koncerto:
Už įėjimo bilietus--------------------------------

m. Kitokios pajamos:
Programų rinkliava
Sugrąžinta degtinė ir alus______________

_____ $ 1979.00
1851.12
1110.60

__ $ 1108.00

. $ 236.54
:__  836.93

Turėta pajamų iš viso $ 7122.19

3.
4.
5.
6.

IŠLAIDOS: 
r I. šeštadienio pobūvio:

1. Degtinė, alus, leidimas, vaisvandeniai---------
2. Salės nuoma ir orkestras _________________

Stalų, kėdžių, staltiesių nuoma-------------------
Skelbimai lietuviškoje spaudoje-----------------
Fantai loterijai ir jos paruošimas---------------
Valdybos nariams už praleistus darbadienius _. 
Ugniagesiams už dežūravimą---------------------

8. Salės valytojui ir garsiakalbių nuoma-----—
9. Atspausdinimas bilietų ir kiti tikietėliai------

10. Reprezentantų priėmimas, foto nuotraukos __
11. Laimės staliukams maistas ir gėlės--------------

n. Sekmadienio koncerto:
1. Salės nuoma-----------------------------------——
2. Solistams ir akompaniatoriams -------------------
3. Chorui ir tautinių šokių grupei------------------
4. Programų atspausdinimas ir nuotraukos-------

Reprezentacinė vakarienė-------------------------
Piano nuoma ir suderinimas------------- ---------

HI. Įvairios išlaidos:
Sportininkams kelionė ir laimėtojo ženklas— 
Telefonas, sunkvežimis ir gėlės------------------
Įvairios smulkios išlaidos per abi dienas------

Turėta išlaidų iš viso $ 5815.40 
Gauta pelno iš viso $ 1306.79

__  $ 2090.45
_____  402.00
_____ 554.08
_____  329.83
_____  316.76
_____ 105.65
______ 80.00
______  50.00
_______ 65.27
______ 39.67

____ 52.78

5.
6.

3.

LAKŪNAI PADANGĖSE IR SUKILIME I
I

Mirus mamytei Lietuvoje,
TERESĘ ENSKAITIENĘ 

nuoširdžiai užjaučiame bei drauge liūdime —

Hamiltono Aušros Vartų
parapijos choristai

$ 100.00
385.00

„ 300.00
__ 235.00
_ 252.43
__ 94.00

$ 208.77
62.00

_ 131.66

(Tęsinys iš pr. nr.)
Sukilimas prieš prezidentą
1934 m. birželio 7 d. sukilimas 

padarė didelį nuostolį mūs ka
riuomenei, ypač karo aviacijai. 
Daugeliui aviacijos karininkų bu
vo atimti laipsniai, o kiti su laips
niais pašalinti iš kariuomenės. Iš 
buvusių 25 aviacijos karininkų 
mokyklos klausytojų didesnė pu
sė nukentėjo. Tik du buvo grą
žinti į pulkus pik. Čaplikui užta
rus; kiti visi atleisti iš kariuome
nės. Likę buvo papildyti naujai 
iš dalinių priimtais karininkais.

Sukilime aš irgi dalyvavau, bet 
buvau išteisintas. Įvyko taip. Tuo 
laiku mokykloje vyko mokymas 
skraidyti. Pratybas pradėdavome 
4 vai. ryto. Aš gyvenau Vytauto 
prospekte, netoli geležinkelio sto
ties, todėl turėjau atsikelti ir iš
eiti į tarnybą labai anksti. Sukili
mo dieną išėjęs į gatvę prie sto
ties pamačiau stovinčius tankus 
ir daug kareivių. Iš vakaro apie 
įvykį nežinojau. Grįžęs į kamba
rį pasiėmiau diržą, pistoletą ir 
nuėjau prie stoties. Ten sutikau 
keletą pažįstamų karininkų. Iš jų 
sužinojau, kad vyksta sukilimas* 
siekiąs paspausti prez. A. Smeto
ną dėl vyriausybėje įsivyravusio 
giminių valdymo. Tai buvusi pa
grindinė sukilimo priežastis. Tik 
vėliau paaiškėjo, kad dalis sukilė
lių norėjo grąžinti vyriausybėn 
prof. A. Voldemarą. Iš geležinke
lio stoties, paėmęs taksi nuvažia
vau prie vyr. kariuomenės štabo 
patalpų ir ten buvau visą laiką, 
kol sukilimas buvo atšauktas. Tuo 
laiku aviacijos viršininko parei
gas ėjo gen. št. pik. Itn. Narakas. 
Aviacijos viršininkas pik. inž. 
Gustaitis buvo išvykęs į užsienį. 
Didžiausia atsakomybė aviacijoje 
ir teko sukilime dalyvavusiam 
gen. št. pik. Itn. Narakui. Po su
kilimo jam buvo atimtas laipsnis 
ir jis pats pašalintas iš kariuome
nės. Sukilimui vadovavo vyr. šta
bo virš. gen. Kubiliūnas. Sukili
mas vyko ramiai, beveik niekas 
nesipriešino ir ginklas nebuvo pa
vartotas.

Pasitarimai prezidentūroje
Man būnant prie vyr. štabo pa

talpų, visą laiką ėjo pasitarimai 
su prezidentu. Karts nuo karto 
atvažiuodavo vyresnieji karinin
kai dalyvavę pasitarimuose pain
formuoti apie padėtį. Jų pasako
jimu, pradžioje prezidentas buvęs 
labai išsigandęs ir viską būtų su
tikės padaryti. Atrodė, sukilimo 
vadai nebuvo vieningi ir neturė-

J. ŽILYS
/

jo plano ką atskirais atvejais tu
rėtų daryti. Kai prezidentui pa
aiškėjo, kad jis paliekamas savo 
vietoje, o daromos tik pastabos 
dėl kaikurių pakaitų, prezidentas 
pasidarė nesukalbamas. Dalis ta 
proga siūlė A. Voldemarą grąžin
ti vyriausybėm Prezidentas jo 
grįžimą valdžion griežtai atmetęs.

A. Voldemaro tuo laiku Kaune 
nebuvo. Sukilėlių eilėse nebuvo 
asmens, kuris imtųsi iniciatyvos 
ir atsakomybės. Gen. Kubiliūnas 
neturėjo aiškaus nusistatymo, ką 
daryti. Tai laikau jo silpniausia 
puse kaip kario — vado. Kaip ži
noma, jis daugiausia ir nuken
tėjo.

Laikas bėgo. Pradėta skubėti, 
nes buvo jau šviesu ir neužilgo 
turėjo pradėti eiti darbininkai į 
darbą ir valdininkai į tarnybas. 
Reikėjo sukilimą greitai baigti. 
Buvo jaučiamas nerviškumas. 
Aviacijos gen. št. pik. Itn. Nara- 
kas, rūkydamas pypkę, skubiai 
vaikščiojo vyr. štabo prieangyje. 
Niekas nepranešinėjo apie padėtį.

Apie pradžią šeštos valandos 
automobiliu atvažiavęs gen. Ku
biliūnas pranešė, kad sukilimas 
baigtas ir liepė kareivius, kurių 
kieme buvo gana daug, vesti į ka
reivines. Tačiau niekas nieko ne
darė — lūkuriavo. Netrukus atva
žiavo aviacijos mjr. Pyragius su 
gusarų pulko vadu gen. št. pik. 
itn. Bačkum ir pranešė, kad su
kilimas baigtas — susitarta. Pre
zidentas prižadėjęs nieko nebaus
ti ir liepė grįžti į kareivines. Ta
da kareiviai pradėjo rikiuotis 
grįžimui.

Atskrido Voldemaras
Apie 6 vai. pėsčias grįžau avia

cijos ramovėn, kur radau daug 
karininkų, grįžusių iš sukilimo. 
Nuotaika buvo įtemta. Niekas ne
kalbėjo. Mjr. Pyragius išėjęs iš 
svečių kambario pranešė, kad sve
čių kambaryje yra atskraidintas 
A. Voldemaras. Netrukus jis at
ėjo pas karininkus. Buvo gerai 
nusiteikęs, nors nesiskutęs ir ga
na blogai apsirengęs. Su visais iš 
eilės pasisveikino paduodamas 
ranką ir, rodos, laukė geros ži
nios, bet niekas netarė nė žodžio. 
Neilgai pabuvęs valgykloje vėl 
grįžo į svečių kambarį ir ten mjr. 
Pyragius ir mjr. Špokevičius jam 
paaiškino apie padėtį. Tada jis 
pasakęs: “Dabar vežkite mane į 
kalėjimą.”

Apie jo buvimą ramovėje buvo 
telefonu pranešta vyr. štabui. Iš 
ten gautas įsakymas jį pristatyti

į vyr. štabą. Jį išvežė mjr. Pyra
gius ir mjr. Špokevičius.

Po to laikas nuo laiko buvo su-- 
iminėjami ir išvežami karininkai, 
dalyvavę sukilime, į šeštą fortą. 
Suėmimai ir tardymai vietoje tę
sėsi apie dvi savaites. Tardymams 
aviacijoje vadovavo antro pulko 
vadas pik. Čaplikas, kuris sukili
me nebuvo dalyvavęs. Mano žinio
mis prieš sukilėlius veikė jo žmo
na: laiveliu naktį persiyrusi Ne
muną prikėlė karo mokyklos vir
šininką pik. Jackų. Pastarasis, 
prikėlęs kariūnus, mėgino iš Pa
nemunės veržtis į Kauną. Ant Pa
nemunės tilto viename ir kitame 
gale stovėjo tankai. Viename jų 
(arčiau Panemunės) prie kulko
svaidžio buvo aviacijos mokyklos 
kursantas Itn. Balčiūnas(?). Jis 
vedė derybas su karo mokyklos 
viršininku ir nepraleido kariūnų 
vykti į Kauną. Kariūnai, užėmę 
pozicijas prie Nemuno, išbuvo 
iki sukilimo pabaigos.

A. Voldemaras Anbo VI buvo 
atskraidintas iš Zarasų į Kauno 
aerodromą kpt. Garolio. A. Vol
demaro išvaduoti Zarasuose iš po
licijos priežiūros automobiliu bu
vo nuvažiavę mjr. inž. Jakštys, 
kpt. J. A. ir Itn. A. Pupelis. Poli
cija jiems nesipriešino. Iš jų nu
kentėjo mjr., inž. Jakštys. Kiti, 
kaip vykdę aviacijos viršininko 
įsakymą, buvo išteisinti.

Taip blankiai praėjo aprašoma
sis sukilimas, neturėjęs aiškaus 
plano ir gero vado.

(Bus daugiau)

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

Bos. 481 - 6808 Res: 767 - 9053
PALIEKAMO TURTO 

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

Oreat-Waat Life

Mirus mylimam tėveliui Lietuvoje, 
mielam MYKOLUI MALINAUSKUI IR JO ŠEIMAI 

reiškiame gilią užuojautą —

Mylimam tėveliui mirus Vokietijoje, 
p. ONĄ RAŽAUSKIENĘ 

nuoširdžiai užjaučia —
Prisikėlimo parapijos choras

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

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

JIB. 8. Oz. 16 savaičių vartojimui Kanadoje viso $630. 
Užsakymus su Money Orderiu, reikalaukite tuojau.

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

MOHAWK
FURNITURE LTD

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas Į namus pristatymas.

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



Valė Viddal-Baršauskaitė garsėjanti Norvegijoj kaip dainininkė 
mėgėja. Šią nuotrauką su ilgoku aprašymu įdėjo, norvegų spauda, 
pažymėdama, kad V. Viddal kartais kviečiama dainuoti per norve
gų radiją. Dainininkė yra gimusi Semeliškėse; iš Vokietijos pateko 
i Daniją, kur susipažino su norvegu ir ištekėjo. Dabar gyvena Nor
vegijoj ir augina du sūnus ir vieną dukrą; vyras — protestantas, 
vaikai — katalikai, kurie vasaros metu vyksta Į katalikų vaikų sto
vyklą. Laikraštininkams Valė pareiškė: “Aš dainuoju, kad nemirtų 
lietuviškoji kultūra.”

Pradedame antrą dešimtmetį
BANKELIS “TALKA” PER DEŠIMTMETĮ IŠMOKĖJO DIVIDENDO VIRS $106.000.

Kl. Prielgauską palydėjus amžinybėn
1965 m. sausio 25 d. rytą mirė 

žinomas visuomenininkas Kle
mensas Prielgauskas; palaidotas 
1965 m. sausio 29 d. iš AV bažny
čios Hamiltone lietuvių kapinėse 
Port Credit, Ont. Laidotuvėse da
lyvavo Lietuvos gen. konsulas dr. 
J. žmuidzinas ir gausus būrys ve- 
lionies artimųjų draugų bei pažįs
tamu.

K. Prielgauskas gimė 1894 m. 
spalio 14 d. Montvydžių km., 
Tirkšlių vlsš., Mažeikių apskrity. 
1914 m*, baigė Liepojos gimnazi
ją ir, tų pačių metų rudeni mobi
lizuotas rusų kariuomenėn atsidū
rė Kaukazo fronte. 1918 m. rug
sėjo 3 d. Pr. Dailidė savo Įsteigtos 
Lietuvos pasiuntinybės Tiflise 
bendradarbiu pasikvietė iš Kau
kazo lietuvių tarybos dienų gerai 
žinomą jaunuoli Klemensą? Čia ir 
prasidėjo jo visuomeninis darbas. 
Jis aktyviai reiškėsi užkaukazio 
tuometinėse organizacijose. 1920 
m. kovo 11 d. italų laivu ‘Kleo
patra” iš Batumo išplaukė į Lie
tuvą, kur buvo paskirtas užs. r. 
ministerijos tarnybon. Ėjo sekre
toriaus, ministerijos archivaro ir 
bibliotekos vedėjo pareigas. Vė
liau ėjo Lietuvos konsulo parei
gas Karaliaučiuje, Hamburge, 
Daugpilyje. , '

K. Prielgauskui buvo nesveti
ma ir sportinė veikla. Jis 1924 m. 
buvo išrinktas Lietuvos Sporto 

- Lygos vicepirmininku, Lietuvos 
Futbolo Lygos pirm., o 1925 m. 
Lietuvos Sporto Lygos pirminin
ku. Tais pačiais metais K. Priel
gauskas, kaip nepriklausomos 
Lietuvos sporto atstovas FIFA 
(Federation International Futbol 
Association) Prahoje drauge su 
Stepu Dariumi, gynė mažųjų vals
tybių teises. Kl. Prielgausko ini
ciatyva mūsų futbolo komanda 
dalyvavo 1924 m. pasaulinėje 
olimpiadoje Paryžiuje. 1932 m. 
jis vadovavo Lietuvos sporto 

\ rinktinei vizituojant Šveicariją;
1934 m. tapo Kūno kultūros sun
kiosios atletikos pirmininku ir 
vadovu.

K. Prielgauskas aktyviai reiškė
si dainos ir vaidybos baruose, 
Pradėjo vaidinimais kaimo darži
nėse. Pirmą kartą scenoje pasi
rodė visai jaunas 1912 m. Mižai- 
čių km. Židikų vslč., Mažeikių 
apskr. Būdamas Liepojos gimna
zijoje dalyvauja lietuvių mokslei
vių tautinio atgimimo veikloje ir 
jų parengimuose. Kaukaze jis bu
vo lietuvių dramos teatro pirm, ir 
režisorius. Kaune reiškėsi “Dai
nos” dr-je, buvo jos pirm. Jis bu
vo didelis šalininkas lietuvių-lat- 

’ vių vienybės idėjos; buvo šios dr- 
jos pirmininku ir abiejų kongre
sų prezidiumo sekretoriumi. K. 
Prielgauskui buvo prie širdies tu
rizmas. Kurį laiką buvo Lietuvos 
Turizmo Sąjungos centro valdy
bos nariu ir Kauno Turizmo S-gos 
pirm. Jis buvo apkeliavęs visą 
Lietuvą, gerai pažino Rusiją ir kt. 
kraštus. Kelionių įspūdžius rašė 
spaudoje.

Už nuopelnus Lietuvai K. Priel
gauskas buvo apdovanotas nepri
klausomybės kovų medaliu, Gedi

mino 4 laipsnio ir DLK Vytauto 
5 laipsnio ordinais.
. K. Prielgauskas geriausiai vi
siems buvo pažįstamas iš jo strai
psnių spaudoje. Jo pirmasis 
straipsnis pasirodė 1912 m. rug
sėjo mėn. “Rygos Garse” apie 
Ylakių blaivybės vakarėlį ir pa
statymą “šventoji Agnietėj Vė
liau jis rašė “Rygos Naujienose”, 
“Botage“, “Lietuvių Balse”, Pet
rapilio “Naujoje Lietuvoje”. Par
vykęs į Lietuvą, nuo 1920 m. K. 
Prielgauskas įsijungė į laisvės ko
vą, o ypač į spaudos darbą. Jo 
straipsnių randame įvairiuose 
Lietuvos laikraščiuose. Vokiečių 
okupacijos metu K. Prielgauskas 
dirbo vieninteliame lietuvių liku
siame laikraštyje “Ateitis”, kur 
turėjo atsakingas pareigas.

1943 m. birželio mėn. 1 d. mi
rė jo žmona, daug tuo metu ža
danti lietuvė medicinos moksli
ninkė. Ją palaidojęs pasitraukė į 
gimtinę Žemaitijoj ir buvo „At
eities” korespondentu Telšių, Ma
žeikių ir Kretingos apskritims.

Tremtyje gyveno Fischbeke; 
vėliau Spakenberge leido laikraš
tuką “Pasaulis Pirmyn” ir bend
radarbiavo tremtyje leidžiamuose 
laikraščiuose. Atvykęs Kanadon 
apsigyveno Hamiltone. Rašė į 
“Draugą”, “Naujienas”, “N. L? 
vą”, “T. Žiburius” ir kt. 1963 m. 
pabaigoje buvo išvykęs į Prince 
George miestelį, B.C., kur katali
kų kolegijoje dėstė vokiečių kal
bą. Dėl senyvo amžiaus buvo at
leistas iš tų pareigų ir 1964 m. ru
denį vėl grįžo į Hamiltoną.

K. Prielgauskas visuomet buvo 
gyvo būdo ir sielojosi lietuviš
kais reikalais; buvo didelis jauni
mo bičiulis ir savo straipsniuose 
ar gyvu žodžiu visada ragino jau
nimą išlikti ištikimais tėvynės 
idealams.

Tegu būna Tau, Klemensai, pa
laimi Kanados žemė! J. P.

Hamiltone pirmieji pasikalbėji
mai kooperatinės kredito įstaigos 
reikalu prasidėjo 1954 m. pabai
goje, tačiau realiau išryškėjo vė
liau po privačių pasitarimų ir ga
lop buvo nuspręsta sušaukti in
formacinį visuomenės susirinki
mą. Iniciatorių grupės jis buvo 
sušauktas 1955 m. sausio 23 d. su 
nelauktai gražiu pasisekimu, nes 
dalyvavo apie 80 asmenų. Išren
kamas steigėjų komitetas iš E. 
Lengniko, J. Kšivickio ir ET. Sudi- 
ko, kuris įpareigojamas atlikti vi
sus parengiamuosius formalaus 
steigimo darbus bei sušaukti stei
giamąjį susirinkimą pagal Onta
rio prov. įstatymus.

1955 m. vasario 13 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje įvyksta 
steigiamasis susirinkimas. Daly
vauja CUNA atstovas Don Smith, 
kuris nušviečia tokio kooperaty
vo įstatus (Credit Union), nes ir 
tautiniu pagrindu- steigiamam 
bankeliui reikia būti tos sąjungos 
nariu, kad turėtų visas privilegi
jas bei įstatymų apsaugą. Susirin
kime dalyvaujamo asmenų, iš ku
rių nariais ten pat įstoja 31.

Išrenkama pirmoji valdyba: J. 
Giedraitis — pirm., A. Vainaus
kas — vicepirm., P. Vaitonis — 
sekr., E. Lengnikas — ižd., A. 
Repčys — narys. Kredito komite
tas: J. Mikšys, K. Stanaitis, A. Su
kai tis. Revizijos komisija: A. Jan
kūnas, P. Savickas, P. Lukošius. 
Naujai įkurtai įstaigai pasirenka
mas formalus lietuviškas vardas 
Hamiltono Lietuvių Kredito 
Draugija “Talka“. Angliškame 
tekste — Talka (Hamilton) Credit 
Union Limited.

Belaukiant bankelio įsteigimo 
patvirtinimo (Charter) iš Ontario 
prov. valdžios, pradedama dirbti, 
nes buvo užtikrinta, kad leidimas 
bus gautas. Pradžia buvo labai 
kukli, nes dauguma mokėjo tik 
įstojimo mokestį ir privalomą vie
ną šėrą $5 sumai. Dirbama buvo 
tik vieną dieną savaitėje sekma
dieniais po pamaldų, AV par. bib
liotekos kambaryje*, kur patalpo
mis nemokamai davė naudotis ir 
ir nuoširdžiai rėmė bankelio dar
bą mons. dr. J. Tadarauskas. Ofi
cialus leidimas - čarteris buvo 
gautas 1955 m. kovo 21 d., tačiau 
bankelio įsteigimo data skaitoma 
nuo steigiamojo susirinkimo da
tos 1955. II. 13. 

-J

Pirmas operacinis vasario m. 
buvo užbaigtas turint $461.25 ba
lansą.'Pirmoji paskola“$300 buvo 
išduota 1955 m. balandžio 3 d. 
Dėl pinigų trūkumo paskolos pra
džioje buvo išduodamos tik po $ 
500 vienam nariui. Už paskolas 
buvo skaitoma 12% arba 1% mė
nesinių palūkanų. Darbo metai 
užbaigti turint 95 narius; 19 na
rių skolininkų, kuriems buvo iš- 
skolinta $7.13*9.93. Metinis balan
sas 1955 m. — 10.177.31. Pelnas 
— $162.67, kuris buvo padalintas 
išmokant nariams taupytojams už 
šėrus dividendo 4%. Nariams pas
kolos iki $1000 asmeniui pradėtos 
išdavinėti nuo 1956 m. liepos 1 d.

1956 m. vasario 7 d. iš valdy
bos pasitraukia sekr. P. Vaitonis 
ir per metinį susirinkimą išrenka
mas į valdybą Petras Giedraitis. 
1957*m. sausio 27 d. pasitraukus 
A. Repčiui, į valdybą sekr. išren
kamas St. Dalius. Nuo 1958 m. 
sausio 1 d. asmeninėms pasko
loms sumažinti procentai iki 10% 
ir leidžiama paskolos suma pakel
ti iki $2.000. 1958 m. kovo 23 d. 
dėl pablogėjusios sveikatos iš pir
mininko pareigų pasitraukia J. 
Giedraitis, išbuvęs šiose pareigo
se 3 metus, bet ir toliau pasilieka 
valdybos nariu. Pirmininko pa
reigas perima Alf. Vainauskas. 
Taip pat tais metais nuo balan
džio 1 d. pradedama dirbti dvi 
dienas savaitėje, iš kurių penkta
dienio vakarais notaro A. Liū- 
džiaus įstaigos patalpose. Nuo 
1959 m.* sausio 1 d. pradedama 
nariams išdavinėti nekilnojamo 
turto — pirmųjų mortgičių pa
skolas iki 15.000 iš 7% ir asmeni
nes paskolas iki $3.000 iš 10%. 
Nuo tų pačių metų kovo 1 d. 
pradedama dirbti 3 dienas savai
tėje. Sausio 25 d. iš valdybos, bai
gęs kadenciją, išeina P. Giedrai
tis, o jo vieton išrenkamas E. Su
dikas.

1960 m. švenčiant penkmetį, 
šio bankelio balansas jau buvo 
pasiekęs $215.753.84. Turėta 389 
nariai. Gautas pelnas už tuos me-

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir

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

• Gaminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektus •
• Taip pat aptraukiame senas kėdes. •
• DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI •

rduotuvė

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė vaidilos registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai Ir Asiniai rankų masažai; spindulinės Ir 

garą vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008
B. Naujalis, FtDJULN.Pt.

Pasirūpinkite, kad turėtumėte užtektinai 
MOLSON CANADIAN LAGER alaus sa
vaitgaliui. MOLSON CANADIAN alus yra 
šviesus, švarus ir specialiai pagamintas 
jūsų skoniui. Atsigaivinkite MOLSON 
CANADIAN - gerų draugų alumi.

ST. J. DALIUS

tus — $7.289.85. Nariams divi
dendo už šėrus paskirta 4,5%. 
Penkmečio proga buvo atspaus
dintas sieninis liet, kalendorius 
ir spaustuvėje paruoštas metinis 
balansas su visais pranešimais. 
1960 m. vasario 14 d. valdybos 
nutarimu lietuviškas bankelio 
vardas iš draugijos pakeistas į 
“Hamiltono Lietuvių Kredito Ko
operatyvas Talka”. Tą pačią die
ną baigęs savo kadenciją pasi
traukia valdybos pirm. A. Vai
nauskas, išbuvęs tame poste dve
jus metus. Pirmininko pareigas 
perima E. Sudikas, o į valdybą iš
renkamas A. Repčys.

Apyvartai nuolatos augant ir 
narių skaičiui kylant, padidėjo ir 
darbas. Tad nuo 1960 m. birželio 
1 d. bankelio valdyba pasamdė 
nuolatinį tarnautoją ižd. E. Leng- 
niką. Tuo būdu darbas sunorma
lėjo dirbant nuolatinėje raštinė
je kasdien. Nuo 1961 m. kovo 1 d. 
bankelis pradėjo atlikinėti čekių 
operacijas. Nuo 1962 m. sausio 
1 d. asmeninėms paskoloms su
mažintas procentas iki 9%.

1962 m. liepos 25 d. miršta pir
masis bankelio pirmininkas ir 
tuometinis vicepirm. J. Giedrai
tis. Valdyba ir visas bankelis nu
stoja nuoširdaus kooperatininko 
ir tauraus lietuvio. Jam vadovau
jant bankeliui buvo įgytas visuo
menės pasitikėjimas, ir bankelis 
išaugo tiek narių skaičiumi, tiek 
kapitalu, nes ir balansas tais me
tais jau buvo peržengęs pusę mi
lijono dolerių. Į valdybą grįžo A. 
Vainauskas.

Bankelio raštinėje pagausėjus 
darbo, pasamdomas antras tar
nautojas A.ščiuka nuo 1963 m. 
rugpjūčio 15 d. Taip pat pašam- 
domas viešasis revizorius—Char- 
tred Accountant — E. P. Nolan 
atlikti metiniam balanso patikri
nimui pagal valdžios įstatymus. 
Padidėjus kapitalui ir turint dau
giau atliekamo pinigo buvo gau
tas iš Insurance Department On
tario prov. valdžios sutikimas 
1964 m. pavasarį pakelti paskolų 
normas: asmeninės paskolos iki 
$5.000 ir nekilnojamo turto iki 
$15.000 vienam nariui. Taip pat 
asmeninėms paskoloms sumažin
tas procentas iki 8% metinių.

Kiekvienais metais kooperati
nis bankelis “Talka” augo ir stip
rėjo, nors ir nedidžiuliais šuo
liais. Pirmasis darbo dešimtme
tis užbaigtas pasiekus 
$804.908.30 balansą su 811 na
rių, kurių tarpe vaikų ir jauni
mo iki 18 m. amžiaus yra 136. 
Tai sudaro 16.76% bendro na
rių skaičiaus.

Per visą darbo dešimtmetį į 
bankelio narius įstojo iš viso 
990 asmenų; išstojo 119, buvo 
pašalinti 47 ir mirė 13; tuo bū
du nustota 179 narių. Dabar tu
rima 811 narių (pernai jų buvo 
709), kurie buvo paėmę 268 pa
skolas ir naudojo 199 depozito 
sąskaitas.

Mirusiems bankelio nariams, 
kurių buvo 13, CUNA Insuran
ce išmokėjo apdraudos $7.536. 
91. Per tą dešimtmetį iš CUNA 
buvo gautas dividendas už mo
kamas premijas $4.970.59. (Už 
1964 m. numatoma gauti arti $ 
1.500.00, kurie į šią sumą neįei
na). Tad iš CUNA gauta bendra 
suma $12.507.50, o per tą patį 
laikotarpį bankelis jiems išmo
kėjo drausdamas savo narių šėrus 
depozitus ir paskolas $25.880. 
97.

Kredito komitetas, kuris per 
ištisą dešimtmetį dirbo tame 
pačiame sąstate, leido išduoti 
per tą laikotarpį 953 nariams as
meninių paskolų $1.373.840.03 ir 
nekilnojamo turto — pirmųjų 
mortgičių paskolų 94 nariams $ 
592.300.00. Iš viso leista išduoti 
nariams 1047 paskolos bendroje 
sumoje $1.966.140.03. Leidžiamų 
išduoti asmeninių paskolų dydžio 
vidurkis buvo 1.4*62.58, o toks pat 
vidurkis nekilnojamo turto pasko
loms buvo $6.301.06. vienai mort- 
gičių paskolai.

Koperatinio bankelio veikla yra 
teigiamas veiksnys mūsų lietuviš
kos kolonijos gyvenime, kai na
riams patarnaujama jų ekonomi
niuose reikaluose. Kiekvienais 
metais gražios pinigų sumos grįž

ta nariams išmokamų dividendų 
pavidale. Per praėjusį dešimtmeti 
jau yra išmokėta$96.086.38; pri
dėjus išmokėtus procentus už de
pozitus $8.201.97, išeina, kad į na
rių rankas grįžo iš viso $104.288. 
35. Taip pat nepamiršti ir grynai 
lietuviški kultūriniai reikalai, ku
riems per dešimties metų laiko
tarpį buvo paskirta $4.791.20 au-

Užbaigę savo veiklos pirmąjį 
dešimtmetį, su šviesiomis viltimis 
žvelgiame ateitin, tikėdami, kad 
ji atneš dar daugiau ekonominių 
laimėjimų, kad dar geriau galėsi
me savo tautiečiams patarnauti 
ir tuo pačiu prie lietuviškųjų rei
kalų rėmimo prisidėti. Tad su dar 
didesne energija ir lietuvišku at
kaklumu į antrą dešimtmetį, pri
simindami kooperatinį šūkį: tik 
vienybėje — galybė!

(Tęsinys iš pr. numerio)

Ryšiai su Lietuva
Ar palengvėjęs susirašinėjimas 

su Lietuva pakirto (taip — kodėl, 
ne — kodėl) ar sustiprino (taip — 
kodėl, ne — kodėl) išeivijos są
moningumą, dauguma įgaliotinių 
pripažino teigiamą poveikį. Įdo
mu, kad vienas balsas ypatingai 
pabrėžė teigiamą poveikį pirmo
sios bangos ateiviams. Bet visu
moj aiškiai paskubėta eiti prie 
sekančio klausimo: “Ar gauna
ma iš savųjų padėkos vardan už 
siuntinius medžiaga — knygos, 
plokštelės, tautodailės dirbiniai, 
turi jums kokią vertę?” Vienas 
prisibijo, kad saviškiai yra ver
čiami siųsti knygas. Niekas nepa
galvojo, kad saviškiai galbūt sie
lojasi mūsų tautiniu išlikimu. Vi
sumoj aiškus nenoras ilgiau ties 
šiuo dalyku sustoti.

Jei vienu metu KF valdyba bu
vo iškėlusi mintį, kad ateinančios 
iš anapus knygos bei leidiniai ga
lėtų būti panaudoti lituanistinėj

NEPRITRUKITE

SAVAITGALIAIS

4/1 honestbreurrukes its oom friends...

t 
i 
i

MOLSON

CANADIAN

MOLSON'S - SAVARANKIŠKA 
ALAUS DARYKLA NUO 1786
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Hamiltono kooperacinio bankelio “Talka” valdyba 1964 m. Iš kairės: 
A. V. Repčys — vald. narys, A. Vainauskas — vicepirm., E. Leng
nikas — ižd. ir bankelio vedėjas, E. Sudikas — pirm., St. J. Dalius 
— sekr. Nuotr. A. Juraičio

SKERSINIS VEIKLOS PJŪVIS
mokykloj, anketos duomenys aki
vaizdžiai liudija, kad ši idėja ko
lonijose neprigijus. O tai juk bu
vo vienas nedaugelio kelių išves
ti lituanistinį mokymą iš vadovė
lio nelaisvės ir vergijos namų. 
“Lektūrinė žvalgyba” daugumai 
neaiški, miglota sąvoka.

Mokytojų Dienų klausimu
Švietimo problemos susilaukė 

gyvesnio susidomėjimo. Džiugu 
taip pat, kad eilė idėjų, mestų 
spaudoj ir Mokytojų Dienų suva
žiavimuose rado tendencijos pri
gyti. Visdėlto būdingas daugeliui 
rezignacinis tonas dėl ateities per
spektyvų, na, ir, kaip minėjom, 
visuotinas pasipiktinimas tėvais. 
Tik vienas balsas neįsijungia į 
bendrą chorą pripažindamas, kad 
nepasitikėjimas mokytojo kvalifi
kacijom galįs būti priežastim, dėl 
kurios tėvai neleidžia vaikų lie- 
tuviškOn mokyklon. “Tenka* pri
pažinti, kad kai asmuo nerimtai 
imasi darbo, atšaldo pačią idėją, 
jei yra sunkumų mokyklą pasiek
ti.” Esama tėvų, bijančių, kad lie

tuviškai kalbąs vaikas sugandin- 
siąs savo akcentą čiabuvių kalboj. 
Deja, nepasakoma, kaip su šiais 
akmens amžiaus palikuonim gin
čijamasi.

Į pasiteiravimą, ar pageidauti
nos reformos mokyklų progra
moj, ar vartotina drausmė, ar 
šeštadieninė mokykla turėtų skir
tis nuo valdiškosios ir kuo, būdin
giausiu atsakymu būtų šis: “Re
formuoti programą — taip, nes 
esamuose vadovėliuose medžiaga 
neatitinka dabartinės aplinkos.. 
Lietuviška mokykla turėtų skirtis 
nuo vietinės: drausme —ne; di
desniais reikalavimais — ne; mo
kinio pažinimu taip, tai pats svar
biausias dalykas ir idealas, jei 
mokytojas atitinka šias kvalifika
cijas. Drausmės reikalas — tėvų 
reikalas: bloga, jei vaikai eitų į 
lietuvišką mokyklą pagerinti savo 
elgesio”.

Lietuviškasis ugdymas
Įdomu taip pat, kad daugelis 

pritaria minčiai (kai kur tai pla- 
(Nukelta į 4 psl.)

FtDJULN.Pt
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© PAVERGTOJE TĘVI®
IŠKILMĖS KLAIPĖDOJE

Sausio 31 d. Lietuvos kompartija 
minėjo Klaipėdos “išvadavimo” 20 
m. sukaktį. Iškilmėse šalia partiečių 
dalyvavo buv. karo dalyviai — gene
rolai majorai J. Verbovas, A. Urbšas, 
J. Macijauskas, P. Petronis; pulkinin
kai V. Lunia, C. Perkauskas ir kt. 
Vainikais papuošti karių kapai ir so-

grindinę kalbą pasakė “prezidentas’

tūros rūmų salėje. Ir jis, ir kiti kal
bėtojai labiausiai piršo mintį, kad su 
Klaipėdos “išvadavimu” buvusi su
jungta visa Lietuva. Nė. vienas nera
do reikalo priminti, kad toli gražu 
nevisa Lietuva buvo sujungta, o ir 
“sujungtoji” dabar yra paprasčiausia 
Sov. Sąjungos okupuota provincija. 
Lietuvos kompartijai buvo atsiųstas 
Pabaltijo karinės apygardos vadovy
bės sveikinimas: “Didžiojo Lenino 
partijos vadovaujama, visų mūsų Tė
vynės darbo žmonių broliškai remia
ma, lietuvių tauta savo respubliką pa
vertė žydinčiu kraštu, sukūrė pirma
rūšę šiuolaikinę pramonę ir labai iš
vystytą socialistinį žemės ūkį.” Svei
kinimas baigiamas su lietuvybe nieko 

\ bendro neturinčiu šūkiu: “Tegyvuoja
lenininė Tarybų Sąjungos Komunistų 
partija — visų tarybinės liaudies per
galių įkvėpėja ir organizatorė!”

BALTESNI PYRAGAI
Specialiu ministerių tarybos pot

varkiu, nuo vasario 1 d. atkurtos 
anksčiau Lietuvoje galiojusios kvie
tinių miltų rūšiavimo normos malū
nuose. Tikimasi, kad dėl to pagerės 
pyragų ir kitų gaminių iš kvietinių 
miltų kokybė, o gyventojams bus pa
pildomai parduodama gyvuliams šer
ti sėlenų. Šie pakeitimai, atrodo, pa
daryti ryšium su geresniu derlium 
praėjusiais metais. Iš jų matyti, jog 
ligšiol normaliai gyvuliams skirtinos 
sėlenos rasdavo vietą lietuvio valgo
muose pyraguose.

ŽURNALAS MOKSLEIVIAMS
Kovo mėn. bus pradėtas leisti VIII- 

XI klasių moksleiviams skirtas žur
nalas “Moksleivis”. Lig šiol ši sritis 
buvo gerokai apleista — mokslei
viams teko skaityti “Komjaunimo 
Tiesą”, “Lietuvos Pionierių” ar žur
nalą mažiesiems “Genį”. Tačiau ir 
naujasis žurnalas nežada perdaug iš
siskirti iš minėtųjų leidinių, nes ir 
jame pagrindinis dėmesys skiriamas 
propagandai: “žurnalo puslapiuose

į

VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMAS HAMILTONE
ĮVYKS VASARIO 21 D., SEKMADIENĮ 

Programa:

pionierių veiklos faktus, apie broHš-

nė. žurnalas žada būti mėnesinis 
trijų spaudos lankų, ty. 48 psl. 

i

SUKOMUNISTINTAS 
“SPINDULYS”
Buv. “Spindulio” spaustuvei Kaune 

komunistai yra davę K. Požėlos var
dą. Jos direktorius — grynakraujis 
rusas A. Afanasjevas. Lietuvos pa
vergimo 25 m. sukakčiai ši spaustu
vė baigė spausdinti albumą “Tarybų 
Lietuva šiandien”, kuriame įvairia
spalvėmis nuotraukomis bandoma at
vaizduoti padaryta pažanga. Užsaky
mų ši spaustuvė gauna ir iš kitų res
publikų — išleistųjų albumų tarpe 
linksniuojami “Minskas” ir “Bres
tas”. Maskvos “Progreso” leidyklai

ku, vokiečių, ispanų ir kt Europos 
tautų kalbomis. Naujai įgyta šešia- 
spalve rotacine mašina spaudžiami 
sovietiniai žurnalai “Nauka i religi
ja”, “Zanije-sila”. Tačiau spaustuvės 
spalvotoji technika, lyginant ją su 
Vakarų pasaulio, skandalingai bloga. 
Spalvotos nuotraukos neturi ryšku
mo ir daugiau primena akvarelę, ne
gu foto kūrinį, kai tuo tarpu Vaka
ruose net paprasčiausiose valgių rek
lamose pasiekiamas tobulas spalvų 
natūralumas.

Jas laikys mons. dr. J. TADARAUSKAS
Koncertas — akademija: 4 v. p. p. “Delta” kino teatro salėje 
Pagrindinis kalbėtojas — DR. J. SUNGAILA, 
buv. PLB valdybos pirm.

jungtiniai “VARPO” ir Hamiltono AV PARAPIJOS chorai; 
Solistai: J. LIUSTIKAITE, V. ŽIEMELYTĖ ir V. VERIKAITIS. 
Diriguoja ST. GAILEVIČIUS. .Akomponuoja D. SKRINSKAITĖ. 
Hamiltono tautinių šokių grupė “GYVATARAS”, chorui palydint 
ir sol. V. VERIKAICIUI diriguojant, pašoks tautinius šokius.

Visi Hamiltono ir apylinkės lietuviai prašomi gausiai dalyvauti šiame iškilmingame minėjime.
Bendruomenės valdyba

HAMILTONE 1965 M. VASARIO 27 D. “KNIGHT OF COLUMBUS” 
SALEJE (222 QUEENSTON RD. ĮVYKS

KAUKIU BALIUS
PUIKIOS GRAŽIAUSIOS IR ĮDOMIAUSIOS KAUKĖS BUS PREMIJUOTOS 
TRUMPA PROGRAMA: M. PUSDESRYTĖS PARUOŠTOS 8 AUKURIETĖS 

PAŠOKS CHARAKTERINĮ ŠOKĮ IR KT.
BUS LOTERIJA, STALIUKAI, BUFETAS IRf ĮVAIRŪS GĖRIMAI. 

GROS NUOTAIKINGAS DOM. FERRI, ORKESTRAS

Įėjimas $2. Pradžia 7.30 v. v.
Kviečia visus “Aukurą s”

g HAMILTON
NEATSARGŪS MOKSLEIVIAI
Milicijos papulkininkis Jonas Gri

nevičius “Tiesos” skyriuje “Keliai, 
mašinos, žmonės” kiekvieną savaitę 
aptaria eismo nelaimes Lietuvos ke
liuose ir miestuose. Jis siūlo moks
leivius geriau supažindinti su eismo VISI DALYVAUJAME Vasario 16 
taisyklėmis ir duoda keleto nelaimių minėjime - koncerte, sekmadienį, va- 
pavyzdžių. Rokiškyje, patekusi po au- sario 21 d., 4 vai. p. p., “Delta” kino 
tomobilio ratais, žuvo II kl. mokinė salėje.
Danguolė Tuskaitė, Kaune buvo su
žeista penktokė Rita Vareikytė, Gied
riuose — Vytautas Kerniškis. Daug 
nelaimių Įvyksta tada, kai mokslei
viai į mokyklą važiuoja dviračiais. 
Slystelėjus dviračio ratams, sunkve
žimio buvo užkabintas Ramygalos 
moksleivis Vytautas Kazlauskas. Sun
kiai sužeistas dviračiu važiavęs Ne
menčinės moksleivis Petras Bolesevi- 
čius, Plateliuose — Pranas Vaitelis, 
o Kauno rajono Sutkūnų m-klos sep
tintokas Romas Levišauskas žuvo 
bandydamas tėvo motociklą.

WINNIPEG, Man į

“TALKOS” PRANEŠIMAS. — 1965 
m. vasario 20 d., šeštadienį, 4.30 v. p. 
p., skelbiamas Hamiltono Lietuvių 
Kredito Kooperatyvo “Talka” dešimt 
metų įkūrimo sukakties minėjimas ir 
metinis narių - šėrininkų susirinkimas, 
kuris įvyks Hillcrest Restaurant, Holi
day Room, 510 Concession St., Hamil
ton, Ont. (įėjimas iš Wentworth gat
vės pusės), šiai darbotvarkei svarsty
ti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

J. A. Valstybės
KUN. A. SABALIAUSKAS, salezie

tis, vasario mėn. pirmoje pusėje su
laukė 60 m. amžiaus. Taip pat jis Šie
met mini 40 nu sukaktį salezietiškos 
veiklos, 40 m. bendradarbiavimo spau-

KUN. B. SUGINTO sveikata eina ge
ryn. Manoma, kad ligoninėj teks pa
būti apie mėnesį laiko. Lankyti jo kol 
kas negalima. Kun. B. Sugintas nese
niai atšventė 70 m. amžiaus sukaktį.

DR. K. BOBELIS vadovaus dirbti
nių inkstų centrui. Mašina, pakeičian
ti žmogaus inkstų funkcijas, suplanuo
ta įtaisyti šv. Juozapo ligoninėj, Ei- 
gine.

ST. ORENTAS, kailinių žvėrių au
gintojas, pradėjęs dar Lietuvoje 1932 
m. auginti sidabrines lapes, audines 
— mink ir kt žvėrelius, o Amerikoje 
išdirbęs toje srityje 14 metų, įskaitant 
3 metus darbo Michigano valstybės 
un-te bandymo bei tyrimų srity, gavo 
leidimą atidaryti Čikagoje kailių pre
kybą.

K. GINEITIS, buvęs Lietuvos gen. 
konsulas Londone, mirė Čikagoje, Cen
tral Community ligoninėj vasario 2 d.

KANADOS LIETUVIŲ KLUBAS 
MANTTOBOJE vasario 6 d. surengė 
savo nariams banketą. Dalyvavo apie 
50 asmenų, kartu su klubo nariais ir 
svečiais. Tai matosi, kad vėl dingsta 
entuziazmas, pasireiškęs prieš keletą 
metų. Kaip iš klubo narių, taip ir iš 
plačiosios lietuviškos visuomenės 
sluogsnių nuotaikų matosi, kad ne
mėgstama perdaug didelių tarpusavio 
ginčų.

METINIS KLUBO SUSIRINKIMAS 
įvyko vasario 7 d. Pirmininkavo T. 
Yuška, sekr. K. Strikaitis. Veiklos ap
žvalgą padarė pirmininkas; apie paja
mas informavo fin. rašt. T. Lukas, 
apie išlaidas — ižd. M. Vidrikas. 1964 
m. klubas turėjo pajamų $3042.62, 
plius banko palūkanos $20.76 ir 1963 
likutis $1027.74; iš viso $4091.12. Iš
laidų 1964 m. turėta $3205.10. Ižde 
šiuo metu yra $886.02. Revizijos komi
sijos aktą perskaitė J. Mališauskas. 
Karštos diskusijos kilo dėl elektrinės 
krosnies, kuri kainavusi $150 ir pasi
rodžiusi netinkama net ir po remonto, 
kuris atsiėjo $30. Buvo nupirkta kita 
krosnis iš vienos kitataučių parapijos 
už $25. Į naują valdybą išrinkti ir pa
siskirstė pareigomis: pirm. K. Žente
lis, vicepirm. J. Radzevičius, sekr. K. 
Strikaitis, ižd. M. Vidrikas, finan.

rašt. V. Mockus; nariai: T. Lukas, J. 
Demereckas, A. Dixon. Rev. komisija: 
M. Šarauskas, J. Mališauskas, P. Kum- 
pauskas. Pernai labai gražiai klubą 
tvarkė pirm. T. Yuška; buvo prašytas 
kandidatuoti ir šiemet, bet atsisakė.

Reikia pažymėti, kad į klubą 1961 m. 
įstojo 17 n. ateivių, o 1962 m. — 10. 
Tik gaila, kad per valdybos rinkimus 
iš jų ateina tik keli. Jų balsai ypač 
svarbūs per rinkimus. Neužtenka už
simokėti nario mokestį, ateiti į vieną 
kitą parengimą. Supraskime padėtį ir 
siekiamą tikslą.

Klubas yra įsiregistravęs kaip kul
tūrinė, visuomeninė, labdaros, sporto 
org-ja, bet kultūrinės veiklos nematy
ti. Jaunimu nesirūpinamą ir kai pa
siūloma skirti paramą šeštad. m-klai, 
kyla triukšmas. Klubas turėtų prenu
meruoti bent “T. Žiburius’* ir “N. Lie
tuvą”. Anksčiau KLB Winnipeg© apyl. 
v-ba minėtiems laikraščiams skirdavo 
metų pabaigoj po $10. Tenka apgailes
tauti, kad jau daugelis lietuviškų na
mų nebemato liet, spaudos. Neužmirš
kime, kad, anot knygnešio J. Bielinio, 
“laikraštis yra ugnis ir su ta ugnimi 
sudeginsime rusą Lietuvos žemėje.” 
Lietuvis, kuris neskaito savos spaudos, 
negali būti pateisinamas ir pats negali 
pasiteisinti. K. Strikaitis

7.

Narių registracija
Minėjimo - susirinkimo atidarymas 
Praeitų metų protokolo skaitymas 
Valdomųjų organų pranešimai 
Diskusijos dėl pranešimų 
Balanso ir apyskaitos už 1964 
priėmimą^ į 
Pelno paskirstymas už 1964 m.

8. Sąmata 1965 m. 
Rinkimai į valdybą (vieno nario), 
kredito komitetą (vieno nario) 
revizijos komisiją (2 narių). 
Auditoriaus patvirtinimas

m.

9.
ir

10.
11. Klausimai
12. Susirinkimo uždarymas.

Valdyba nuoširdžiai kviečia visus na
rius dalyvauti šiame sukaktuviniame 
dešimties metų minėjime - susirinki
me. Po susirinkimo ten pat įvyks na
riams vaišės ir pasilinksminimas. Pra
šome visus narius su savimi būtinai 
turėti nario knygutes, pagal kurias re
gistracijos metu bus išduoti bilietukai 
nemokamoms vaišėms. Laukiame at
vykstant?

Hamiltono Liet. Kredito
Kooperatyvo “Talka” valdyba

§V. KAZIMIERO minėjimas-akade- 
mijajvyks kovo 7 d., 4 v. p.p., mergai
čių gimnazijos salėje. Kalbės visuome
nininkas V. Ignaitis, o meninėje pro
gramoje dalyvaus virš 100 asmenų: 
dvi tautinių šokių grupės ir AV par. 
jaunimo choras. Akademiją ruošia Ha
miltono ateitininkai.

JAUNIMO CENTRO statyba vyksta 
pilnu tempu. Jau įvestas šildymas, 
šiuo metu vyksta vidaus įrengimai: 
prausyklų, elektros ir kt.

ATEIT ĮNINKA! SENDRAUGIAI 
kovo 27 d. atsikviečia Klevelando Vai
dilos teatrą su veikaluVTJžburtoji dū
delė”. Tai 4 v. muzikinė baletinė pa
saka, parašyta Mykolo Venclauskio. 
Spauda rašė pro premjeros Klevelan- 
de: “tikrai “Užburtosios dūdelės” pa
statymas yra didelis laimėjimas lietu
viško teatro istorijoje tremty”. Ateiti
ninkų sendraugių skyr. valdyba tikisi, 
kad Hamiltono ir apylinkių lietuviško
ji visuomenė gausiai dalyvaus šiame 
vaidinime. ___

MOKSLE IVIAI ATEITININKAI 
sekmadienį, vasario 21 d., dalyvauja 
organizuotai su vėliava 11 vai. pamal
dose. Visi vyr. moksleiviai, jaunučiai 
ir jaun. moksl. susisuka parapijos 
salėn 10.30 vai. Be to, ateitininkai sen
draugiai irgi dalyvauja su vėliava 11 
vai. pamaldose.

M. V. LEPARSKAI vasario 6 d. at
šventė savo vedybinio gyvenimo 15 m. 
sukaktį. Draugai bei pažįstami jiems 
suruošė staigmeną — pobūvį; dalyva
vo virš 50 svečių. Sukaktuvininkus 
sveikino K. Mikšys, iškeldamas jų 
nuopelnus liet, veikloje, palinkėjo ir 
toliau nepailstamai dirbti.

“MOKSLEIVIO BALSAS” — ateiti
ninkų moksleivių leidžiamas laikraštu
kas greitai pasirodys.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ sky
riaus valdyba renka senus naudotus 
atvirukus — kalėdinius sveikinimus, 
kurie vėliau bus pasiųsti į misijų kraš
tus. Turintieji tokių atvirukų prašo
mi sekmadieniais atnešti į spaudos 
kioską ir ten palikti.

J. A. PRANSKEVIČIAI atšventė va
sario 6 d. savo vedybinio gyvenimo 
15 metų sukaktį. Giminės bei draugai 
suruošė pobūvį, kur dalyvavo gausus 
būrys svečių. Sukaktuvininkams pa
linkėta ilgiausių metų ir sėkmės gy
venime. A. Pranskevičius su Z. Didž- 
baliu yra Tri Realty įstaigos savinin

mistas ir labai nuoširdus lietuvis patri- 
jotas. Buvo gimęs 1895 m. rugpjūčio 
13 d. Taurganuose.

ČIKAGOS VYSK. WYCISL0, šiuo 
metu vadovaująs naujų liturginių pa
tvarkymų įgyvendinimui Čikagoje, 
“Draugo” bendradarbio paklaustas, ko
kį įspūdį jam daro lietuviai, atsakė: 
“Esu sutikęs daug lietuvių. Daugeliui 
padėjome atsikelti į šį kraštą. Lietu
viai — puikūs žmonės. Artimai dirbau 
su mons. J. Končium, su mons. J. Bal- 
kūnu. Jie man paliko labai mielą įspū
dį.”

LIET. PAŠTININKŲ S-GOS c. v-bą 
Čikagoje sudaro: garbės pirm. inž. V. 
Birutis, pirm. J. Bereiša, vicepirm. A. 
Ginteris, sekr. J. Janušaitis, ižd. J. Ti
jūnas ir nariai — J. Gečiauskas, K. 
Repšys ir J. Pocius; kontrolės k-ją: 
J. Indriūnas, J. Miceika ir Br. Gudo
ms.

VYSK. C. A. SALATKA iš Grand 
Rapides, Mich., atsiuntė lietuvių kop
lyčios Vašingtone fondui $350. Tiek 
pat yra aukojęs ir praėjusiais metais. 
Kitus S300 pažadėjo įmokėti š.m. pa
baigoj. Vysk. C. A. Salatka iki šiol nie
kad neatsisakė dalyvauti kuriame nors 
lietuvių darbe, kur buvo kviestas. Ro
moje jis kiekvienu atveju atsilanko 
mūsų Šv. Kazimiero kolegijoje.

PROF. DR. J. PIKŪNUI Detroite 
padaryta inkstų operacija. Ligonis pa
mažėl sveiksta.

išvyko į pavergtą Lietuvą. Jie parda
vė Čikagoj turėtus namus, patikėję 
“Vilnies” ir kt. raudonųjų laikraščių 
viliojimais, o dabar, susidūrę su Lie
tuvos gyvenimo tikrove, randa, kad da
bar jų didžiausia laimė — būtų grįž
ti atgal į JA. Valstybes.

Brazilija
SAO PAULO LIETUVIAI kongreso 

išlaidoms apmokėti sausio 36 d. Villa 
Beloje surengė alaus festivalį. Ruošė 
kongreso finansų komisija.

M. KARPINSKIS, Onos ir Mykole 
Karpinskių sūnus, gavo aeronautikos 
inžinerijos diplomą. ’

VILA ANASTAZIJOS lietuvių jau
nimo chorui vadovauti sutiko muzika* 
Alfonsas Petraitis. Jis muzikines stu
dijas baigė Italijoj ir toj srity daug 
pasidarbavo Argentinos lietuvių kolo
nijoj.

Australija
E. VAIČEKAUSKAITĖ, 17 m. abi

turientė, yra pirmoji Australijos lie
tuvaitė, pasiryžusi stoti į lietuviškąjį 
N. Pr. Marijos vienuolyną, Putnam, 
Conn. Kandidatė išvyksta į Ameriką 
vasario mėn.

ATEITININKŲ tradicinė gegužinė 
įvyko sausio 31 d. Adelaidės Nation
al Parke. Moterų sekcija tam pačiam 
parke gegužinę suruošė vasario 7 d.

KUN. A. KAZLAUSKAS, MIC, per 
radiją Adelaidėje sausio 31 d. kalbė
jo angliškai apie marijonų kongrega
ciją.

Vokietija
KUN. ALF. BERNATONIS, liet, ka- 

talikų sielovados direktorius, suorga
nizavo Vokietijos lietuvių kataliku ku
nigų ir pasauliečių ekskursiją į Romą 
dalyvauti vysk. Pr. Brazio, MIC, kon
sekracijos iškilmėse.

Britanija
GEN. ŠT. PLK. B. JAKUTIS sausio 

13 d. sulaukė 75 m. amžiaus. Sukaktu
vininkas kelerius metus Anglijoje mo
kė rusu kalbos karo mokyklos auklė
tinius, kol buvo paleistas į pensiją. 
Šiuo metu B. Jakutis su žmona gyve
na gražiame, turtingame pilimis ir 
mažėjais Edinburgo mieste, nuosava
me bute. Kartą į metus abu su žmo
na nuvažiuoja Glasgow miestan, kur 
senieji išeiviai kasmet ruošia Lietu
vių Dieną, kad pakvėpuotų bent tuo 
būdu lietuvišku oru.

Paruošė Pr. Al.

par-

kai. Jie duosniai remia vietos liet, or
ganizacijas savo aukomis.

HAMILTONO MOKSLEIVIAI atei
tininkai yra pakviesti į Klevelando 
ateitininkų šventę vasario 27 ir 28 d. 
Jeigu būtų norinčių važiuoti savo au
tomobiliais ir į Klevelandą nuvežti at
stovus, tiems bus padengtos visos ke
lionės išlaidos. Skambinti J. Pleiniui, 
tel. JA 7-4876 iki vasario 21 d. J. P.

PRANEŠIMAS LN REIKALU. — 
Š.m. vas. 3 d. gavau pasiūlymą iš vie
nos firmos žodžiu, kad ji nori nuomo
ti LN sklypą šiomis sąlygomis:

1. Nuo š.m. bal. 1 d. pasiūlė po 
$750 mėn., pasirašant sutartį 3 me
tams su teise (option) per 3 m. mūsų 
sklypą nupirkti šiomis kainomis:

a. jei pirktų I-siais sutarties metais, 
sumokėtų $150.000;

b. jei pirktų H-siais sutarties me
tais, mokėtų $175.000;

c. jei pirktų III-čiais sutarties me
tais, mokėtų $225.000. • - ■ 1

2. Per trejus metus metf neturėtu
mėm teisės niekam kitam skly
duoti, o tik gautumėm po $750^ mėn. 
nuomą.

3. Jei firma per 3 m. sklypo nenu
pirktų, visi jos lėšomis padaryti įren
gimai pereitų mūsų nuosavybėn.

4. Nuomoti LN sklypą be teisės jį 
nupirkti firma nesuinteresuota. '

Firma paprašė, ked, jei mes šias są
lygas priimtumėm, duotumėm jai atsa
kymą raštu.

Šiuo metu LN sklype jau stovi 42 
autovežimiai. Už jų pastatymą moka 
po $3 mėn. arba po $1 savaitei. LN 
sklype galima pastatyti virš 200 auto
mobilių.

Dalis LN narių nori savo LN šėrus 
parduoti po $100. Šiuo metu pardavi
mui yra 68 šėrai. Maloniai prašau tuos 
LN narius, kurie yra padavę pareiški
mus savo šėrus parduoti, o dabar yra 
pakeitę nuomonę, pranešti raštu iki 
š.m. kovo 1 d., kad jie savo pareiški
mus atšaukia. Yra norinčių pirkti LN 
šėrų po $100 pilną įstatais leidžiamą 
normą, t.y. po 10 šėrų asmeniui. Bū
tų pialonu, kad atsirastų tautiečių, 
perkančių po vieną, du ar tris šėrus. 
Suinteresuoti prašomi siųsti p. per

Paryžius. — Paskutinis pran
cūzų atominės bombos sprogdini
mas po žeme yra labai nenusise
kęs. Tikėtasi, kad sprogimas bus 
150 kilotonų jėgos, bet tedavė 
tik 3.

laidas St. Bakšiui, 38 Stanley Avė., 
Hamilton, Ont., reg. laiškais, nuro
dant vardą, pavardę, adresą ir telefo 
ną. LN v-ba pasilieka teisę, jei šėrų 
pardavimui pritrūktų, prisiųstus pini
gus grąžinti, nes pardavimui yra tik 
minėti 68 šėrai. Negavę iki š.m. kovo 
1 d. norinčių pirkti po vieną kitą LN 
šėrą, juos parduosime norintiems pirk
ti iki 10 šėrų asmeniui.

, St. Bakšys, LN v-bos pirm.

LONDON, Ont
DIDELIS BLYNŲ BALIUS rengia

mas Kat. Moterų skyriaus ir skautų 
vietininkijos jungtinėmis jėgomis va
sario 27 d., šešt., par. salėje, 1414 
Dundas St., E. Pradžia 8 v. v. Pagei
daujama, kad galintieji atvyktų apsi
rengę kaukių baliaus kostiumais, ta
čiau bus įleidžiama ir be jų. Už geriau
sius kostiumus bus skiriamos premijos. 
Linksma programa, gyvas šokis ir kos-

tiumų įvairumas tikrai sudarys Jums 
gerą nuotaiką, o prie viso to dar... 
blynai ir kiti lietuviški skanumynai. 
Manoma, kad čia bus šauniausias ba
lius - linksmavakaris, kokį bet kada 
Londone esame turėję. Ar šis spėjimas 
pasitvirtins, galėsite sužinoti tik į šį 
balių atvykę. Tad iki malonaus pasi
matymo vasario 27 d. prie gardžių jų 
blynų stalo Londone? D. E.

KLB ST. CATHARINES APYLINKĖS VALDYBA RENGIA VASARIO 20 D., ŠEŠTADIENĮ, 
6.30 V. V., SLOVAKŲ SALĖJE IŠKILMINGĄ

VASARIO 16 MINĖJIMĄ
PROGRAMOJE: Paskaita — T. B. BAGDONAS, OFM

Koncertas — Toronto Prisikėlimo par. choras, vad. kun. B. Jurkšo;
solistė — J. Liustikaitė; akompaniatorė — muz. D. Skrinskaitė.

Šokiai
MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI

Apylinkės valdyba

Nuoširdžiai dėkojame už suruoštą 
mums 15-kos metų vedybų sukakties 
staigmeną - balių. Ypatingai dėkojam 
iniciatorėm: A. Pilipavičienei, M. Ke- 
žinaitytei, P. Krivinskienei. Taip pat 
visiems atsilankiusiems ar prisidėju- 
siems prie brangios dovanos: p. p. Au- 
gėnam, Budrevičienei, Barzdžiam, Bui- 
vidam, Beržaičiam, Bartnikam, Berži
niam, Bružam, Butkevičiam, Borusam, 
•Deksniam, Dirsiam,’ Galinienei, Gied
rintam, Garkūnam, Gudinskam, Gir- 
niam, Jonikam, Juraičiam, Juraičiam, 
Jurgučiam, Kežinaičiam, Krivinskam, 
Karaliūnui, Kaminskienei, Kačinskam, 
Kochankam, Labuckam, Liaugminui, 
Melnikui, Navickam, Narbutam, Pili
pavičiam, Rimkam, Sakalam, Žilins
kam, žvabaičiui, Tribinevičiam.

Ačiū, ačiū.
A. S. Urbonavičiai

Skersinis veiklos 
pjūvis f

(Atkelta iš 3 psl.) 
čiai praktikuojama), kad jauni
mas pats pravestų lietuviškas 
šventes bei minėjimus. Jaunimo 
organizacijos, ypač skautija, susi
laukia malonių atsiliepimų.

Taip pat pasitinkama palankiai 
idėja, raginanti duoti jaunimui 
“vasaros darbus“, perskaityti 
atostogų metu kelias lietuviškas 
knygas. Keistoka — niekam ne
dingtelėjo pasiteirauti, ar never
tėtų pažiūrėt kurios knygos per
šamos.

Bendras rūpestis susirasti jau
nų mokytojų ir įsigyti vaizdinių 
priemonių. Atrodo^ neabejojama, 
kad bus mokama tomis priemo
nėmis naudotis, čia tektų paminė
ti vieninteli pasiūlymą lietuviškai 
akcijai pagyvinti: KLB turėtų pa
ruošti lietuvišką filmą su gamtos 
vaizdais, kurioj būtų parodoma 
mūsų partizanų auka.

Jaunimo stovyklų reikalingumą 
palaiko visi be išimties. Į klausi
mą: esama nuomonių, kad išeivis 
jaunuolis labiau šlietųsi prie sa
vo bendruomenės, jei rastų sąly
gas padiskutuoti jam rūpimas, ne
būtinai lietuviškas, problemas sa
vo bendraamžių tarpe — daugu
mas atsiliepė teigiamai; kai kas 
su rezervu, kad diskusijos vyktų 
būtinai tik lietuvių kalba.

Tokia yra aplamai paėmus, kul
tūrinė situacija Kanados teritori
joje, kiek ji apčiuopiama iš įga
liotinių pasisakymų.

A t A KLEMENSUI PRIELGAUSKUI
Tu užmigai amžinybei ir palikai šį pasaulį, bet Tavo darbai švies 

ir toliau. Tu, tarytum Saharos dykumų klajūnas, likimo blaškomas, 
visdėlto nepasiklydai svečiose šalyse, nes tarp visų šios žemės takų 
Tau kelią tiesųjį rodė šalis gimtoji — Lietuva!

Tu grįžai prie Baltijos iš tolimojo Tifliso, Tavo širdis veržėsi į 
tėvų šalį ir dabar. Veržeisi ten kupinas širdies ir meilės savo tėvų 
kraštui, bet... užmigai amžiams svečioje šalyje!

Ilsėkis ramybėje Klemensai, o Tavo meilė Lietuvai tešviečia pa
vyzdžiu ateinančioms kartoms!

Juozas ir Janina Kažemėkai ir duktė su vyru

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI S5.000, mottgičhĮ 
paskola* iki 60% tarto vertte. Nemokoma* gyvybė* ir patkolg 
droadima*. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dteao*: pirmadieniai* — penktadieniai* 9 vol.r. «— 1 vai. po pietg.

11, MAIN STIIIT EAST, ROOM Ml TeMoMt JA 8-0511

VASARIO 16. — Apyl. valdyba yra 
gavusi vasario 20 d. salę ir ruošiasi 
minėjimui su programa ir šokiais. 
Kaip dar niekuomet nebuvo, šį kartą 
vietoj kalbėtojo valdyba yra gavusi iš 
kr. valdybos pirm. dr. P. Lukoševi
čiaus specialiai paruoštą tai dienai 
magnetofono juostelę, kurią per savo 
magnetofoną perduos V. Karnėnas. Vi
si bendruomenės nariai kviečiami da
lyvauti. Pradžia 7 v.v. Veiks bufetas 
su išgėrimais. Turėsime progos išban
dyti savo laimę loterijoje. Tautiečiai 
prašomi nevėluoti: programa turi bū
ti atlikta iki 8.30 v.v., nes nuo to lai
ko prasidės šokiai.

VYT. IR DANUTĖ VAINUČIAI su
silaukė antrosios dukrelės.

VISUOTINIS APYLINKĖS SUSI
RINKIMAS įvyko ukrainiečių salėje. 
Dalyvavo 26 asmenys. Atidarė apyl. 
pirm. Vyt. Skaržinskas, pakviesdamas 
St Grigelaitį ir A. Skardžių į prezi
diumą. Pr. susirinkimo protokolą skai
tė valdybos sekr. Ig. Girdzevičius.

Sault S. Marie, Ont
Apyl. pirm, padarė pr. metų valdybos 
veiklos pranešimą. Valdyba per nepil
nus metus (kadangi tik kovo 12 d. 
perėmė pareigas) surengė 5 viešus 
parengimus: Motinos Dienos minėji
mą, Tautos šventės, kariuomenės, N. 
Metų sutikimą ir bendrą su latviais ir 
estais pabaltiečių dieną. Be to, buvo 
suruošta viena gegužinė. Valdyba or
ganizavo knygų platinimo vajų. Buvo 
išplatinta apie 80 knygų $170-180 ver
tės.

Revizijos komisijos pirm. A. Vana
gas taip pat padarė pranešimą, kuria
me pažymėjo, kad apyl. valdyba per 
pr. metus organizavo kelias rinkliavas: 
liet, krepšininkų išvykai Australijon, 
Vasario 16 gimnazijai, Tautos Fondui 
ir a.a. A. Vizbaro paminklo statymui. 
Per tas rinkliavas buvo surinkta $600. 
Šiuo metu apylinkės lietuvių bendruo
menės ižde yra $1762.87; padidėjo 
$310. t

Solidarumo įnašus sumokėjo 46 as
menys — apie 95% visų dirbančiųjų.

šalpos Fondui surinkti pinigai kol kas 
dar yra šalpos fondo atstovo žinioje; 
susirinkimas nutarė atitinkamą sumą 
iš tų pinigų nusiųsti Vokietijon per 
kun. šarką ligoniams ir seneliams, 
(šalpai surinkti pinigai paprastai siun
čiami per centrinį Kanados liet šal
pos Fondą, Red.).

Apyl. valdybos pirm, pasiūlė įneš
ti $100 į Kanados Lietuvių Fondą, 
susirinkimas pritarė. St. Grigelaitis iš
kėlė sumanymą atgaivinti šeštad. mo
kyklą. Dėl labai mažo vaikų skaičiaus, 
kurie būtų suinteresuoti, susirinkimas 
nutarė^ kad mokykla atgaivinti neap
simoka. Valdybos rinkimų nebuvo, nes 
pr. metais ji buvo išrinkta dvejiems 
metams.

LIGONINĖJ General Hospital ser
ga Ona Motuzienė ir Aleksandra Skar- 
žinskienė.

A.A. VINCENTAS VIRBICKAS mi
rė vasario 3 d., manoma, širdies liga. 
Tai senosios kartos lietuvis, sulaukęs 
apie 75 metus amžiaus; kilęs nuo Pa
nevėžio. V« S.

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais prekybiniais ryšiais su 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atstovai Kanadoje: x '
A. KUSINSKIS, 124 Park Street, Sudbury, Ont
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ir 19 sendraugių, susirinko fede
racijos metinės temos nagrinėji
mui. Naujasis laisvųjų Europos 
lietuvių vyskupas J. E. Pr. Bra
zys, MIC, priminęs susirinku
siems didelę ateitininkijos reikš
mę iniciatyvos ir saviauklos ugdy

omo vaikai — bet 
mane užmušti“.

Šv. Raštas atrodo,

keliamas laisvės problemas, lie
pia net laiminti savo persekioto
jus, nesif’*’“^ ’

Stasio Ylos ”Dievas Sutemose

ryšį su tiesa. Kas nepažįsta tie
sos, tas niekada negali būti tik
rai laisvas. Tolėjimas nuo tiesos 
neša vergiją, melas veda į praga
rą. Todėl tiesa yra viso ugdymo 
centras; nuolatinis augimas tiesos

giu yra kiekvieno iš mūsų uždavi- 
• nys. Visas mūsų apaštalavimas

mas tiesai, kuri išlaisvina, prašy
kime, kad Viešpats mums padė
tų visuomet būti “nuoširdiems 
tiesos tarnyboje”.

Gregorianum universiteto prof, 
kun. dr. Antanas Liuima, SJ, kai-

evangelijos šviesoje“, šalia pri
gimties, gamtinės plotmės, kuria 
dažniausia beveik kiekvienas lais
vės svarstymas apsiriboja, yra ki
ta augštesnė, antgamtinė plotmė. 
Jos nenorėjo matyti Kristaus lai
kų Rašto žinovai, kurie į Kristaus 
žodžius “Tiesa padarys jus lais
vus” atsakė: “Mes Abraomo ainiai 
ir niekada nebuvome vergai”. Jie 
tegalvojo apie savo politinius pa
vergėjus ir apie laisvę, kurią 
jiems užtikrintų sava valdžia. 
Kristus, tačiau prieš jų akis pa
stato Dievo sūnų laisvę — ir tą 
vergiją, į kurią yra juos nuvedusi 
nuodėmė: “Žinau, kad jūs Abra-

priešinti piktam, susitai
kyti su vergo padėtimi, tarnauti 
valdovams kaip Kristui. Ar tas 
reiškia, kad jis legalizuoja skriau
dą, ja nesirūpina. Jokiu būdu: 
kreipdamasis Į vergus, jis kartu 
kreipiasi ir Į pačius valdovus ir 
jiems liepia daryti tą patį — kaip 
Kristui daryti gera savo vergams. 
“Nes ir jūsų Viešpats yra danguj 
ir jis nežiūri asmens”. Evangeli
jos duodamas sprendimas yra vi
siška žmonių lygybė prieš Dievą. 
Dievas yra visų tėvas, tikėjimu 
visi yra viena Kristuje, visi to pa
ties Dievo vaikai. Tikroji nelygy
bė laisvės srityje kyla is žmogaus 
vidinio nusiteikimo, ne iš jo iš
orės.

Gaudami galią būti Dievo vai
kais, gauname galią iškilti ir aug
ti iki Kristaus pilnatvės net ir-di- 
džiausio suvaržymo sąlygose. Die
vas, atėjęs į šį pasaulį, susidūręs 
su aplinka, savo laisvės neprara
do nei akimirkai. Kristus lieka 
laisvas net pačioje mirtyje. “Aš 
guldau savo gyvybę, kad vėl ją 
imčiau. Niekas negali atimti jos 
iš manęs; aš turiu galios ją gul
dyti ir turiu galios vėl ją imti”. 
Laisvai priimdamas net ir šį Tė
vo Įsakymą, Kristus parodo kelią 
kaip mūsų iš jo gautą pradinę 
laisvę savyje pilnai realizuoti. 
“Jis pats save sunaikino, prisiim
damas tarno pavidalą... pasida
ręs klusnus iki mirčiai... todėl 
ir Dievas išaugštino jį ir suteikė 
jam vardą, augštesnį už visus var
dus.” kž

Gyvenimas filmuose

ŠNIPAI, MEILĖ, ŠEIMA
------- KOBNEUJUS BUCMYS. OFM -________ _

mą. Nuo pat našlaitystės dienų 
patyręs žiaurios augintojos griež
tą ranką, net ir dabar nuo jos ne
atsipalaiduoja. Gal kiek pietietiš
kos aplinkos Įtaka ir augintojos 
perdėtas žiaurumas ir pateisina 
jaunuolio neatsakingumą ir neap
sisprendimą. Su šešiamete dukre
le atvykusi žmona dirba valgyklo
je, z kad galėtų išlaikyti vyrą ir 
duoti daugiau galimybių jo muzi
kinei .kūrybai. Tačiau nei jos išti
kimumas, nei švelnumas nepavei
kia lengvapėdžio muzikanto.

Pagrindinėse ^rolėse, ypač, pui
kiai pasirodo Steve McQueen ir 
Don Murray. Lee Remick žmonos 
vaidmenyje neturi progos paro
dyti savo dramatinių sugebėjimų 
ir lieka daugiau pasyvia įvykių 
stebėtoja. Filmas tinkamas suau
gusiems ir vyresniam jaunimui.

“The Pumpkin Eater”. Gana 
daug talentų yra Įjungta į šio fil
mo gamybą. Pagai Penelope Mor
timer romaną paruošdamas šiam 
filmui tekstą, Harold Pinter ypač 
stengiasi išryškinti pagrindinės 
veikėjos charakteri.

Anne Bancroft šiame filme pa
sirodo ypatingai puikiai, palygin
ti nedėkingą rolę atlikdama su gi
liu išgyvenimu. Pirmam vyrui mi
rus, išteka už vargingo kompozi
toriaus, kurį vėliau palieka dėl 
meilės filmų rašytojo. Atrodo, 
kad savo pašaukimą ji mato mo
tinystėje, bet iš kitos pusės, per
daug nesirūpina savo astuoniais 
vaikais. Juos paveda auklėms ar 
atiduoda Į bendrabučius. Nusivy
lusi iškilusio vyro neištikimumu, 
jieško pagalbos pas psichiatrą, 
kol galutinai sugrįžta Į savo gau
sią šeimą.

Peter Finch rašytojo ir James 
Mason šeimos draugo rolėse pri
sideda prie filmo dramatinės 
Įtampos išryškinimo.

Pagrindiniai veikėjai morali
nių dėsnių nepaisymu netiesiogiai 
pabrėžia gyvenimišką tiesą, kad 
tik abipusėje meilėje, pagarboje 
ir ištikimybėje vedybinis gyveni
mas suranda savo prasmę. Dėl 
pačių Įvykių pateikimo būdo, 
ypač dėl keleto scenų, filmas re- 
zervuotinas tik pilnai subrendu- 
siems.

“36 Hours”. Ironišku sutapimu, 
tame pačiame teatre, pasibaigus 
“The Americanization of Emily” 
gastrolėms, rodomas naujas fil
mas “36 Hours”; Abiejų filmų 
turinys sukasi apie tuos pačius 
Įvykius — paskutiniąsias valan
das prieš lemtingąją vokiečių 
okupuotos Prancūzijos invaziją. 
Abiejuose filmuose pagrindinį 
vaidmenį atlieka tas pats James 
Garner, tik pirmame pasirodo 
kaip bailys amerikiečių laivyno 
karininkas, gi dabartiniame — 
kaip narsus Amerikos slaptosios 
karinės tarnybos majoras.

Pasiųstas į Lisaboną patirti iš 
vokiečių šnipo apie vokiečių nuo
voką ryšium su sąjungininkų ruo
šiama ir vis atidėliojama invazija, 
Garner pakliūva į nacių šnipų 
rankas ir .vaistų pritrenktas* 
karste pergabenamas į Vokietiją. 
Vokiečiui psichiatrui Gestapas 
duoda 36 valandas, kad iš belais
vio išgautų tikslią invazijos datą 
ir vietą. Garner atbunda ir neno
romis įtikinamas, kad karas jau 
pasibaigęs prieš 6 metus ir jis gy
domas iš amnezijos amerikiečių 
užimtoje Vokietijoje. Tikrai nuos
tabiai supintas turinys išlaiko žiū
rovo įtemptą dėmesj. daugiau ne
gu tris filmo ketvirčius. Kai Gar
ner pajunta nacių apgaulę, įtam
pa palaikoma tik antraeiliais epi
zodais ir filmas persimeta į pra- 
matomos pabaigos melodramą.

James Garner vaidyba šiame 
filme ar tik nebus pati geriausia 
jo populiarioje filmų karjeroje. 
Kitose pagrindinėse ir psicholo
giškai pagrįstose rolėse puikiai 
pasirodo Rod Taylor kaip vokietis 
psichiatras ir Eve Marie Saint 
kaip slaugė.

Režisorius George Seaton, pats 
paruošęs filmo tekstą net iš dvie
jų šaltinių, gana įtikinančiai pa
vaizduoja vokiečių nuotaikas pas
kutinėse karo fazėse besisten
giant atidengti sąjungininkų stra
tegiją.

Filmas tinkamas ne tik suaugu
siems, bet ir jaunimui.

“Baby the Rain Must Fall”. 
Paskutiniųjų poros metų laikotar
pyje filmų gamintojo Allan Paku
la ir režisoriaus Robert Mulligan 
jungtinės pastangos pateikė žiū
rovams tokius puikius filmus kaip 
“To Kill a Mockingbird” ir Love 
With the Proper Stranger”. Nau
jausias šių jungtinių pastangų 
vaisius — “Baby the Rain Must 
Fall” nepasiekia minėtų filmų ly
gio. Nors filmas paruoštas auten
tiškoje Texas valstijos menko 
miestelio aplinkoje ir režisorius 
išlaiko lėtą, bet kartu ir Įspūdin
gą, tempą, didesnė filmo veikėjų 
eisenos dalis psichologiškai ne
pagrista ir palieka žiūrovą pilnai 
neįtikintą. Tie trūkumai kaip tik 
atsispindi filmo tekste, kuri pa
ruošė Horton Foote pagal savo 
paties nepasisekusį scenos veika
lą “The Travelling Lady”.

Iš kalėjimo sąlyginai išleidžia
mas jaunuolis, linkęs į populiarių 
liaudies dainų kūrybą bei išpildy-

1. Religinė ir teologinė kalba
Daug yra lietuvių, kurie patys 

neturi jokių sunkumų savo religi
niame gyvenime ir jų nemato nė 
kitų gyvenime. Bet šalia jų yra 
daug tokių, kurie savyje ir savo 
aplinkumoje mato daug religinių 
sutrikimų ir daug neatsakytų 
klausimų, ir kurių religiniai įsiti
kinimai yra visai abejotini, šiai 
paskutiniai grupei priklauso dau
guma mūsų tautos mąstytojų ir 
tiesos jieškotojų. Jų religiniai 
abejojimai ir lūžiai yra vaizdžiai 
parodyti Stasio Ylos naujai para
šytoje knygoje “Dievas sutemo
se”.

Tai religiniai pasikalbėjimai su 
žymiais mūsų tautos žmonėmis, 
patekusiais į religines abejones. 
Skaitant šiuos pasikalbėjimus, iš
kyla klausimas, kiek jie gali at
skleisti tiesą. Tiesos atskleidimas 
religiniuose sprendimuose yra pa
grindinis moderniosios religijos 
filosofijos klausimas. Ypač jis ašt
riai iškyla analitinėje ir natūra
listinėje filosofijoje.

Šiam klausimui išspręsti reikia 
skirti religinę kalbą nuo teologi
nės. Religinę kalbą mes naudoja
me norėdami pasakyti arba apra
šyti religinius reiškinius žmogaus 
gyvenime. Ji liečia žinomus, kon
krečius, individualius religinius 
pergyvenimus ir patyrimus, ku
riuos galima patikrinti. Stasio 
Ylos “Dievas sutemose” knyga 
kaip tik liečia šiuos žinomus, 
konkrečius ir individualius religi
nius žmonių pergyvenimus bei 
patyrimus.

Teologinė kalba priklauso kitai 
plotmei. Jos pagalba kalbame 
apie tuos pergyvenimus ir reiški
nius, kurie aprašyti religinėje 
kalboje. Teologinėje kalboje mes 
tvarkome, nagrinėjame, sistemi
name šiuos religinius reiškinius.

2. Lietuviai sutemose
Nustatę religinės ir teologinės 

kalbos santykį, galime žvelgti į 
knygos turinį, žiūrėti, kas joje na
grinėjama. Knygoje atvaizduota 
daugiaveidė lietuvių visuomenė, 
kurioje parodyta Įvairūs jos 
sluogsniai, užsiėmimai ir charak
teriai, pradedant savamoksliais 
siuvėjais ir pažangiais gimnazis
tais, baigiant kunigais, mokyto
jais, universitetų profesoriais, 
valstybininkais, politikais, muzi
kais, rašytojais ir mokslininkais. 
Autorius laikosi istorinės tikro
vės, pateikia tikrus faktus, šių

STASYS YLA

žmonių religinius sunkumus, jų 
“religinius lūžius”, jų priežastis, 
išsiskleidimą, įvairių pažiūrų ir 
nusiteikimų susikryžiavimą. Taip 
susidaro didelis skaičius žmonių 
ir platus bei ryškus lietuvių reli
ginio gyvenimo vaizdas su visais 
jo sunkumais, abejojimais, nure- 
ligėjimais ir atsivertimais. Daugu
ma šių žmonių parodyta ginčuose 
dėl religinių klausimų su kuni
gais, savo šeimos nariais, vyrų su 
žmonomis ar svečiais, kurie kar
tais pasiekia tragiško dramatišku
mo. Visa knyga suskirstyta į de
šimt skyrių, kurie parašyti vaiz
džiai, įdomiai ir skaityti juos gali
ma kaip atskiras noveles, kurių 
kiekviena atskleidžia tam tikrą 
žmonių grupę spalvotoje ano me
to religinių pažiūrų mozaikoje. 
Taip autorius parodo Lietuvos ne
priklausomybės meto religines 
kovas, kurios tęsiasi iki mūsų die
nų ir vyksta čia,, užjūrio kraštuo-

MENO PARODA OTAVOJE
Dail. Antanas Tamošaitis sau

sio 20 d. Queen’s un-te Kingstone, 
Ont., skaitė paskaitą “Rankų dar
bo gobelenai — istorija, menas ir 
technika”. Kartu vyko paroda: 
buvo išstatyta dail. Anastazijos 
Tamošaitienės 10 gobelenų ir 8 
tapybos, o dail. A. Tamošaičio 10 
tapybos, akvarelės ir litografijos 
darbų.

Prieš keletą metų Queen’s un- 
te Įsteigta “The Agnės Ethering- 
ton’” galerija ir meno centras, ku
ris turi jau nemažą pavėsių rin
kinį, organizuoja Įvairias meno 
parodas ir studijas.

Kovo 1—13 d. dail. A. Tamošai
tis turės savo meno parodą Ota
vos un-to Arts Faculty rūmuose. 
Ją rengia meno klubas “The Circ
le Moreas — Cezanne”, kuris 
nuolat organizuoja meno parodas, 
meno diskusijas ir koncertus. Me
no klubo direktorius Pierre Des
jardins kartu su menininke p-le

Wright aplankė dailininkų Ta
mošaičių studiją prie Kingstono, 
kur nuodugniai diskutavo daili
ninkų kūrinius, tapybos, akvare
lės, grafikos, audimo ir gobelenų 
technikas. Abu jauni kanadiečiai 
dabar, gavę specialias stipendijas, 
studijuoja meno istoriją ir kriti
ką prie Kanados National Galle
ry Otavoje. P-lė Wright po baig
tų studijų Vancouvery, metus 
studijavo Londone, Anglijoje, ir 
ruošia studiją apie skulptorių Mo
ore. Jie abu yra jau linkę į mo
dernųjį meną. Juos ypač sudomi
no dailininkų Tamošaičių meninė 
veikla, originalumas, gausi meno 
biblioteka. Dail. Tamošaičio dar
buos jų dėmesį patraukė aliejaus 
darbų originalus koloritas ir ap
lamai meno problemų traktavi
mas. Būsimai parodai atrinko 12 
aliejaus, 11 akvarelės ir 10 lito
grafijos darbų.

Juozas Danys

U KULTŪRMEJE VEIKLOJE
J. KAPOČIUS, baigdamas išleisti 

Lietuvių Enciklopediją, jau pasiruo
šęs leisti lituanistinę enciklopediją 
angliškai. Greitai būsiąs išsiuntinėtas 
lietuviams kvieslys, kviečiąs užsisaky
ti anglišką lituanistinę enciklopediją. 
Dabar tariamasi dėl redakcijos suda
rymo. J. Kapočiaus leidykla dar turi 
rankraštį stambaus veikalo — Gio
vanni Papini “Kristaus istorija”, ku
rią iš italų kalbos vertė dr. P. Mačiu-

Atsiųsta paminėti
Lux Christi, nr. 1, 1965 m. Leidžia 

Amerikos R.K. Kunigų Vienybė. Re
daktorius P. Celiešius.

šv. Pranciškaus Varpelis, nr. 2, va
saris, 1965 m.

Suvažiavimo darbai V t. Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademija, Roma 
1964, 647 psl. Redagavo A. Liuima, 
SJ. LK Mokslo Akademijos leidinys, 
nr. 7. Išleista 1000 egz. kun. J. A. Ka-1 
raliaus lėšomis. Tai rinkinys studi- 
jų-paskaitų, kurios buvo skaitytos Aka
demijos suvažiavime Čikagoje. Įvado 
žodis — kard. Pizzardo. Spausdinta 
Romos Gregoriajium universiteto 
spaustuvėje.

Norėdami atsikviesti gimines, sužadėtines ar kitus asmenis H Lenkijos 
ar kitu kraštu, kreipkitės t

J. Kazimierų Michalskį
247 BAT ST. TORONTO, n AUGSTAS, KAMB. 210, TEL. 26S-9430

Taip pat patarnauju vertimu, notarteavimo ir kelionių bilietu reikalais. Dail. Antanas Tamošaitis Mano aplinka Akvarelė

3. Religinės kalbos rūšys
Niekas neneigia, kad lietuvių 

tarpe yra žmonių, kurie sakosi* 
kad netiki į Dievą. Prie to dar 
prisideda visa eilė kitų klausimų, 
liečiančių krikščionybę ir Bažny
čią, kurie moderniajam žmogui 
atrodo nepriimtini. Jie visi suda
ro tam tikrus religinius tvirtini
mus, kurių labai daug visoje kny
goje. Visus šiuos tvirtinimus ga
lima suskirstyti į tris grupes.

Pirmajai grupei priklauso visi 
tie religiniai tvirtinimai, kurie 
išreiškia kalbėtojų jausmus, šios 
rūšies tvirtinimų daug skyriuje— 
“Netikėjimo naktyje laukiu auš
rinės”, “Tikintieji tolsta nuo ku
nigo”, „Nusivylimas žmonėm ir 
Dievu”, nors jų rasime visuose 
knygos skyriuos*e. Būdingi šiems 
skyriams tokie pasakymai: “Bet 
pirmasis žingsnis į netikėjimą 
prasideda ten, kur mes susitinka
me su Dievo įsakymu, mums ne
palankiu, ir antrasis, kai mes su
sitinkame su kunigu, Dievo ats
tovu (163 p.), šie ir panašūs pa
sakymai neišsako faktų, bet tik 
kalbėtojo jausmus. Jie nieko ne
pasako apie patį dalyką, šiuo at
veju Dievo įsakymus arba kuni
gus, kokie jie yra savyje, jie tik 
išreiškia žmogaus jausminius 
pergyvenimus jų atžvilgiu: tie 
Įsakymai, kunigai ir liturginiai 
veiksmai, kurie atitinka šiuos 
pergyvenimus — geri, kurie ne
atitinka — blogi. Todėl tokie pa
sakymai neturi objektyvios ver
tės, jie tik kalbėtojo subjektyvių 
jausmų išraiška. Autorius labai 
gerai apibūdina šios rūšies religi
nius pasisakymus: “Šiam vyrui 
akmenukas buvo zakristininko ci
garetė. Kitam bus vargoninko ap
sileidimas. Trečiam klebonijos 
šeimininkės puikybė. Ketvirtam 
seselės mokytojos pasielgimas ar 
prasitarimąs, Penktam klebono 
veiksmas ar tonas (106 p.)”.

šiai grupei artimi religiniai pa
sisakymai yra vadinamieji psicho
logiškieji pasisakymai, kurie re
miasi psichologijos dėsniais, iš
reiškia žmogaus psichologiniusnu- 
istatymus. Šios rūšies yra skyrius 
“Vadovaujantieji miestelio inteli
gentai”. Apie juos autorius, sako: 
“Netikėjimas buvo laiko mada, 
paženklinta tariamu pažangumu 
(21 p.). Mada kyla jau iš žmogaus 
prigimties: ji gali būti noras pa
sižymėti, imponuoti, priversti ki
tus atkreipti dėmesį i save. Seno
sios formos nuvargina žmogų ir 
jis nori matyti save ir pasaulį ki
taip, bent jau kitaip pats apsi
rengti ir kitaip elgtis. Religinėje 
srityje jis neina į bažnyčią, stovi 

i “bobinčiuje”, nesiklaupia, nesi
žegnoja. Taip jam gyventi pasida
ro įdomiau: jei tai jam ir netei
kia reikšmingų vidujinių pergyve
nimų, tai bent duoda progos ki
tiem apie ji kalbėti, jį stebėti, 
juokauti. Tai duoda jam savotiš
ką vidujinį pasitenkinimą, origi
nalumo jausmą, todėl jis pasi
duoda šiai netikėjimo madai, nors 
viduje yra tikintis.

Trečios rūšies religiniai tvirti
nimai yra istoriniai, remiasi tik
rais faktais ir turi savyje ir tų 

, faktu priežastis. Tarp šių religijos 
neigėjų yra žmonių, kurie to ne
daro lengvapėdiškai; religijos jie 
neneigia dėl kokių nors jiems 
iausminiu įspūdžių ar dėl tuščio 
įsivaizdavimo, bet prie savo pa
žiūru yra priėję rimto mąstymo 
keliu. Apie juos autorius kalba 
skyriuje: “Mokslo žmonių Die
vas”. šių žmonių religinius sun
kumus galima suvesti į dvi pru
nes: vieni, kurie liečia modernųjį 
žmoni apskritai, taigi ir lietuvį, 
antri, kurie liečia tik lietuvius.

(Bus daugiau)

BR. KVIKLIO redaguotas “Mūsų 
Lietuvos” II tomas pasirodys balan
džio mėn.

MAŽ. LIETUVOS PATRIARCHO 
M. JANKAUS rašomai monografijai 
gauta medžiagos iš šių asmenų: V. Si
dzikausko, mons. M. Krupavičiaus, K. 
S.Karpiaus, O. Karpienės^ M. Brako 
ir dr. J. Puzino. Be to, pažadai pri
siųsti medžiagos gauti iš žurn. V. Min- 
gėlos, adv. R. Skipičio, A. Mantauto, 
Mantautienės-Pūtvytės ir kt.

DAIL. V. K. JONYNAS mozaikų 
projektų darbus paminklinei lietuvių 
koplyčiai Vašingtone yra baigęs ir va
sario 3 d. atvežė į Čikagą pas vysk. V. 
Brizgį, kur suinteresuotieji galės juos 
pamatyti. Jų kopijos bus paskelbtos 
spaudoj. Skulptūros darbų modelius 
jau baigia dail. Kašuba, o lubų mozai
kų projektus — dail. Elskus.

SOL. ANT. PAVASARIS kovo 20 d. 
Los Angeles, Calif., rengia pirmąjį 
dainų rečitalį. Solistas prieš keletą 
metų yra atsikėlęs gyventi Amerikon 
iš Venecuelos.

ŠIEMET SUEINA 90 M. NUO PO
VILO VIŠINSKIO GIMIMO. Gimė jis 
1875 m. Kauno gub., Šiaulių apskr., 
Ušuėnų sodžiuje; mirė 1906 m. balan
džio 23 d. Berlyne, važiuodamas gydy
tis; palaidotas Vilniuje, Rasų kapuose.

DR. ADOLFAS BUTKYS, gyvenąs 
Reading, Pa., neseniai pasiekęs dakta
ro laipsnio (nežiūrint savo nesveika
tos — visada turi naudotis vežiojama 
kėde) nuo vasario pradžios pakvies
tas Lehigh un-te Bethlehem, Pa., dės
tyti ekonomijos mokslus. Pr. Al.

EESTIPAEVALEHT — Švedijos es
tų dienraštis — 1.26. išspausdino pla
čią recenziją apie V. K. Tauro “Guer
illa Warfare on the Amber Coast” ir 
supažindino skaitytojus su Lietuvos 
laisvės kovų istorija pokario metais. 
Straipsnio autorius — Oskar Angelus, 
žinomas estų publicistas, daug rašąs ir 
vokiečių kalba.

Okupuoto] Lietuvoj
GAMTOS - GEOGRAFIJOS LEKTO- 

RIŲ seminaras buvo suorganizuotas 
Palangoje. Specialius pranešimus gam
tos, geologijos - geografijos klausimais 
padarė akademikas K. Meškauskas, 
gamtos apsaugos komiteto pirm. V. 
Bergas, fizikos-matematikos mokslų 
dr. B. Styra, Vilniaus un-to docentai 
V. Chomskis, P. Vaitiekūnas, V. Bra
zauskas, geografijos mokslų kandida
tas č. Kudaba ir kt. Antarktikos tyri
mo komisijos pirm, pavad. maskvietis 
P. Sumskis papasakojo apie naujuosius 

’ tyrinėjimų duomenis, o prof. D. Ar- 
: mandas supažindino su pagrindinėmis 

geografijos mokslo problemomis. Se- 
! minaro dalyviai nutarė prašyti sovie- 
‘ tinės Lietuvos vyriausybę prie krašto

tyros muzėjų įsteigti gamtos skyrių, 
kuriame būtų atstovaujama Lietuvos 
gamtos turtams, augmenijai ir gyvū
nijai.

ANTANAS MIŠKINIS, neprikl. Lie
tuvoje pagarsėjęs poezijos rinkiniais 
“Balta paukštė”, “Varnos prie plėnto” 
ir “Keturi miestai”, paminėjo savo 60 
metų amžiaus sukaktį. Pokariniais me
tais, Stalino kulto laikotarpyje, jis 
“atgailojo” Sibire. Grąžintas į Lietu
vą 1954 m., poetas buvo priverstas iš 
pagrindų pakeisti savo pažiūras į me
ną, literatūrą ir gyvenimą. 1960 m. iš
leistas jo poezijos rinkinys “Eilėraš
čiai”. Praradęs kompartijos pasmerktą 
estetinį lyriškumą, A Miškinis dabar 
dažnai įklimpsta ketureilėje prozoje:

“Į aukštus planetų judėjimus 
žmogus įsibrovė ir bus — 
Drąsa, pasiekimais, idėjomis 
Didžiu smalsumu skvarbus.” 

Kompartijos nepasitikėjimas jį vis la
biau stumia į propagandinius dirvo
nus. “Tėvynės Balse” jis buvo privers
tas pasisakyti prieš siuntinius į Lietu
vą, o ‘“Tiesoje” aštrokai puolė Vatika
no radijo programą ir kalėdinę vysk. 
V. Brizgio kalbą bei tariamąjį “kleri
kalizmą” Lietuvoje. Gaila, kad šiam 
neabejotinam lyriškumo talentui už
kirsti keliai į tolimesnes augštumas.

DAIL. ANTANO GUDAIČIO mono
grafiją parašė R. Krukaitė. Leidinyje 
plačiai aptariamas dailininko gyveni
mo ir kūrybos kelias, analizuojama jo 
kūryba. Įdėtos 32 kūrinių reproduk
cijos.

PROF. PAULIUS GALAUNĖ at
šventė 75 m. amžiaus sukaktį. Žymiau
siu jubiliato nuopelnu laikytinas M. 
K. Čiurlionio muzėjaus įsteigimas Kau
ne ir jo pedagoginė veikla, ruošiant 
dailininkus ir meno kritikus. Liaudies 
meno grožį P. Galaunė, yra atskleidęs 
knygoje “Skulptūra”. Spaustuvei šiuo 
metu jis jau yra atidavęs “Skulptūros” 
II dalį ir paruošęs išsamų liaudies 
drožinių rinkinį. Lietuvos dailės isto
rijos ir liaudies meno tyrinėjimams 
jis paskyrė visą savo gyvenimą. Bu
vusiems mokiniams ir šiandien tebė
ra atdaros jo buto durys, jeigu iškyla 
kokia nors sunkesnė problema, noras 
pasitarti meno klausimais.

KOMPOZ. ALGIS BRAŽINSKAS 
ruošiasi kurti oratoriją E. Mieželai
čio “žmogaus” motyvais. Prieš ketve
rius metus baigęs Vilniaus konserva
toriją, jis jau yra susilaukęs pasise
kimo vyrų ansambliams skirtais kūri
niais — “Naktigonės daina”, “Ei, vy
ručiai, dainą!”. Muziką jis yra para
šęs trumpiems, lietuviškiems filmams 
“Paskutinė atostogų diena” ir “Suomi
nis”, o simfoninėje srityje pirmuosius 
ledus' pralaužė kantata A. Baltakio 
tekstu — “Plienas dainuoja”.

JONAS DOVYDAITIS, buvęs lakū
nas ir aviacinės literatūros populiarin
tojas, savo naujausią knygą “Sparnuo
ti vyrukai” paskyrė sklandymo spor
tui. Apie ją rašoma: “čia susitinkame 
gabius ir drąsius jaunus vyrukus, ku
rie, nebodami audros debesų, svaigių 
aukščių ir tolių, atakuoja neaprėpia
mą erdvę. Autorius parodo, kaip at
kaklus veržimasis į tikslą formuoja 
“kampuotą” paauglio charakterį.”

AMERIKIEČIAI APIE VYT. MARIJOŠiy
Laikraštis “The Hartford Cou- 

rant” platokai aprašė muz. Vyt 
Marijošiaus veiklą Lietuvoj ir 
Amerikoj, Hartfordo mieste. Esą 
jis dirigavęs ne tik gimtojoj Lie
tuvoj, bet ir Vienoje, ir Praho
je ir kt. Čekoslovakijos prez. Be- 
nešo buvęs pagerbtas bei apdova
notas.

V. Marijošius — tai esąs tas 
menininkas, kuris kartą pasakęs: 
“Geriau šluosiu gatves Amerikoj, 
negu diriguosiu pavergėjų orkest
rams”. Jis dabar diriguoja N. 
Britanijos simfoniniam orkestrui.

Tai buvusios Kūčios 1948 m., 
kai V. Marijošius, jo žmona ir 
trys vaikai atvažiavę -į New Bri
tain. Jiems tekę matyti sunkių 
dienų ir naktų besikilnojant iš 
vieno krašto Į kitą, norint išveng
ti rudųjų ir raudonųjų persekio
jimų. čia gi pradžioje V. Mari
jošius pradėjo uždirbti duoną sau 
ir šeimai vargoninkaudamas lietu
vių šv. Andriejaus parapijoj. 
Juos atsikvietęs klebonas kun. M. 
Pankus. Kai Marijošių šeima atva
žiavusi, tos parapijos klebonas 
jau buvo miręs.

Su stipriais V. Marijošiaus pir
maisiais žingsniais šiame mieste 
jo talentas pasidaręs gerai žino
mas dr. Moshe Paranov iš Hartt 
kolegijos. V. Marijošius buvo pa-

kviestas i muzikos fakultetą ir 
1950 m. patvirtintas tikruoju fa
kulteto mokomojo personalo na
riu. Dabartiniu metu V. Marijo
šius esąs associate professor ir 
vadovas (chairman) dirigavimo 
departamento “of the Hartt Col
lege of Music of the University of 
Hartford“.

V. Marijošius šiuo metu esąs 53 
m. amžiaus; gimęs Lietuvoj, Pa
nevėžyje; baigęs konservatorijas 
Klaipėdoj ir Prahoj; buvęs diri
gentu ir muzikiniu direktoriumi 
Lietuvos valstybinėj operoj ir di
rigavęs Prachoje radijo orkestrui 
bei čekoslovakų Filharmonijai. 
Jis esąs buvęs svečiu dirigentu 
New York Symphony of the Air, 
Chicago Symphony, o taip pat — 
dirigavęs Hartfordo Muzikos Fes
tivalyje, Hartfordo styginiam or
kestrui penkis sezonus.

1945 m. Austrijoje amerikiečių 
armija V. Marijošiaus šeimą pa
siuntusi į tremtinių stovyklą Lin
ze, kur buvęs išrinktas pabaltie- 
čių pabėgėlių atstovu prie ameri
kiečių valdžios.

Ponų Marijošių vaikai esą: Elo
na Vaišnienė, kurios vyras yra 
Yale un-to profesorius; Gražina— 
seselė N. Pr. M. vienuolyne Put- 
name; sūnus Marius studijuojąs 
Hartfordo un-te. Pr. Alšėnas

Laišku Lietuviams” konkursas
“Laiškų Lietuviams” rašinio 

konkurso terminas, vasario 10 d., 
jau praėjo. Buvo paskelbta viena 
aktualiausių temų, būtent “San
tykiai tarp tėvų ir bręstančio jau
nimo”. Tema svarstytina tautiniu, 
psichologiniu, religiniu, sociali
niu ar kitokiu atžvilgiu. Atskiras 
konkursas ta pačia tema buvo pa
skelbtas jaunimui iki 20 m. am
žiaus.

Atsiųsti vos keli rašiniai, maž
daug po lygiai suaugusiųjų ir jau
nimo. Jau iš juose pateiktų min
čių galima susidaryti vaizdą, koks 
vertingas minčių pasikeitimas ga
lėtų vykti tarp tėvų-auklėtojų ir 
jaunimo šio konkurso proga.

Žinoma, mažas atsiųstųjų raši
nių skaičius neatitinka nei dide
liam suaugusiųjų rūpesčiui, nei 
nė kiek nemažesniam jaunimo ne
rimui. Tuo klausimu atviras min
čių pasidalinimas konkurse, tie
sa, visų problemų neišspręs, ta
čiau jis bent šiek tiek visiems, o 
kai kam ir labai daug gali padėti.

Tą galimybę turėdama prieš 
akis, “L.L.” redakcija pratęsia 
konkursą tiek suaugusiems, tiek 
jaunimui iki vasario 28 d. (įteiki
mo arba paštu išsiuntimo data). 
Smulkesnė informacija anksty
vesniuose “L.L.” numeriuose.

“Laiškų Lietuviams” 
redakcija
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Lietuvių skautų veikla
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Lietuvių studentų žinios

2320 Bloor St. W.
EGLINTON — OAKWOOD

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

$5.900 įmokėti, atskiras mūrinis 
7 kambarių namas, privatus įvažia
vimas ir garažas.-Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 
Moderniška virtuvė, įiažūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.
SWANSEA

$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
ST. CLAIR — OAKWOOD

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

BLOOR — JANE
$4.900 Įmokėti, 7 kamb. dviejų 

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

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

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

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

LITUANISTINIS SEMINARAS 
vasario 12 d. buvo ypač gausus daly
viais —• gausiausias šiame akademi
niame sezone. Nagrinėtoji tema “Kaip 
gali studentas prisidėti prie lietuvy
bės išlaikymo” buvo suskaldyta į tris 
pagalbinius klausimus: kokią lietu
vybę norime išlaikyti; kodėl reikia 
išlaikyti; lietuvybės išlaikymo prie
monės. Seminaras buvo pravestas 
diskusijų būdu be pagrindinio prele
gento. Jame dalyvavo ir grupė sve
čių iš vyresniųjų tarpo: E. Krikščiū
nienė, O. Gailiūnaitė, G. Balčiūnas, 
L. Tamošauskas, V. Aušrotas, J. Kar
ka ir A. Rinkūnas. Sekantis semina
ras bus vasario 26 d. tema “Idealia-

mo krizė”. Pagrindiniu pranešėju 
bus stud. Stirbys.

V. s. Stepas Kairys paskirtas Aka
deminio Skautų Sąjūdžio vyr. valdy
bos įgaliotiniu Kanadoje ir Toronto 
ASS skyriaus pirmininku. Vice-pirmi- 
ninke skautų reikalams yra t. n. G. 
Rinkūnaitė.

Toronto korp! “Vytis” junjorų su
eiga įvyks vasario 21 d., 5 v. p.p. I. S. 
Kairių bute: 1 Grassmere Rd., Toron
to 9. Dalyvavimas privalomas. Kvie
čiami ir visi kiti skautai, skautės, ku
rie dar nėra ASS nariais. Programo
je: fil. S. Kairio pašnekesys “ASS 
ideologiniai bruožai”. Valdyba i

Ateitininkų žinios
Ateitininkų Vasario 16 minėjimas 

pr. sekmadienį LV Namuose praėjo 
su dideliu pasisekimu. Susirinko visi 
jaunieji ateitininkai ir ateitininkės 
su savo tėveliais. Salėje netilpo visi 
susirinkusieji, taip kad kitiem ir sto
vėti mažai vietos liko. Programą pra
vedė K. Kaknevičius. Ją išpildė pats 
jaunimas. Ypatingai gražų žodį į jau
nimą tarė studentė Aid. Bušinskaitė, 
kuri vaizdžiais žodžiais paaiškino Va
sario 16 reikšmę, kodėl ją minime ir 
išaiškino laisvės sąvoką ir prasmę. 
Ačiū Aldonai!

Po minėjimo įvyko vaišės - pusry
čiai, kuriuos paruošė patys tėvai ir 
ateitininkų tėvų komitetas vad. V. 
Dalindienės. Ačiū visiems, ypač se
selėm, už vargą ir patalpas.

Ateitininkų šeimos šventė — sek
madienį, kovo 21 d.

Jaunesniųjų moksleivių ateitinin
kių Gintarių ir Vaidilučių būrelių su
sirinkimai — vasario 21 d., 1.30 v. 
p.p. LV Namuose. Susirinkimai labai 
svarbūs; ruošiamasi šv. Kazimiero mi
nėjimui.

Jaunučių ateitininkių mergaičių 
susirinkimas — vasario 21 d. 1.30 v. 
p.p. LV Namuose. Susirinkimas svar
bus; ruošiamasi šv. Kazimiero mi-

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

527 Bloor St. West

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1416

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS

- šį šeštadienį, 9 v. r., Prisikėlimo 
salėje Kanados sporto apygardos 
krepšinio pirmenybių tęsinys. Vyrų 
klasėje rungsis: Ročesterio Sakalas, 
Montrealio Tauras, Hamiltono Kovas, 
Toronto Vytis ir Aušra; moterų kla
sėje — Aušra su Vytimi. Vyrų baig
mės bei rungtynės dėl III — IV vie
tų — sekmadienį, 1 v. p.p., St. Mi
chaels salėje (Bathurst - St. Clair).

šeštadienio vakare, 8 vai., Prisikė
limo salėje — susipažinimo šokiai.

Praėjusį šeštadieni Kanados sporto 
apygardos krepšinio pirmeriybėse 
prieauglio klasėse čempijonatus išsi
kovojo: jaunių B klasėje (g. 1949- 
50 m.) Aušra, nugalėjusi Vytį I 73 
x 20 (Vytis II laimėjimą atidavė be 
rungtynių); jaunių C klasėje (1951- 
52 m.) Hamiltono Kovas, nugalėjęs 
Vytį 54 x 45 ir Aušrą 52 x 47; jaunių 
D klasėje (1953 - 55 m.) Vytis, nuga
lėję Aušrą 31x9; mergaičių A kla
sėje (1946-48 m.) Aušra I, nugalė
si Aušrą II 42 x 33; mergaičių C kla
sėje (1951-52 m.) Aušra, nugalėju
si Vytį 41 x 14; mergaičių D klasėje 
(1953 - 55 m.) Aušra, nugalėjusi Auš
rą II 7 x 5. Mergaičių B ir jaunių A 
rungtynės pravestos vėliau. Taurių 
įteikimas čempijonams įvyks sekma
dienį St. Michaels salėje.

Praėjusi sekmadieni Aušros mer
gaičių MJ komanda (g. 1951-52 m.) 
užbaigė CYO lygos rungtynes, išsiko
vodama čempijonatą. Baigminėse 
rungtynėse Aušra MJ nugalėjo St. 
Anselms 34 x 18 ir 37 x 27. Aušra JM 
komandoje žaidė: I. Janeliūnaitė, V. 
Jurevičiūtė, R. Birštonaitė, R. Ra
džiūnaitė, V. Bekerytė, R. Kairytė, 
L. Revaitė ir J. Urbonaitė. Komandai 
vadovavo A. Sapijonytė, S. Ginčiaus- 
kas ir A. štuopis. Kitos CYO lygoje 
žaidžiančios merg. komandos (Auš
ra jr., AušraMM, Aušra B) baigmi
nes rungtynes turės šį penktadienį 
ir sekančią savaitę.

Church lygoje žaidžiančių vyrų ir 
berniukų komandų šią savaitę rung- 
nės: Aušra I šį pirmadienį, 8.30 v.v., 
Givens mokykloje (I baigmė); Auš
ra J. šį pirmadienį, 7 v.v., mūsų sa
lėje (I pusbaigmiai); Aušra B A šį 
trečiadienį, 7 v.v., mūsų salėje žais

su Aušra BB; Aušra MBA šį trečia
dienį, 6.30 v.v., mūsų salėje žais su 
Aušra MBB.

Klevelande įvykusiame visuotinia
me SALFASS-gos suvažiavime Auš
ros klubui buvo įteikta didžioji Š. 
Amerikos Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybos taurė, skirta klubi
niam 1964 m. XTV-jų S. Amerikos 
sportinių žaidynių nugalėtojui. Ant
roje vietoje liko Klevelando Žaibas.

VYČIO ŽINIOS
E. Sabaliauskaitė — Toronto meis- 

terė. Toronto miesto stalo teniso pir
menybėse, kuriose dalyvavo virš 100 
dalyvių iš Ontario, Montrealio ir Ro- 
česterio, vytietė E. Sabaliauskaitė 
laimėjo pirmą vietą, baigmėje įveiku
si latvę V. Ądminis 3:1 pasekme. 
E. Sabaliauskaitei kartu su D. Hun- 
nius, įveikusioms V. Nešukaitytę ir 
B. De Abreau^ .taįp pat atiteko ir 
moterų dvejeto titulas. Gerai pasiro
dė ir jaunoji V. Nešukaitytė, pasie
kusi dvejeto baigmę, mišraus dveje
to pusbaigmį ir vieneto ketvirtbaig- 
mį. J. Nešukaitis šiose pirmenybėse 
laimėjo “senjorų” klasėje I-mą vie
tą ir B klasėje pasiekė baigmę.

T.L.B. lygos pirmenybėse vytietės 
pralaimėjo Aušrai.

Church lygos pirmenybėse berniu
kai iki 12 m. grupėje įveikė Aušrą B 
61:5. Berniukai iki 14 metų grupėje 
įveikė U.S.H. 36:9. Berniukai iki 16 
m. pirmenybių eigoje savo grupėje 
laimėjo II-rą vietą ir pateko į baig
minius peržaidimus.

Nario mokestį prašomi užsimokėti 
visi nariai pas sekcijos vadovus. Ka
dangi salės nuoma pašoko iki $33 sa
vaitėje, atsirado nenumatytų išlaidų.

Į pasaulines stalo teniso pirmeny
bes išvykstančiai vytietei E. Saba
liauskaitei kelionės išlaidoms pa
dengti sudarytas komitetas: Vyčio 
klubo valdyba, A. Bielskus (Kleve- 
landas) ir P. Gvildys. Sportininkų 
suvažiavimo metu surinkta aukų 
$100. Komitetas nuoširdžiai dėkoja.

Apygardinėse prieauglio klasės pir
menybėse dalyvavo 5 Vyčio krep
šinio komandos. Geriausiai pasirodė 
berniukai iki 12 m., kurie nugalėjo 
Aušrą 31:9 ir laimėjo I vietą. Ber
niukai iki 14 m. nugalėjo Aušrą 41:

Lietuvos nepriklausomybės šventė 
paminėta iškilmingomis pamaldomis, 
kurias atnašavo s. kun. St. Kulbis, 
SJ. Rambyno ir Šatrijos tuntai daly
vavo su vėliavomis. Salėje įvyko iš
kilminga sueiga. 25 paukštytės ir 5 
vilkiukai davė įžodį. Nemažai vadovų 
pakelta į augštesnius vyr. laipsnius. 
S. V. Rušas LSS Pirmi jos už didelius 
nuopelnus sąjungai apdovanotas Leli
jos ordinu. Taip pat buvo pagerbti 
kūrėjai-savanoriai. Jiems skautės įtei
kė po gražią rožę. Oficialioji dalis 
užbaigta himnu. Linksmąją dalį vedė 
sk. vytis H. Steponaitis, talkinant vi
siems vadovams-vėms. Referatą skai
tė j. skautė Balčiūnaitė. Deklamavo, 
dainavo, šoko paukštytės, vilkiukai ir 
skautai-tės. Svečių buvo pilna salė.

Dėkojame P. Reginai ir poniai už 
patalpas ir malonų priėmimą Vasario 
16 išvakarėse.

šį sekmadienį iškyla Romuvos sto
vyklom Kas norėtų prisidėti, teskam
bina s. F. Mockui OX 4-6576.

Pr. savaitgalį įvyko skiltininkų kur
sai. Talkino skautininkės M. Vasiliau- 
kienė, J. Sernienė, G. Rinkūnaitė, D. 
Skrinskaitė, S. Gotceitienė. šeštadie
nio ir sekmadienio sueigose dalyva
vo per 20.

Kunig. Birutės vyr. skaučių dr-vėje 
A. Biskevičienė ir A. Jankaitienė 
davė vyr. skaučių įžodį. Sveikiname 
naujas vadoves.

LJS.S. Seserijos V. S. v. s. O. Zails- 
kienė patvirtino Kanados rajono va- 
deivės pavaduotoją ps. S. Gotceitie- 
nę.

Niagaros pusiasalio Žalgirio vieti- 
ninkija, globojama T. B. Mikalausko,

30, bet pralaimėjo Hamiltono Kovui 
45 : 54 ir liko II vietoje. Berniukai 
iki 16 m. ir mergaitės iki 14 m. irgi 
liko atrose vietose. A. S.

W. VASIS REAL ESTATE
863 BLOOR St. W LE 4

SPORTAS LIETUVOJE
Bokso turnyre, kuris įvyko Kaune, 

dalyvavo latviai, lenkai, ukrainiečiai 
ir baltgudžiai. Čia lietuviams atiteko 
4 pirmos ir 2 antros vietos, kurias 
iškovojo Zurza, Nomeika, Bingelis ir 
Čepulis. Be to, S. Uosis buvo išrink
tas geriausiu boksininku.

Sovietų S-gos stalo teniso pirmeny
bėse Charkove dalyvavo 64 finalis
tai; žaidė 7 lietuvės ir 3 lietuviai.

Krepšinio pirmenybėse Vilniaus 
Plastikas pralaimėjo Odesos Bure- 
vestinkui 56:62, Rostovo Spartakui 
54 : 58, Leningrado ASK 61: 88 ir 
laimėjo prieš Maskvos Burevestiuką 
60 : 57 ir Bakų Burevestiuką 84 : 61. 
Plastikas žaidžia Sov. S-gos A klasės 
II grupėje.

Kauno Žalgiris, kuris žaidžia Sov. 
S-gos A klasės I grupėje, {veikė Ry
gos VEF 73:58, Minsko Spartaką 
76 : 70 ir pralaimėjo Maskvos CASK 
67 : 82, Tiblisio Dinamo 70: 72 Ki- 
evo ASK 61:76.

Sov. S-gos moterų krepšinio pirme
nybėse Kauno Politechnika įveikė 
Vilniaus Kibirkštį 53 : 49, pirmavusią 
Maskvos Dinamo 56:49 ir Dniepro- 
petrovsko stalių 50 : 36. Kibirkštis 
įveikė Odesos Būrevestniką 77:48. 
Šioje grupėje pirmauja Politechnika 
su 7 pergalėmis. Kibirkštis yra II 
vietoje su 6 pergalėmis.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIOS RŪŠIES NAMŲ, 
ŽEMES STATYBOMS, ŪKIŲ, KOMERCINIŲ PASTATŲ, 

ĮVAIRIŲ VERSLŲ.
JUMS VISUOMET PATARNAUS

V. Račiukaitis LE 4-7525

1043 BLOOR ST. WEST
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
BLOOR & KIPLING. — $4.000 įmokėti; mūro, 6 kambarių, baigtas rū

sys, gražus didelis sklypas, prie gero susisiekimo ir apsipirkimo; pra
šoma $17.900.

INDIAN RD. CR. & GLENLAKE. — $6.000 įmokėti; mūro, atskiras 10 
kamb., I-me augšte 4 kamb. ir vonia; 10 pėdų šoninis įvažiavimas, ga
ražas; prašoma $22.000; viena skola balansui.

SWANSEA PRIE PAT BLOOR. — Grynais. Mūro, atskiras 2 augštų, 
kamb., garažas, geras privatus įvažiavimas.

JANE & ANNETTE. — $6.000 įmokėti; mūro, atskiras, 2-jų augštų, 
kamb., I-me augšte 4 kambariai; vand. alyva apšildomas; garažas, 
pėdų šoninis Įvažiavimas.

ROYAL YORK Į PIETUS NUO BLOOR. — $20.000 įmokėti; 6 m. senu
mo, mūro, atskiras, gražus planas, 3 didelių miegamųjų kamb., 5-kių 
butų pastatas, 6 mūro garažai, atskiri įvažiavimai, rūsyje gyvenamų 
butų nėra, su balkonais. Prašoma $64.000.

HIGH PARK. — $2.900 įmokėti; mūro, atskiras, 10 kamb., visur naujos 
grindys, prie geriausio apsipirkimo ir susisiekimo. Kaina $17.900.

Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambinti 
ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaina. 
Čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą. ‘
J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105
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JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Vasario 12 d. baigiasi ilgai už

trukusi korespondentinė sueiga. Pa
gal priimtų statutų, bus išrinkti 6 In
karo tarybos nariai, vyr. skautinin
kas ir vyr. skautininke, garbės gynė
jas, garbės teismas ir kontrolės ko
misija.

— Korespondentinės sueigos pir
mininkui ps. J. Vaičjurgiui sutikus 
kandidatuoti į kontrolės komisijų, 
pirmininko pareigas perėmė v. v. K. 
S. Adomavičius, gyv. Bostone.

— Su dideliu pasisekimu praėjo 
Čikagoje ruošta Jūrų Skautijos da
linių, jūrų šaulių ir M. Lietuvos dr
oš ruošta Klaipėdos uosto mugė, 

skirta Klaipėdos atvadavimui pami
nėti.

— Neringos tunto skautai vasario 
14 d. dalyvavo Prisikėlimo bažnyčio
je pamaldose, taip pat talkino Tau
tos Fondui minint Vasario 16.

— Neringos tunto stovykloje, kuri 
prasidės rugpiūčio 21 d., buriavimo 
užsiėmimus praves v. v. V. Vencke- 
vičius iš Hamiltono. Pažymėtina, kad 
minimas vadovas yra patyręs buriuo
tojas, be to, savo jėgomis baigia sta
tyti 27 pėdų dvistiebį škūnerj.

OFM, rengia Vasario 16 minėjimą šį 
sekmadienį; pradės pamaldomis ir 
baigs iškilminga sueiga.

Kaziuko tradicinei mugei vasario 
28 d. smarkiai ruošiamasi. Draugovių 
stalai šiemet bus įvairūs ir patrauk
lūs, o tėvai-rėmėjai aprūpins visus 
mugės lankytojus skaniais pietumis, dėjimui.
kurie susidės iš lietuviškų vėdarų, 
kugelio bei kitų prašmatnybių. Todėl 
prašome visus lankytojus pasinaudo
ti virtuvės skanumynais. Kavinės pa
talpos yra nedidelės, todėl tikime ir 
iš anksto prašome pavalgius užleisti 
vietą alkaniems.

Skaute, ar jau užsiprenumeravai 
“Skautų Aidą”?

Gerąjį darbeli dar nevisi vienetai 
atliko. Pajuskit pareigą tą darbelį at
likti!

Rambyno tunto jaun. jūros skautai 
Vasario 16 išvakarėse davė skauto 
įžodį.

Ar jau išsprendei uždavinį, pereita
me “T.Ž.” nr.? Jeigu ne, bandyk iš
spręsti. Atsakymas bus sekančiame 
numeryje.

Sk. vytis L. Gaižutis turėjo auto
mobilio nelaimę, kurioje sunkiai su
žeistas. Gydosi šv. Juozapo ligoninė
je 685 kambary.

Kun. St. Kulbis, SJ, Kanados raj. 
dvasios vadas, lankėsi Hamiltone ir 
atlaikė specialias pamaldas Vasario 
16 proga skautams. Tuntai turėjo iš
kilmingą Vasario 16 minėjimą, ku
riame skautai-tės davė įžodį. Po ofi
cialiosios dalies sekė įdomi progra
ma.

Vasario 21-28 d. yra Kanados 
skautų savaitė.

Dr. P. Lukoševičius, KLB kr. 
valdybos pirm., pr. savaitgalį vie
šėjo Toronte ir su vietiniais vei
kėjais aptarė liet, veiklos reika
lus. Artėjant kr. tarybos rinki
mams, valdyba rūpinasi, kad vis
kas sklandžiai praeitų ir kad vi
suomenė domėtųsi rinkimais, ku
rie įvyks gegužės 2 d. Girdėti 
nuomonių, kad Torontui vėl atei
na eilė sudaryti būsimą krašto 
valdybą. Įš&fffll

Akademiku Dr-jos rengta pa
skaita vasario 13 Prisikėlimo par. 
muz. studijoj susilaukė gana gau
saus būrio klausytojų. Paskaitą 
skaitė kun. dr. F. Jucevičius iš 
Montrealio tema “Metafizinė im
plikacija fizinės tikrovės sampra
toje’. Paskaitininkas išdėstė 
mokslininkų pastangas išaiškinti 
tikrovę. Tai padaryti stengiasi ir 
filosofai, ir fizikai. Pirmieji at
skleidžia esmę, antrieji — pasau
lio struktūrą. Įvairiais pavyzdžiais 
paskaitininkas išryškino, kad di
dieji fizikai negali apsieiti be me-’ 
tafizikos — filosofinio bei teori
nio mąstymo. Po paskaitos klau
sytojai iškėlė visą eilę klausimų, 
kuriuos kun. dr. F. Jucevičius 
plačiai paaiškino. Akademikų Dr- 
jos pirm, archit. Alg. Banelis pra
nešė, kad sekantieji paskaitinin
kai' bus — istorikas V. Trumpa ir 
dr. K. Ostrauskas. z

Pasaulio Liet. Inžinierių ir Ar
chitektų S-gos_ PLIAS -Toronto 
skyriaus tradicinis balius Isling
ton golfo klubo patalpose vasario 
6 d. praėjo su dideliu pasisekimu. 
Dalyvavo liet, inžinieriai, archi
tektai bei technikos darbuotojai 
ir svečiai, kurių tarpe matėsi ir 
Lietuvos gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas su ponia, v

Toronto universitete studentu 
taryba surengė Įvairių tautų dra
bužių parodą. Joje dalyvavo ir 
lietuviai. Dieraštis “Toronto Dai
ly Star” vasario 11 laidoj paskel
bė platoką aprašymą ir nuotrau
ką, kurioje, tarp kitų tautų stu
denčių, matyti ir D. Tamošaus- 
kaitė.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584
SWANSEA, gražus vienos šeimos 

atskiras mūrinis namas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
prašoma kaina $17.900

BABY POINT, apie $6.000 įmokėti, 
7 kambariai raupių plytų 
atskiras namas, kvadratinis 
planas, garažas

JANE — BLOOR $2.500 įmokėti. 7 
kambariai atskiras mūrinis 
namas, moderni virtuvė, dvi
gubas garažas, prašoma kai
na $16.900.

RUNNYMEDE — BLOOR, apie 
$10.000 įmokėti, 9 kambariai 
per du aukštus, atskiras, mū
rinis namas, garažas su 12 
pėdų įvažiavimu.

HIGH PARK AVE, apie $10.000 
įmokėti, 12 kambarių atski
ras mūrinis namas, 2 vonios, 
garažas su privačiu įvažiavi
mu, 200 pėaų ilgio sklypas.

INDIAN RD.. — HIGH PARK, 
$7.000 įmokėti, 12 kambarių 
atskiras mūrinis namas, gara
žas su plačiu įvažiavimu.

KINGSWAY į Pietus nuo Bloor, 
puikus 6 kambarių keletos 
metų senumo vienaaugštis 
(bungalow), garažas su pri
vačiu įvažiavimu, gražus 
poilsio kambarys su baru, 
dvi vonios.

WILCOX LANE,-$7000 įmokėti, 13 
vasarnamių, visą laiką išnuo
mota, virš $7.000 metinių pa
jamų, ant ežero kranto, 20 
mylių nuo Toronto, nerasite 
geresnio investavimo, ne- 
augšta kaina.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

BLOOR — JANE RAJONE: 
$2.500 įmokėti, labai gerų plytų 7 

kambarių namas, karšto van
dens-alyvos šildymas. Gara
žas ir šoninis įvažiavimas. 
Reta proga nusipirkti gerą 
namą su palyginamai ne- 
augštu {mokėjimu.

HIGH PARK — BLOOR:
$3.000 įmokėti, atskiras, mūrinis 

namas, 9 kambariai per du 
augštus. Karšto vandens-aly- 
vos šildymas. Galimybė ga
ražui. Prašo $22.500.

HIGH PARK RAJONE:

rius, vienas butas 5 kamba
rių. Didelis kiemas — gara
žai. Viena atvira skola ba
lansui.

RONCESVALLES — GRENADIER 
$15.000 Įmokėti už 5 butų gerą pa

statą. Visi butai išnuomoti. 
$5.600 metinių pajamų. Ga
ražai ir šoninis įvažiavimas. 
Prašo $40.000, bet galima de
rėtis, nes anglė savininkė tu
ri parduoti.

WESTONO RAJONE:
$15.000 įmokėti už 17 butų aparta- 

mentinį pastatą tik 6 metų 
senumo. Virš $20.000 meti
nių pajamų. Pilna kaina tik 
$133.000.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Ave.z Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B.. Beresnevičius

- SAVAITĖS ĮVYKIAI
(Atkelta is 1 psl.)

Maskvoje demonstrantai, dau
giausia Azijos ir Afrikos studen
tai, protestuodami prieš bombar
davimus Š. Vietname išdaužė J. 
A.V. ambasados 1000 langų, ap
taškė rašalu sienas. Tai vyko su 
vyriausybės ir policijos žinia, o 
gal ir paraginimu. Tokioj valsty
bėj, kaip teroristinė Sov. Sąjun
ga, spontaniškų demonstracijų 
nebūna. Viskas vyksta pagal cent
rinį planą.

JAV pardavė daugiau -kaip už 
1 bilijoną, dol. įvairių ginklų 
Anglijai ir Australijai, daugiau
sia modernių lėktuvų. Parduota 
išsimokėtinai 7 m.

Britanijos darbiečiip valdžia 
pilnai pritaria JAV taktikai Š. 
Vietname, kur amerikiečiai karo 
veiksmais atsilygina už partizanų 
teroristinius puolimus. Tik apie 
50'britų parlamento atstovų dar- 
biečių yra kairesnio nusistatymo 
ir yra priešingi JAV veiksmams.

Alžerija ima ir iš Sov. Sąjun
gos, ir iš Kinijos. Ji yra gavusi iš 
sovietų 280 tankų, 9 MIG lėktu
vus, 12 bombonešių ir daug kitų 
ginklų. Kinija siunčia jau antrą 
“dovanų” prikrautą laivą. Nors 
tai laikoma paslapty, bet visi 
mano, kad tai įvairūs ginklai.

Komunistai pradeda veikti ir 
Malezijoj. Susidėję su Indonezi
jos simpatikais puolė amerikie
čių įrengtą biblioteką. Malezijos 
policija suėmė virš 100 asmenų.

Europos centriniai bankai su
tinka duoti Britanijai paskolas 
ligi $3 bilijonų ir tuo pagelbėti 
išsilaikyti sterlingui. Didieji ban
kai sutinka taip pat duoti pagal
bos ir JAV doleriui, kad nebūtu 
išeikvotas aukso rezervas. Prieš 
tokius nutarimus yra pasisakiusi

tik Prancūzija. JAV, pagal kon- 
greso nutarimą, jau išskyrė $5 

ii. aukso rezervų, ligi šiol laiky
tų dolerio padengimui. Balsavo 
uz 300, prieš — 82.

Britanijos karališkoji pora po 
apsilankymo Etiopijoj ir Sudane 
važiuoja ir į V. Vokietiją, kur ap
lankys ir Berlyną.

Prancūzijos min. pirm. Pompi
dou lankėsi Indijoj ir ten tarėsi 
su premjeru šastri. Indijoj išbu
vo aštuonias dienas. Dabar ten 
vyksta didelės demonstracijos 
prieš hindi kalbos įvedimą vieša
jame gyvenime. Iš 400 milijonų 
indiečių 250 mil. ta kalba nekal
ba. Apie 30 žmonių jau yra už
muštų riaušėse, 2 ministerial iš 
Šasfrf kabineto atsistatydino. In
dijoj neliko bendros kalbos, ku
rią visi suprastu ir kalbėtų. Dar 
daug kur vartojama anglų kalba.

Kongo premjeras čombė, grį
žęs iš Belgijos, buvo sutiktas 
Leopoldville gyventojų su didelė
mis džiaugsmo demonstracijo
mis. Jis padarė sutartį su Belgi
ja kelių milijonų dolerių vertės. 
Belgai turi akcijų Kongo terito
rijoje už $300 mil. Sukilėliai 
į Kongą vyksta iš Egipto ir Alže- 
rijos, o Kongo vyriausybė samdo 
savanorius P. Afrikoj. Vienam 
kareiviui moka ligi $600 į mėnesį, 
o už žuvusi giminėms sumoka li
gi $21.000.

STARLITE 
DRIVING SCHOOL

330 QUEEN ST. W. • EM 6-2957 
Imform. Rudy Wolfinger 

Atidaryta nuo 9 vx. fid 9 v.v.
šeštadieniais nuo 9 vx. iki 4 v. p.p. 
Europietiška, lietuvių labiausiai 

mėgiama vairavimo mokykla.
Prityrę instruktoriai pilnai paruo
šia vairuotojus ir padeda gauti lei
dimus. Kalba įvairiomis kalbomis.

ENTRE

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

ST. CLAIR ST. W.

2 MULOCK

JUNCTION RD.

•

Sav. B. Sanlėnas

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

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

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

SUPERTEST MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI
ALL CANADIAN apylinkes lietuviai maloniai
” A MINIAI KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ
GAIVI INI Al PATARNAVIMU.

AL GARBENS
REALESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.
1611 Bloor St. W. Toronto, Ont. 

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664
Vakarais — HU. 9-1543.

PRIEŠ HIGH PARKĄ. Dupleksas, po 2 miegamus, naujas pastatas — 
10 metų; vandeniu alyva šildomas; užbaigtas žaidimo kambarys; pri
vatus įvažiavimas — garažas. Prašoma kaina $26.900. Įmokėti apie 
$8.000. Vienas morgičius balansui.

Už 6 — POINTS. 5-kių šeimų, 4 metų senumo; prabangus pastatas, su 
balkonais; pajamos $530 į mėnesį; nuomininkai be vaikų. Prašoma 
kaina $60.000. Įmokėti $15.000.

JŪRININKAMS PROGA — 6 šeimų, ant ežero kranto Mimiko, origina
lus pastatas; pajamos $7.740 į metus; 3 garažai ir 5 automobiliams 
pastatyti vieta. Prašoma kaina $60.900, įmokėti apie $20.000. Vienas 
morgičius balansui.

JANE — BLOOR, 7 kambariai. Atskiras gražus namas, dideli kambariai; 
' vandeniu šildomas, žaidimo kambarys, garažas. Prašo $24.500, įmokėti 

apie $8.000. Vienas morgičius balansui.
RONCESVALLES — DUNDAS, $15^09 pilna kaina. 8 kambariai per 2 

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

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

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

DUNDAS — ST. JOHNS — S3.000 
įmokėti, atskiras plytinis namas, 
3 virtuvės, 2 pilnai įrengtos prau
syklos, naujas krosnis, naujas dvi
gubas garažas privatus įvažiavi
mas.

BLOOR — DELAWARE — $1.500 
įmokėti, atskiras 6 kambarių na
mas, moderni virtuvė, vienas 
mortgičius balansui, pirmą kartą 
pardavimui, prašoma kaina 
$11.900.00.

JANE — ANNETTE — pastatas ir 
verslas, plytinis, didelė krautuvė 
su 6 kambarių butu, šiltu vande
niu apšildymas, garažas, gerai įsi
kūrusi mėsos ir kitų gaminių pre
kyba, tik $5.000 įmokėti.

VAKARINĖJE DALYJE — $7.000 
įmokėti, tripleksas, 14 kambarių, 
plytinis, atskiras, šiltu vandeniu 
apšildomas, ilnai išnuomotas, 
vienas ius balansui.

QUEEN— INGTON — geras 
investavimas, dalis pastato, 
$3.500 įmokėti, pastatas yra pra
monės žemoje C-2; paskutinis sa
vininkas yra įdėjęs $7.000 atnau
jinimui; išnuomota 3 šeimoms; 
pajamos per metus — $3.240.00; 
prašoma pilna kaina — $21.500.

COLLEGE — OSSINGTON—$2.000 
įmokėti, plytinis, 6 kambarių. 2 
x-ajiavinias. vie- 

insui; prašoma
kaina

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, hoteHą, metelių įval-

Vyt. Morkis J. Koškelis A. Bliudžius
T

1
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KELIONIŲ BIURAS

FOUR SEASONS TRAVEL D - JU 
323 LAKESHORE RD. EAST, “OIT VreOIT

VD A J* Ė kJ A C Visais kelionių reikalais, visame pašau*
• DAutIXAJ įyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

VALDYBOS, RINKIMAI IR 
ATLYGINIMAI

Nors Bendruomenės apyl. valdybų 
sąstatas kasmet keičiasi, bet kai pasi-

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOSI
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

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

foto aparatai ir Lt.

ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius shmtt- 

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

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

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

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti \ A A m-' su gaminių kokybe ir kainomis.
2160 DUNDAS STREET WEST • TEL LE 2-2289

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

K. STRIAUPIS £. JONIKAS

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

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

TELEVISION-RADIO-Hi ■fj Service— Dirbtuvė

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.

CLEAR - VISION T.V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai Parduodamos 
lempos ir b atarė jos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO
KOOPERATYVAS visoje' Kanadoje.'
DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10 - 1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10 - 1.30 k 4.30-8

Sekm. 9.30 -1

Pirmos milijonos pasiektas per 20 mėnesių.
Už indėlius mokamos augščiausios palūkanos — 

41/2%-5%.
Asmeninės pask. — 7%.
Mortgičių pask. — 614%.
Priedo visi taupytojai gauna nemokamą gyvybės 

apdraudę.

narių, tai šiaip taip išlaikoma nustaty
ta tvarka ir B-nės veiklos tęstinumas. 
Pasikeitus gi visai valdybai, ypač jei 
pasikeičia du svarbiausi pareigūnai — 
pirmininkas ir iždininkas, tai keičiasi 
ir visa tvarka. Paprastai nauji žmonės 
nėra susipažinę jr nelinkę gilintis į 
B-nės nuostatus, buvusios valdybos 
darbą. Šiame reikale yra būtina refor
ma, būtent, kad apylinkės valdyba 
kasmet pasikeistų rotacine tvarka, kaip 
yra daroma lietuvių kredito kooperaty
vų ir Lietuvių Namų valdybose.

Buvo siūlymų, kad apyl. valdybos 
nariai būtų atlyginami už einamas pa
reigas. Toks klausimas buvo jau rim
tai svarstomas 1961 m. Toronto apyl. 
tarybos posėdyje. Buvo aiškinta: jei 
valdybos nariai gautų nors simbolišką 
atlyginimą — $50, tai valdybų išrinki
mas būtų žymiai palengvintas; buvo 
nurodomas pavyzdys Bet. kredito ban
kelių valdybų rinkimų, kur niekuo
met netrūksta kandidatų. “TŽ” nr. 52 
1964 m. laiškų skyriuje buvo įdomus 
tuo reikalu K. Milerio pasisakymas 
“Pirmininkų bejieškant”, kuriame au
torius siūlo mokėti pirmininkams “al
gas”. Gaila, kad ten nenurodyta iš ko
kių šaltinių autorius numato taip duos- 
niai ($400) pirmininkams mokėti. Be 
to, juk ne vienas pirmininkas valdybo
se dirba. Rimtai svarstant šį reikalą, 
prieisim išvadą, kad ne tik pirminin
kams, bet ir kitiems valdybos nariams 
reikalingas šioks toks atlyginimas už 
darbą, ne tiek dėl naudos, kiek dėl 
tvirtesnio įsipareigojimo. Dirbti iš 
“pasišventimo” yra tuščia frazė" ir ji 
reiškia užimti vietą ir nieko nedirbti. 
Valdybai atlyginimas galėtų būti mo
kamas iš bendrų apylinkės pajamų, 
sakysim 20% nuo visų pajamų. Kiek 
valdyba tų pajamų padarys, tiek ir 
gaus atlyginimo — 20%. Pvz. Toron
to apylinkės lėšų apyvarta per eilę 
metų buvo $2000-3000; administracijos 
išlaidoms — atlyginimams tektų $400- 
600. Svarbus B-nės pajamų šaltinis yra 
solidarumo mokestis, bet tai nėra pa
grindinės B-nės pajamos, nes tas mo
kestis Toronte sudarė tik 20-30% visų 
pajamų. P. Lelis

Red. pastaba. To paties autoriaus 
pasisakymas apie bendruomeninius 
reikalus tik Toronto apylinkėje bus 
paskelbtas atskirai.

DĖL MOKYKLŲ GINČO

S.m. vasario 4 d. “TŽ” tilpo Jono 
Pūtėjo slapyvardžiu pasirašytas 
straipsnis “Ginčas dėl mokyklos”.

JAV yra daugiau kaip 50 liet, mo
kyklų, kurios laikosi Švietimo Tary
bos patvirtintų programų. Neseniai 
įvyko du mokytojų suvažiavimai, ku
rie pasisakė už 8 metų pr. mokyklą. 
Juk tose mokyklose dirba rimti peda
gogai; jei už ką pasisako, žino ir ko
dėl. Nematau reikalo čia aiškinti visos 
istorijos, nes kas sekė JAV lietuviš
ką spaudą, tas susidarė tikrovės vaiz
dą.

Niekas pagaliau už plaukų nesitąso. 
K. Donelaičio mokykla dirba netruk
doma. Kritika nėra pragaištingas da
lykas — daugeliu atvejų net naudin
ga. LB uždavinys yra suburti visus 
lietuvius vienybėm Kas tos vienybės 
nenori laikytis, LB stengiasi grąžinti 
į bendrą lietuvišką šeimą. K. Donelai
čio mokykla iš bendros mokyklų šei
mos išsiskyrė, paneigdama švietime 
Tarybos autoritetą ir jos patvirtintus 
darbo bei tvarkos nuostatus.

J.P. turi nevisai aiškų vaizdą apie 
pačias programas. Dabartinės mokyk
los laikosi ne tų programų, kurios bu
vo sudarytos LB kuriantis, bet tų, ku
rios buvo sudarytos pagal 1958 m. mo
kytojų suvažiavimo pageidavimus. 
Joms visos mokyklos pritarė, neišski
riant nė K. Donelaičio m-klos. 50 mo
kyklų pareiškė, kad tų programų nor
maliai negalima išeiti per 6 metus; 
netaip lengvai išeinamos ir per 8. Tuo

tarpu K. Donelaičio mokykla pareiš
kė, kad ji ją išeis. Ar negeriau būtų, 
jei tuos tvirtinimus atidėtų mokslo 
metų pabaigai, kai egzaminai bus išlai
kyti ir švietimo organų patvirtinti? 
O vistik reiktų pasitikėti ir tais šim
tais mokytojų, kurie dirba mokyklose 
daugelį metų.

K. Donelaičio mokykla mėgsta de
monstruoti savo 400 mokinių skaitli
nę. Gražus skaičius. Tačiau yra ir dau
giau mokyklų, kurios gali tokiais ir 
net didesniais skaičiais pasididžiuoti. 
Kuklumas — dorybė.’ Nevien K. Done
laičio mokyklą tėvai išlaiko, bet visos 
JAV esančios lietuviškos mokyklos 
šiuo pagrindu egzistuoja.

Niekas nepavydi K. Donelaičio mo
kyklai, tačiau nevykusi rašto autoriaus 
rekomendacija, kad ir kitos mokyklos 
turėtų pasekti jų pėdomis. Teisingos 
linijos laikosi visos mokyklos pripažin
damos centralizaciją, kuri svetur gy
venant yra būtinai reikalinga. Tik žy
dai, kiniečiai ir lietuviai tokią centra
lizaciją JAV turi. Ar ne garbė mums 
prieš kitas tautybes, kad mes sugeba
me gerai organizuotis?

J.P. baigia savo raštą: "neverta 
graudęntis ir visokius atsišaukimus 
kelti viešai spaudoje. Galima tyliai vis
ką viduje susitvarkyti.” Teisingas ir 
naudingas patarimas. Savo reformų 
reikalą pirmoji spaudoje iškėlė K. Do
nelaičio mokykla. Kritiškas pastabas 
pareiškė ir kiti. Ir taip prasidėjo vi
sas triukšmas. Kol nebus atsisakyta 
nuo propagandos ir netiksliais faktais 
operavimo, tol tas triukšmas nesibaigs.

_ «TŽ” skaitytojas

BALSAVIMAI IR PROPAGANDA • NAUJA SUTARTIS • 
BENDROVIŲ PELNAS

Didžiausios Sault Ste Marie 
įmonės Algoma Steel Kanadoje 
darbininkai pirmuoju balsavimu 
204 balsų persvara pasisakė prieš 
b-vės pasiūlytą naują sutartį. Bal
savo 91%.

Po keleto dienų prie įėjimo į 
fabriką buvo dalinami lapeliai,

mil., o 1964 m. jau netoli $44 mil.

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

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

Bloor Autorite Garage 12 K^ge^ei^i-uos

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

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių ^P/f n j 

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

Už sutaupąs moka nuo 4^ % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6V4%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vaL fld 1 vaL 34 mln. kiekvieną 
diena, Halu r ui sekmadieniui; šeštadieniais nuo 9 vnL Iki 1 vaL, o vakare 
nno4 vaL Jė aria. Bd S vaL M mln. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Išvaduotojai

Paj ieškojimą i
Simono Nekrošiaus įpėdiniams. Dau

giau kaip prieš 20 m. JAV, Connecti
cut valstijoje, miręs Simonas Nekro
šius paliko virš $2.000, kurie turėtų 
tekti jo našlei Onai Nekrošienei ir 
dukterims Onai bei Julijai. Jieškomo- 
sios arba jų adresus žinantieji malonė
kite rašyti: Consulate General of Lith
uania, 41 W. 82nd Street, New York, 
N.Y. 10024, USA.

Prašoma atsiliepti Ona Dambraus
kienė, gyvenusi šiuo adresu: Box 241, 
Lynn Lake, Man, Canada. Jieško ne
seniai iš Lietuvos atvykę Marijona ir 
Antanas Martinkai, 7138 So. Talman, 
Chicago 29, Illinois, USA.

•rimai nebuvo slapti, kadangi bu
vo balsavimo lapeliai atžymimi 
prie stalelių, bet nebuvo jokių už
uolaidų ir už tai negalima to lai
kyti slaptu balsavimu.

Spaudžiant b-vei, tarpininkavi
mo komisijai ir pačios unijos vi
duje atsiradusiam skilimui, unijos 
prezidentas sutiko leisti perbal- 
suoti. Pakartotiniai balsavimai 
įvyko sausio 28—30 d. Per dvi su 
puse savaitės mieste vyko, galima 
sakyti, “smegenų perplovimas”, 
prie kurio prisidėjo fabriko vado
vybė, miesto verslininkai, mortgi
čių b-vės ir net visų tikėjimų dva
sininkai. Balsavimo duomenys pa
krypo kiton pusėn, šį kartą už su
tarties priėmimą buvo 650 balsų 
daugiau. Iš viso balsavo 5546 dar
bininkai arba 93% visų turinčių 
teisę balsuoti. Nežiūrint to viso 
vajaus, fabriko vadovybė savaitę 
prieš perbalsavimą pašaukė į dar
bą prieš šventes apie 200 atleistų 
žmonių.

Fabriko vadovybė gerai supran
ta, .kad darbininkas pašauktas at
gal į darbą už streiką nebalsuos.

Dabartinė Algoma Steel dvejų 
metų sutartis yra tokia pati kaip 
ir Steel Company of Canada Ha
miltone, Ont., jei neskaityti 3 ap
mokamų dienų šeimos nariui ar 
uošviams mirus, kurias jie gauna 
automatiškai neįskaitant į atosto
gas.

Bendrovės, kaip Algoma Steel 
ar Steel Company of Canada sa
ko, kad jos tikrai daug duoda ir 
daugiau mokėti jokiu būdu nega
li. Pažiūrėkim į jų duomenis. Š. 
m. pirmasis Steel of Canada Com
pany ketvirčio metų dividendas 
yra 25 et. (pernai — 20 et.). 1963 
m. b-vė pardavė gaminių beveik 
už $371 mil., o 1964 m. jau perli
po $477 mil. Gryno pelno po vi
sų atskaitymų 1963 m. gavo $37

kilo nuo 3.109.903 tonų 1963 m. 
iki 3.478.698 tonų 1964 m. arba 
369.795 tonų. Šie duomenys yra 
prisiųsti b-vės su 1964 m. pirmuo
ju dividendu.

Dabar pažiūrėkime į Algoma 
Steel apyskaitą. 1961 m. gryno 
pelno gavo nepilnus $20 mil.,
1962 m. viršaus $21 mil., o jau
1963 m. beveik $26 mil. S. m. pir
mieji dividendai bus mokami tik 
kovo mėn. pabaigoje, ir šiuo metu 
apie praėjusių metų pelną nieko 
negalima pasakyti, bet vietos in- 
vestacijų biržos direktorių nuo
mone, bus apie 20% pagaminta 
daugiau plieno ir atitinkamai bus 
padidėjęs ir pelnas.

Jei b-vė uždirbo 1961 m. $3.86 
vienai akcijai, 1963 m. jau buvo 
$4.47, o naujai išeinančiame pra
nešime numatoma, kad bus ne
mažiau kaip $5,20.

Taigi, plieno įmonės uždirba 
riebiai ir užtat darbininkai yra 
linkę reikalauti vis daugiau.

V. S.

— Kodėl mes mylime Sovietų 
Sąjungą? — klausia istorijos mo
kytojas.

— Kadangi ji mus išvadavo, — 
bematant atšauna Petrukas.

dėl mes nemylim amerikiečių?
— Nes jie mūsų neišvadavo, — 

atsako Petrukas.
Garbė ir turtas

Mokytojas: Koks skirtumas 
tarp liaudies demokratijų ir ka-

Mokinys: Liaudies demokratijo
se darbininkas, kuris dirba daug 
viršvalandžių bematant pagarsėja, 
jo paveikslas pasirodo “Tiesoje”, 
jo vardas girdisi partijos vadovy
bės lūpose.

Mokytojas: Labai gerai. O koks

ko likimas kapitalistinėse šalyse?
Mokinys: Kapitalistinėje siste

moje jis nepagarsėja, apie jį ne
rašo laikraščiai, niekas nespaus
dina jo nuotraukų. Jis tegauna 
vienintelį atpildą — žymiai dau
giau pinigų.

. Niujorkas. Amerikiečių žvalgy
ba praneša, kad viena didžiųjų 
Chruščiovo nuodėmių buvo jo 
bandymas sukurti priešraketinę 
miestų apsaugą. Tas kainavę bi
lijonus rublių. Apie Leningradą 
buvo šis tas padaryta, bet apla
mai visas užsimojimas laikomas 
nepavykusiu.

Važiuoja kunigas Varšuvos gat
ve dviračiu pas ligonį. Sustabdo 
milicininkas ir sako:

— 50 zlotų pabaudos, kuni
ge! Be šviesų važiuoji!

Kunigas bando teisintis:
— Pone milicininke, labai sku

bu, ligonis miršta, Dievulį vežu.,
— Aha... dviese važiuojat! Dar 

50 zlotų! Parinko Pr. Al.

GAISRO:

įvairios įmonės, 
ūkiai.

inventorius — 
kilnojamas turtas.

VAGYSTES: 
rezidencijų turtas — 
rūbai, brangenybės; 
krautuvių prekės, 
pinigai, ir t.L

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

DRAUDIMAI
P. BARAUSKO Agentūra RO 6-0811

GRAMERCY SHIPPING 
COMPANY

ĮSTEIGTA 1945
Turinti Vnešposyltorg leidimą 

Automobilis Moskovič — 
ekonomiškas auto — $1628.03 

Televizija Rubin—19 tubes $ 287.46 
Šaldytuvas Dnepr —

165 litrų S 171.12
GR 32 — Fannie Staple __$ 30.50 
11 sv. kvietinių miltų, 11 sv. ryžių, 
4.6 sv. gabalinio cukraus, 4.6 sv. de
gintos kavos pupelių, 2.3 sv. rūky
tos salami.
Visos kainos pilnos. Jokio muito. 

Pristatoma per 2—3 savaites.
<. Gavėjų pasirašyti kvitai.

Pristatymas garantuojamas.
NAUJA: Pristatoma JAV-bėse Her
mes šveicariškos rašomos kilnoja
mos mašinėlės su rusiškomis, ukrai- 

nietiškomis arba lotyniškomis 
raidėmis.

Kainos žemos — $59.95 iki $129.50. 
Taip pat daugybė rusiškų plokštelių 
žemomis kainomis. Pilnų katalogų 

rašykite ar skambinkite 
lietuviškai arba angliškai.

GRAMERCY SHIPPING INC.
įsteigta 1946 metais
PINIGAI 1 S.S.S.R.

Pilnai garantuota. Turi bankų de- 
partmento (NJ.) leidimą ir ap
drausta iki $20.000.00.
Mūsų firma yra vienintelė, kuri 
siuntėjui persiunčia gavėjo pasira
šytą kvitą. įteikiama per 2 savaites. 

Jokių atskaitymų.
Vertė 9 rubliai už $10.00 
Persiuntimas iki $30.00 — $2.75 
Virš $30.00 — 10%.

GRAMERCY SHIPPING CO.
118 East 28 Street, New York, N.Y. 
MU. 9-0598. Atidaryta 9-5.30. 

šeštadieniais 9 — 12.30.
GRAMERCY SHIPPING INC.

744 Broad Street, Newark, NJ.

LIETUVAITĖ, 28 m, katalikė, vedy
bų tikslu nori susirašinėti su vyru lie
tuviu nesenesniu 38 m. amžiaus. Rašy
ti Ritai “Tėv. žiburių” administracijai.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

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

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OD.

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

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

OKULISTĖS

APDRAŪDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ • 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINĖS PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA / (13 METŲ PATIRTIS)

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinu eieaira valymas. Sutai
sau iširusius garas ir pradegintas 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v

niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v. v A

Dėmesio!
TAISO: ŠALDYTUVUS, SKALBI
MO MASINAS IR ELEKTRINES 
PLYTAS. ‘ VL. SLĖNYS

BE 9-1659

W. A; LENCKI
B.A, I^LB.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

100 ADELAIDE ST. W, Room 107 

TELEFONAS EM 64182 

Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA —

BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, BA 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

įstaigoje kalbama ir lietuviškai

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis: 
V. S. MASTIS, LL.D.

Namų, farmų ar betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
TORONTO: 220 Roncesvalles Avė, 

Tel. LE 7-1708.

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais

1082 BLOOR ST. W_ Toronto 4, 
(į rytus nuo Dufferin St)

International

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461

Mokome tu standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagonais.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal!, Londoną, Windsorą, Hamil
toną, North Bay, Sudburį ir kitur.

30 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1463

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai

Tel. 532-3408. Namų RO. 6-8372

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbaL

Sav. ANTANAS PASKEVICIUS

‘ " '“‘ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos Ir radijo aparatus. Taftom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6188. o <n LANSDOWNE AVE, TORONTO

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

išskyrus trečiadienius. 
HAMILTON: 21 Main St E.

JA 7-5575, FU 3-8928

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
TeL LE 7-2815

draudimai
N AMŲ, AUT O MOBILI U 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga.

24 vaL pat RO MSU 
ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ Darbo vaL RO MISI

IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS Namų RO S-Tltt
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Š| ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 20 D., PRISIKĖLIMO SALĖJE

KANADOS SPORTO APYGARDOS KREPŠINIO PIRMENYBES
M MOIVTREAI?®

Vyrų klasėje varžysis: Ročesterio SAKALAS, Montrealio TAURAS, Hamiltono KOVAS, 
Toronto VYTIS ir AUŠRA; moterų klasėje — AUŠRA su VYTIMI.

Pirmenybių pradžia 9 vai. ryto.

Aušros Vartų par. žinios $v. Kazimiero par. žinios
1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q. 3426 Parthenais St. Montreal 24, Que.

Šv. Jono Kr. par. žinios
— Išilmingai atšvęsta Vasario 

16-sios 47-toji sukaktis nuo Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo. Pamaldų metu su vėliavo
mis organizuotai dalyvavo kūr. 
savanoriai, šaulių kuopa ir kat. 
moterų dr-ja. Parapijos choras 
buvo parengęs keletą naujų, iškil
mėms skirtų giesmių.

— Antradienį, vasario 16 d.,

Prisikėlimo par. žinios
— Mūsų maldos, nuoširdžiausi

kupui Pranciškui Braziui jo kon
sekracijos proga!

Vakare, 8 valandą
DIDŽIULIS SUSIPAŽINIMO VAKARAS - ŠOKIAI

seris lietuvius, kovojusius už Lie
tuvos laisvę.

— šią savaitę lankoma: Dun
das, Margueretta, Brock, Duffer
in, Sheridan, Spencer ir Tyndal.

— Kat. moterų dr-jos susirin
kimas — šį sekmadienį, vasario 
21 d., 4 v. par. salėje. Paskaita — 
teisininko Geraldo Balčiūno.

— Užgavėnių parengimas — 
kovo 2 d., antradienio vakarą. 
Pobūvį rengia par. kat. moterų 
draugija.

— Aukotojams pažymėjimai iš
siuntinėjami paštu šią savaitę.

— Tikybos pamokos vaikams, 
lankantiems viešąsias mokyklas 
ir besirengiantiems pavasarį pir
mai iŠDažinęiai. dėstomos sekma
dieniais po 9.30 ir 11 vai. pa
maldų.

— Jaunimo choro repeticijos 
— šeštadieniais tuojau po liet, 
mokyklos pamokų. z

— Ryšium su keitimais Mišių 
apeigose ir įvedimu tautinių kal
bų parapijos kunigai dalyvauja 
dėkanalinėse konferencijose, kur 
supažindinama su keitimais.

Šv. Kazimiero minėjimas — 
sekmadienį, kovo 7 d., Prisikėli
mo par. salėje. Tradicinis rengė
jas — KLK Federacijos Toronto 
skyrius šiais metais minėjimui 
programą organizuoti yra pavedęs 
Toronto studentams ateitinin
kams.

Hamiltono AV par. chorui ir 
šokių grupei “Gyvatarui”, kurie 
dalyvavo Vasario 16 programoje, 
šv. Jono Kr. par. salėje buvo su
rengtas jaukus priėmimas, kurio 
metu jaunimas pasidžiaugė pui
kiai pa vykusia programa. Priėmi
mą surengė varpiečiai, remiami 
apyl. valdvbos. Į priėmimą atsi
lankė svečiai: kons. dr. J. Žmui- 
dzinas su ponia, dr. P. Lukoševi
čius, KLB kr. valdybos pirm., A. 
Thompson, Ontario liberalų par
tijos vadas, ir kt. šį sekmadienį, 
vasario 21 d., varpiečiai vyks į 
Hamiltoną dalyvauti tokioj pat 
programoj, kuri buvo atlikta To
ronte. Tą dieną hamiltoniečiai 
mini Vasario 16. Programą žiūr. 
skelbime 4 psl. Tai bus gera pro
ga glaudesniam abiejų kolonijų 
meninių vienetų bendradarbiavi
mui. Šią mintį reikėtų ir toliau 
populiarinti.

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo skyr. narių susirinkimas — 
sekmadienį, vasario 21 d., po Su
mos muz. studijoj. Centro v-bos 
pirm. A. Sungailienė referuos c. 
v-bos bendraraštį. Bus aptariami 
skyriaus veiklos planai. Kviečia
mos narės ir prijaučiančios gau
siai dalyvauti. Užgavėnių balius 
įvyks vasario 27 d. Prisikėlimo 
salėje. Laukiame visų. Valdyba

Nauj. kanadiečių teatras ren
gia naują spektaklį kovo 2-7 d. 
Vaidins E. Wilde 3 v. komediją 
“The Kratt”. Aktoriai: Jeno Lom- 
bi. Ania Gustafson. Ausma Sun- 
galis, Bill Butler. Henry Pukitis, 
Ęlsa Ziverts. Režisorius estas R. 
Andre rašo laiške “Tž”: “Labai 
paila, kad mes negalėjome rasti 
Toronte nė vieno lietuvio akto
riaus. pakankamai mokančio 
angliškai. Visdėlto tikimės, kad 
lietuviai, drauge su savo kaimy
nais latviais ir estais, didžiuosis 
Nauiuju kanadiečių teatru ir jo 
siekiais.”

paminėta Vasario 16-tojL Mišio
se organizuotai ir su vėliavomis 
dalyvavo karių, katal. moterų, 
ateitininkų, skautų ir Jūrų Skau
tuos organizacijos. Vėliavų pro
cesija prie paminklinės lentos pa
dėjo rožių. Sumą laikė svečias iš 
Montrealio T. S. Kulbis, SJ. Daug 
tikinčiųjų ėjo šv. Komunijos. Ant
radienio vakare, vasario 16 d., 
taip pat atlaikytos Mišios ir pasa
kytas dienai pritaikytas pamoks-

GROS PUIKUS D’AMICO ORKESTRAS VEIKS PILNAS BUFETAS 
Meninėje dalyje pirmą kartą išgirsime mūsų jaunąją solistę Ritą Juodikytę.

Sekmadienį, vasario 21 d., St. Michaels salėje — vyrų finalai.
Visus maloniai kviečia atsilankyti į rungtynes ir šokius

T. P. P. S. K. Aušra

Laisvė nesunaikinama
(Atkelta iš l psl.) 

vardu — min. J. Yaremko, estų 
ir Estijos konsulo vardu — p. Ku- 
longo, latvių ir Latvijos konsulo 
— A. Vanags. Pagrindinį kalbė-

— Nuoširdžiai užjaučiame B. toją Kanados finansų min. W. L. 
Jonušienę ir jos šeimą, Lietuvoje Gordoną pristatė Ontario liberalų 

partijos vadas A. Thompson. Fi
nansų min. perskaitė Kanados 
min. pirm. L. B. Pearsono svei
kinimą, padėkojo lietuviams už 
paramą rinkimų metu jo apylin
kėje ir pareiškė, kad kanadie
čiai, dirbdami Kanadai, neuž
miršta ir savo senųjų tėvynių, 
kaip ir jis pats neužmirštąs savo 
Škotijos. Imigracija Kanadai 
esanti būtina. Sekančioje parla
mento sesijoje numatoma pa
keisti imigracijos įstatymą — su
prastinti pilietybės įsigijimą, su
lyginti čiagimių ir natūralizuotų 
piliečių teises; pradėti svarstyti 
pensijų planą, kuris, tikimasi, 
bus galutinai priimtas. Dabarti
nės vyriausybės rūpesčiu buvusi 
priimta vėliava — Kanados vie
nybės simbolis. Pažvelgęs į sceno
je pastatytą naująją Kanados vė
liavą, ministeris tarė: “Sveikinu 
lietuvius, kad jie pirmiau iškėlė 
vėliavą negu Otava” (pastaroji iš
kėlė vasario 15). Ministerio kalba 
buvo palydėta ilgais plojimais. 
Atsidėkojant už atvykimą iš Ota
vos, jam buvo įteikta dovana — 
dail. J. Bakio keramikos kūrinys 
Angelas.

Programos užbaigai buvo pa
ruošta stipri meninė programa. 
Jungtinis choras, kurį sudarė To
ronto “Varpas” ir Hamiltono Auš
ros Vartų par. choras, atliko St.

mirus jos mamytei. Mišios už ve
lionės sielą — šį šeštad., vasario 
20 d., 8.30 v. ryto.

— Šią“ savaitę jokių katacheti- 
nių pamokų nebus, šį sekmad. jos 
bus įprasta tvarka — po 10 vai. 
Mišių.

— Gimnazistams religijos pa
mokos — šį sekmadienį po 10 yv. 
Mišių aktorių kambariuose.

— Šį šeštad., 4 v. p.p. choras 
išvyksta į St. Catharines, Ont., at
likti meninės dalies Vasario 16 
minėjime. Autobusas išeina nuo 
bažnyčios, šios savaitės repetici
jos — antrad. po vakaro Mišių ir 
ketvirtad., 7.30 vai. vakaro.

— Jaunimo choro repeticija — 
šį sekmad., 2.30 v. p.p. muzikos 
studijoje.

— šį sekmad. 11 vai. Mišios 
laikomos Katalikių Moterų Dr-jos 
intencija. Visos narės kviečia
mos gausiai eiti šv. Komunijos. 
Po Mišių — susirinkimas muzi
kos studijoje.

— Jaunimo sekmad. šokiai — 
šį sekmad., 7.30 v.v. muzikos stu
dijoje.

— Nuoširdžiai sveikiname sa
vo parapijos sporto klubo “Auš
ra” narius ir vadovybę, laimėjus 
didžiąją Š. Amerikos Liet. Bend
ruomenės centro v-bos taurę ir 
XIV-jų Sporto žaidynių nugalėto
jo vardą.

— Kitą savaitę par. kunigai 
lankys iki šiol 9-je pašto zonoje 
nelankytuosius ir gyvenančius — 
Salem, Roxton, College, Bloor, 
Bartlitt ir Barton gatvėse.

— Par., namų statybos vajus 
nuo durų iki durų prasideda šį 
sekmad. ir truks 2 savaites. Jį 
praves virš 200 lankytojų. Vi
siems lankytojams ir talkinin
kams — nuoširdus ačiū, o kolo
nijos lietuvius maloniai prašome 
lankytojus maloniai priimti ir 
prie vajaus pagal išgales prisidė
ti. Iki šiol vajui suaukota per 
$24.000.

Prisikėlimo parapijos bankelio 
metinis susirinkimas — šį sekma
dienį, vasario 21 d., 3 vai., Prisi
kėlimo par. salėje.

Yra grįžusių daug išsiuntinėtų 
pakvietimų, nes nariai nėra pra
nešę savo pakeistų adresų. Nega
vę pakvietimų prašomi užeiti 
bankelin jų pasiimti ir kartu pra
nešti savo naujus adresus. Susi
rinkimas prasidės punktualiai. 
Registracija pradedama nuo 2 
vai. Valdyba

Tautos Fondui Vasario 16 mi
nėjime suaukota: salėje — $1044. 
88, už pasus bei ženklelius — $ 
20.00. evangelikų bažnyčioje — 
$35.05, pavienių asmenų—$20.00, 
Šv. Jono Kr. bažnyčioje—$75.80, 
Prisikėlimo — $210.25; iš viso $ 
1405.98. Šie duomenys dar nėra 
galutiniai, nes pareigūnai dar ne
suskubo visko tiksliai suvesti. Vė
liau bus paskelbti aukotojai ir 
tikslios sumos, šiemet T. Fondui 
buvo suaukota žymiai daugiau.

Šimkaus kantatą “Atsisveikini
mas su tėvyne. Solo partijas dai
navo solistai: J. Liustikaitė, V. 
Žiemelytė ir V. Verikaitis; diri
gavo St. Gailevičius, akomponavo 
D. Skrinskaitė. Nors salės akusti
ka nebuvo dėkinga, išpildymas 
buvo pasigėrėtinas. Daugiausia 
katučių susilaukė viso jungtinio 
ansamblio pasirodymas,, kuriame 
buvo suderinti visi elementai: šo
kiai Aštuonnytis ir Subatėlė, 
akordeonas, moterų ir vyrų cho
rai. Jungtiniam ansambliui diri
gavo V. Verikaitis. Įspūdis buvo 
didingas, pakeliantis augštyn 
kiekvieno žiūrovo širdį. Užtat Su
batėlę turėjo kartoti. Bravo orga
nizatoriai ir menininkai, kad 
įstengė nors kartą Vasario 16 pro
ga duoti tokią programą.

Naujas dalykas buvo ir Lietu
vos himno giedojimas — šį kartą 
jį giedojo visi dalyviai drauge su 
chorais. Skambėjo galingai iš ar
ti 1.500 krūtinių.

Šis minėjimas parodė, kad Lie
tuvos laisvė lietuvių širdyse nesu
naikinama. Jeigu ji' šiandieną už
gniaužta Tėvynėje, kova eina ki
tuose frontuose. Tai patvirtina ir 
minėjimo metu priimta rezoliu
cija Kanados premjerui L. B. 
Pearsonui.

Vasario 16 šventę bei ruoštas 
iškilmes trumpai paminėjo vieti
nė anglų spauda ir televizija, 
nors jie daugiau domėjosi min. 
Gordono politinio pobūdžio pa
reiškimais apie pensijų planą, 
Kvebeką ir pan. Kiek plačiau ra
šė katalikų savaitraštis “The Can
adian Register”. Bvs.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju savo giminėms: Reginai žiūraitienei ir Justinai 

Ramonienei Oakvillėje, Karolinai Priščepionkienei ir Reginai Ulbienei 
Toronte ui surengtas man priešvestuvines staigmenas savo namuose. 
Taip pat dėkoju visoms ponioms oakvilietėms ir torontietėms už da
lyvavimą tuose pobūviuose ir vertingas dovanas.

Saulė Ancevičiūtė

P. Amerikos lietuvių kongresas
Vasario 18-21 d.d. Brazilijoje, 

Sao Paulo mieste. įvyksta trečia
sis P. Amerikos lietuvių kongre
sas. Jis atidaromas vasario 18 d. 
pamaldomis, kurias laikys vysk. 
V. Brizgys. Vasario 19 d. vyksta 
sekcijų posėdžiai ir bendras jposė- 
dis su pagrindine paskaita, svei
kinimais, menine dalimi. Vasario 
20 d. kongresas iškilmingai mini 
Lietuvos nepriklausomybės dieną 
Sao Paulo miesto teatre.

Kongrese laukiama nemaža lie
tuvių iš Argentinos ir Urugva
jaus.' iš ten atvyksta ir tautinių 
Šokiu ansambliai. IŠ JAV atvyks
ta wsk. V. Brizgys. Tautos Fon
do Pirmininkas prel. J. Balkūnas, 
VLIK o valdvbos Dirm. V. Sidzi- 

<■ » kauskas, PLB valdybos atstovas 
TTr. inž. A. Nasvytis. Dalyvauti 
kongrese pakviestas Lietuvos dip-

lomatijos šefas St. Lozoraitis, 
Brazilijos prezidentas Castelo 
Branco, gubernatoriai, Sao Paulo 
burmistras ir kt. Pagrindine pa
skaita kongrese apie lietuviškos 
veiklos suderinimą P. Amerikoje 
skaitys ELTOS red. K. Čibiras. 
Lietuvos Pasiuntinybės Urugva
juje spaudos atitachė. E.

Toronto un-to tarpt, studentu 
festivalyje gražiai pasirodė dvi 
lietuvių taut, šokiu grupės ir susi
laukė gausių katučių, žiūrovų tar
pe buvo daugiausia spalvuotųjų 
studentų. Gal gražiausia šokių 
grupė buvo graiku studentų. Ren
gėju valdyboje figūruoja latvių, 
graikų, slavų pavardės; jų tarpe 
pažymėtas ir Saulius Masionis.

Skautų ruošiama tradicinė Ka
ziuko mugė Įvyks vasario 28 d., 
sekmadieni, po 10 v. pamaldų. 
Numatomas iškilmingas atidary
mas, negirdėtos įvairenybės ir 
svarbiausia — senelio Vilniaus 
prisiminimai.

A. Thompson, Ontario liberalų 
partijos vadas, dalyvavęs Vasario 
16 minėjime pr. sekmadienį, se
kančią dieną susižeidė automobi
lio nelaimėje ir negalėjo daly
vauti naujosios Kanados vėliavos 
pakėlimo iškilmėse.

T. St. Kulbis, SJ. pr. savaitgalį, 
grįždamas iš JAV, buvo sustojęs 
Toronte, čia jis aplankė skautų 
veikėjus, savo bičiulius ir dalyva
vo Vasario 16 minėjime.

Socialinės Pagalbos Informaci
nis Biuras atdaras šį ketvirtadie-

REIKALINGA 
gailestinga sesuo

(nurse) su’ Įsigytu diplomu Ka
nadoje. Taip pat reikalinga vir
tuvės darbininkė valdiškai 
chroniškų ligonių ligoninei. 
Gali būti vyresnio amžiaus; ge
ras atlyginimas. Rašyti: Janina 
Danauskienė, P.O. Box 478, 
Chesley, Ont.

1. SŪRIŲ GAMINTOJAS, mokąs 
gaminti Įvairios rūšies europietiškus 
sūrius. Gera proga!

2. MARINUOTŲ PRODUKTŲ 
SPECIALISTAS. Gali įsteigti ir ves- 
ti mažą įmonę, gaminti įvairių rū
šių marinuotus produktus, kaip agur
kus, žuvis ir kt Patyręs saldaus mari
navimo būde.

3. RUGINES DUONOS ekspertas, 
galįs įsteigti mažą kepyklą ir kepti 
ruginę duona (skandinaviškų rūšių).

Tel. 698 - 2836.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai Ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7981. 
Namu telefonas AM 1-0537.

v.v. Liet. Vaikų Namuose, 57 Syl
van Ave., Toronto 4. - Telefonas 
534-5773. Interesantai priimami 
asmeniškai ar iš anksto telefonu 
susitarus. Informacijos teikia
mos Įvairiais asmeniniais klausi
mais: šeimos, vaikų, jaunimo, pa
šalpos ir pan: Nevienas aplankęs 
Informacini Biurą nustemba pro
fesiniu, nuoširdžiu ir bešališku 
patarnavimu. Tikimės, kad ir to
liau Toronto lietuviškoji visuo
menė naudosis mūsų pastango
mis.

Į Jono ir Marijos Yokubynų 
pagerbtuves kovo 6 d., šeštadienį, 
pakvietimai gaunami parapijų 
knygynuose ir pas rengėjų komi
teto narius. Jau gražus skaičius 
tautiečių tiek iš ankstyvesnės, 
tiek iš naujesnės imigracijos pa
kvietimus yra Įsigiję. Ponai Yo- 
kubynai per daugeli metų Toroiv 
to lietuvių kolonijoje yra daug 
pasidarbavę ir taip pat parodę 
daug širdies iš Europos Į Kana
dą atvykstantiems naujiems atei
viams. ‘ I

Inž. Senkus su žmona apsigyve
no Toronte, gavo darbą vienoje 
privačioje Įstaigoje ir dalyvauja 
lietuvių parengimuose.

PARDUODAMAS Phillips firmos 
magnetofonas (taperecorder) gerame 
stovyje su 2.400 pėdų juostele lietu
viškai įdainuotų dainų ir kitų juoste
lių. Skambinti po 6 v.v. Tel. LE 34483

PARDUODAMI 220 AKRŲ, prie kelio 
netoli Stayner miestelio, 2 geri na
mai, 2 L formos pastatytos daržinės; 
beveik visa žemė dirbama; parduoda
ma ir dalimis; mažais įmokė jimais. Atei 
kite ir pamatykite. Pilna prašoma kai
na: $39.500.
MOTELIS, 12 vienetų, visiškai naujas, 
prie gero pagrindinio kelio, apšildo
mas elektra, 2 miegami ir gyvenamas 
plotas. Tikrai geras pirkinys. Prašo
ma $63.000.00; išmokėtinai.
ŪKIAI. Mes taip pat turime pardavi
mui įvairaus dydžio ir įvairių kainų 
ūkių.

Tel.: įstaigos: 428-2148 
vakarais: 428-6042

Nelson Fisher, Broker, Stayner,

SoL Lilija Šukytė laimėjo II 
vietą CBC radijo konkurse ir ga
vo $500. Baigminės varžybos įvy
ko Montrealy vasario 14 d. L’Er- 
mitage salėje, dalyvaujant gausiai 
publikai. Be to, varžybinis kon
certas buvo transliuojamas per 
radiją. Pirmoji vieta teko sol. Le
brun, kuri buvo atskraidinta lėk
tuvu iš Britanijos. Ten ji dainuo
ja vienoje operoje. Ji gavo $1000 
premiją. Dalyvavusių lietuvių 
nuomone, aplinka jai buvusi la
bai palanki, ir tai turėję įtakos į 
premijų skyrimą. Koncertas bu
vęs augšto lygio, su simfoniniu 
orkestru.

Sol. L. šukytė ir toliau ryžtin
gai dirba savo srityje, tęsia studi
jas ir kartu ruošia naujus kon
certus. Dabar yra pasirašiusi su
tartį dainuoti televizijos progra
moj su garsiaja Renata Tebal
di, .kuri jau atvyko į Torontą ir 
vasario 18 d. įfilmuos savo kon
certą. Kada ši programa bus ro
doma televizijoj, dar nėra žino
ma. Tad ištvermės ir geros sėk
mės mūsų tautietei sol. L. Šuky
tei.

Mūsų kolonija ir vėl nustoja 
vertingų narių. Inž. P. ir K. Ku
bilių šeima išvažiuoja nuolati
niam apsigyvenimui į Čikagą. 
Muz. Ambrozaitis, AV par. ilga
metis vargonininkas, grojąs vie
name kariuomenės orkestre, su 
savo daliniu dvejiem metam iš
vyksta į Vokietiją. Apgailestau- 
jam netekdami nuoširdžių lietu
viškų šeimų ir linkime p. Kubi
liams gerai įsikurti Čikagoje, o p. 
Ambrozaičiams po poros metų vėl 
sugrįžti į AV parapiją.

Finansinės organizacijos nere
tam vaizduotėje sukelia be ato
dairos pelno jieškančios pabaisos 
vaizdą. Dažnai jos tokios ir yra. 
Tačiau matydami “Lito’’, mūsų 
vienintelės grynai finansinės or
ganizacijos dešimtmečio balansą 
turim konstatuoti, kad “Litas” vi
dutiniškai kasmet skirdamas arti 
$400 grynai lietuvių reikalams, 
daugiausia jaunimo’ organizaci
joms, ar tik nebus didžiausias jau
nimo rėmėjas, Džiugus ir sveikin
tinas “Lito” vadovaujančių žmo
nių apdairumas investuoti į ateitį, 
tuo ne tik stiprinant savo finansi
nę organizaciją, bet ir ją ugdant. 
Tikrai neteks stebėtis, kad vaikai, 
kurie dabar centukus neša į “Li
tą”, suaugę savo piniginius reika
lus tvarkys per tą patį “Litą”, ku
ris ne tik jų centukus priimdavo, 
bet ir jų stovyklas ir organizaci
jas sušelpdavo. Ar neverta at
kreipti dėmesį ir pasekti “Litą” 
kitoms mūsų organizacijoms, ap
jungiančioms ekonomiškai stiprią 
lietuvių masę, kaip tai parapi
joms, kurių paskutinio dešimtme
čio vienintelis rūpestis, rodos, yra 
tik skolų už naujas bažnyčias mo
kėjimas, o kas po to — niekas ne
žino, arba Vytauto Didžiojo Klu
bui, išmokančiam šėrininkams 30 
% dividendus, o lietuviškiems 
reikalams labai jau kuklias aukas 
skiriančiam. — v. —

“Lito” dešimtmečio minėjimas 
ir metinis susirinkimas — šį šeš
tadienį, vasario 20 d., 3 vai. p.p. 
Aušros Vartų par. salėje. Narių 
registracija prasidės pusvalandžiu 
anksčiau. Tuo pat metu bus gali
ma įstoti naujiems nariams ir ati
daryti “Lite” sąskaitas. Po minė
jimo — metinis susirinkimas, va
karienė ir šokiai. “Lito” dešimt
mečiui atžymėti leidinėlis su me
tine apyskaita jAu baigiamas 
spausdinti ir bus išsiuntinėtas na
riams ateinančią savaitę. Pr. R.

Baltų Tarybos 
posėdis

Ont.

suvenirą ir (vairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

Sausio 31. d. Stuttgarte Įvyku
siame Baltų Tarybos posėdyje pa
sikeista informacijomis apie pa
dėtį Pabaltijo kraštuose, aptarta 
V. Vokietijoje veikiančių baltų 
institutų veikla. Ryšium sū birže
line ir bolševikų šią vasarą mini
ma Pabaltijo pavergimo 25-ja su
kaktimis, numatyta birželio 20 d. 
Stuttgarte, Liederhalle surengti 
atitinkamą minėjimą su praneši
mais ir meno dalimi. Minėjimą 
rengiant, talkins Baltų Dr-ja.

— Pr. sekmadienis vyskupijoje 
buvo paskelbtas Ligonių Sekma
dieniu. Norima, kad šia proga 
žmonės daugiau šusirūpintų ligo
niais, juos lankydami ir kitokiais 
būdais padėdami. Tai vienas gai
lestingumo darbų kūnui. Visi pa
rapijiečiai prašomi tuoj pranešti 
klebonijai, jei kas nors sunkiau 
suserga, kad būtų galima tuoj ap
lankyti ir aprūpinti sakramentais. 
Pasitaiko tokių žmonių, kurie ku
nigą šaukia tik tad, kai ligonis jau 
miršta arba jau numiręs. Miru
siam jau nei kunigas, nei dakta
ras negali padėti. Padėti galima 
tik tada, kai žmogus dar gyvas ir 
turi sąmanę.

— Mūsų parapijos lietuviškoji 
mokykla šį šeštadienį, vasario 20 
d., 11 v. ryto mokyklos patalpose 
mini Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę. Tėvai ir svečiai kviečiami 
dalyvauti.

— Šį sekmadienį po Sumos 
įvyksta tretininkų susirinkimas.

— Vasario 9 d. palaidotas Sta
sys Sabatavičius, miręs po sunkios 
ligos. Giminėms ir pažįstamiems 
gili užuojauta.

— Artėjant parapijos bazarui, 
jau grįžta loterijos, knygutės. Šios 
parapijos steigėjas T. J. Kubilius, 
S. J. taip pat grąžino knygutę su 
$5. Pavyzdys ir kitiems.

■ — Kovo 20 d., šeštadienį, mū
sų bažnyčioje įvyks religinis kon
certas, kurį atliks svečiai iš To
ronto: kun. B. Jurkšas, solistė'J. 
Liustikaitė ir smuikininkas S. 
Kairys. Ta proga surinktos lėšos 
skiriamos seselių naudai.

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliava $228? Bit.

VASARIO 16 ŠVENTE
rengiama vasario 28 d., sekma
dienį. Aušros Vartų ir šv. Kazi
miero bažnyčiose bus atlaikytos 
ta proga iškilmingos pamaldos. 
3 v. p.p. Plateau salėje, 3710 Ca
lix La Valle Ave. — akademija 
su paskaita ir menine dalimi. 
Programą atliks jaunimas. Vado
vaujant p-lei B. Pūkelevičiūtei 
bus pastatytas specialiai minėji
mui paruoštas montažas, kuria
me bus deklamacijos, dainos ir 
tautiniai šokiai. Visos lietuviškos 
organizacijos iškilmingų pamal
dų metu prašomos dalyvauti su 
vėliavomis, o visi Montrealio lie
tuviai kviečiami minėjime gausiai 
dalyvauti.

KLB Montrealio seimelio 
prezidiumas

Vasario 16-toji per liet, radijo 
pusvalandį buvo paminėta pr. 
šeštadienį^ Kalbėjo buvęs KLB 
kr. valdybos pirm. Stp. Kęsgailą 
gražiai suvesdamas mindauginę 
Lietuvos pradžią ir Lietuvos atgi
mimą. Kultūros Fondo pirm. dr. 
H. Nagys savo žodyje skatino ne
pamiršti lietuviškosios knygos 
slepiamų lobių ir paskaitė lietu
viškos poezijos. Radijo klausyto
jui buvo malonu išgirsti šios svar
bios dienos minėjimą radijo ban
gomis dar tik antrą kartą Mont- 
realyje. Tuo dar labiau jaučiame 
lietuviškojo pusvalandžio svarbu
mą mūsų kolonijos kasdieniniam 
gyvenime.

“Lito” balansas sausio 31 d. pa
siekė $1,255,407.63 (gruodžio 31 
d. — $1,215,352.21), taigi padidė
jo $40,000. Indėliai sudaro $821,- 
420 ($841,762), einamosios sąskai
tos $407,781 ($349,266). Paskolų 
išduota $1,057,064 ($1,064,406); 
investacijų $61,500 ($31,500).

Skautiškoji informacija. Visi 
piliečiai, seni ir jauni, kviečiami 
į Kaziuko mugę! Skautai ir skau
tės jau visus metus ruošiasi: 
drožinėja, siuvinėja, krepšius pi
na ir žaidimus ruošia. Laukiame 
visų lietuvių ateinant pažiūrėti 
jų rankdarbių, pabandyti laimę 
loterijoj ir žaidimuose bei paloš
ti bingo. Mugė įvyks kovo 6-7 d. 
AV par. salėje. Oficialus atidary
mas bus šeštadienį, 4 v. p.p. Apie 
6 v. bus rodomas filmas iš praei
tos vasaros stovyklos gyvenimo. 
Naujas ir įdomus dalykas mugėje 
— meno parodėlė, kurioje maty
sime menu besidominčių skautų - 
čių paveikslus. Jau sutiko daly
vauti: Dana Aneliūnaitė, Rūta ir 
Kazys Barteškos, Raimundas Pie- 
šina ir Gytis Vazelinskas. Pa
veikslais bus galima nė tik gėrė
tis, bet ir juos nusipirkti. Sekma
dieni mugė tęsis kol bus lankyto
jų. Po Sumos bus duodami šilti 
ir reto patiekalo pietūs. Laukia
me, kad visi šia proga pasinaudos 
ir pasistiprinę toliau linksminsis 
mugėje.

Parapijai aukojo: J. Ki
birkštis $100, P. Botyrius $50; po 
$30: V. Bilevičius, Z. Balnius, V. 
Lietuvninkas, P. Gabrys; $19: J. 
Piečaitis; $7: V. Bilotas.

— Vasario 9 d. ankstų rytą 
staiga mirė Juozas Vaitkus; šešta
dienį palaidotas iš par. bažnyčios 
Montrealio kapinėse. Laidotuvė
se dalyvavo labai gausus lietuvių 
būrys. Buvo atvykęs jo brolis An
tanas iš Brooklyno.

— P. žižiūnienė prieš metus 
palydėjo amžinam poilsiui savo 
mylimą vyrą, buvusį ilgametį Šv. 
Kazimiero par. vargonininką, o 
dabar atsisveikino brolis. Nuošir
di užuojauta.

— Jau išsiuntinėti laiškai vi
siems parapijiečiams su praėjusių 
metų finansine apyskaita, taip 
pat duotos kitos žinios su kvieti
mu atsilankyti į tradicinę parapi
jos kazimierinių vakarienę vasa
rio 27 d.

— Vasario 21 d. sueina 51 me
tai vedybinio gyvenimo Elzbietai 
ir Jonui Girdauskams, kurie šiai 
parapijai labai daug dirbo ir da
bar visuomet vieni pirmųjų pri
sideda darbu vakarienių' paren
gimuose. Stiprios sveikatos ir 
gausios Dievo palaimos!

— Susirgo Rimvydas Navikė- 
nas; paguldytas ligoninėj. Tiki
masi, kad greit pasveiks ir galės 
atlikti pirmojo pranešėjo parei
gas per Vasario 16 minėjimą, ku
ris įvyks vasario 28 d. Rimvydas 
daug dirbo su skautais ir kitomis 
organizacijomis. Geriausi linkėji
mai greitai pasveikti.

— Rosemonto šeštad. mokykla 
vasario 13 d. mokyklos gražioje 
salėje surengė Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimą. 
Dalyvavo daug tėvelių su savo 
mažesniais kandidatais'Į šią šeš
tad. mokyklą. Ant paaugštinimo 
stovėjo garbės sargyboje moki
niai prie lietuviškos vėliavos. 
Vaizdingą ir gražų žodį jaunie
siems pasakė Tėvas J. Vaišnys, 
SJ. Baigdamas labai ragino moki
nius rašyti eilėraščius ar rašinė
lius ir juos siųsti “Eglutei”, kur 
bus išspausdinti. Sveikinimo žodį 
tarė Bendruomenės pirm. p. And7 
riuškevičius, šeštad. mokyklų tė
vų komiteto pirm. p. Rimša ir ka
pelionas kun. J. Gaudzė. Meninę 
programą atliko mokiniai, vado
vaujami pasišventusių mokytojų. 
Programa įdomiai prasidėjo: po 
du berniuku įnešė raides, iš kurių 
susidarė Lietuva. Padeklamavo 
lietuviškai ir prancūziškai; pasi
puošę taut, darbužiais gražiai pa
šoko tautinius šokius. Pranešinė
jo mokinė Jūratė Kirbelionytė. 
Užbaigai visi mokiniai padainavo 
3 dainas, šios šventės proga 
moksleiviai buvo pavaišinti sal
dumynais, kuriuos parūpino tėvų 
komitetas.

— Šv. Onos Dr-ja turėjo eilinį 
susirinkimą. Sutvarkyti ir aptarti 
einamieji reikalai.

— Sekmadienio, vasario 14 d., 
puikus oras jaunimui davė progos 
išvykti į kalnus pasidžiaugti sli
džių sportu. Išvyko dvi grupės: 
skautai į Valle Blue, o par. jauni
mo klubo grupė į Olimpia Pied
mont kalnus.

— šeimyniškoje atmosferoje 
vasario 13 buvo surengtos jaukios 
išleistuvės mieliems parapijie
čiams Peleckams. Jie numato per
sikelti į Čikagą kovo 3. Laimin
gos kelionės ir gero įsikūrimo 
naujame krašte.

— Šv. Kazimiero parapijos pa
rengimų dienos 1965 m.: kazi
mierinių vakarienė — vasario 27, 
margučių vakarienė — balandžio 
24, parapijos piknikas — birželio 
20. Gd.

KLK Moterų Dr-jos susirinki
mas įvyko vasario 13 d. N. P. M. 
seserų vienuolyno patalpose. Sky
riaus dvasios vadas Tėv. J. Vaiš
nys, S.J. savo paskaitoj plačiai nu
švietė daromus pakeitimus litur
gijoj ir supažindio su nauja Mišių 
tvarka. Moterys labai domėjosi ir 
paskaitininkui pateikė klausimų. 
Skyriaus valdybos pirm. E. Kef- 
belienė supažindino nares su 
centro valdybos pasiųstais 
bendraraščiais, po to įvyko kavutė 
ir moterys dar daugiau padiskuta
vo įvairius rūpimus klausimus. 
Susirinkimas buvo gausus, o val
dybos rūpesčiu paruoštos vaišės 
skanios ir jaukios.

Stovykla bus liepos 17-31 d.d. 
Anksti norima painformuoti tė
vus, kad nesusidarytų kitų planų 
ir galėtų siųsti vaikus į stovyklą, 
ir galėtų ten siųsti vaikus. D. Z.

TAUPYK IR SKOLINKIS (U IT A CA 
SAVO KREDITO UNIJOJE U I A3

Adresas: 1465 De Seve St, Montreal 20, Que., tel. 766-5827 
Skyrius: 3907 Rosemount Blvd., Montreal 36, Que., tel. 722 - 2472

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

TEL. LE 2-3656

Už einamąsias sąskaitas “Litas” moka 4% palūkanų, o už indėlių sąskai
tas 4.5% dividendų. Palūkanos ir dividendai skaičiuojami mėnesiais. Ne
mokamas gyvybės draudimas iki $ 2,000 santaupų sumos. Balansas ap
drausta $2,000,000.
Už asmenines paskolas „Litas“ ima 7.6%, o už nekilnojamo turto pasko
las — 63%. Pigus paskolų draudimas skolininko mirties arba visiško 
invalidumo atvejais.
KASOS VALANDOS: 1465 De Save S*., sekmodieniois nuo 10.30 iki 12.30 v., darbo die
nomis — nuo 10 rk? 3 v., išskiriant pirmadienius k šeštadienius; vakarais — tretiadie-
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