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Vėliava ir lietuviai
Kanados finasų min. W. Gordon, kalbėdamas lietuviams To

ronte Vasario 16 proga, sveikino juos už tai, kad išnešė viešumon 
naująją Kanados vėliavą, ir tai anksčiau nei pati sostinė Otava. Tą 
Vasario 16 minėjimo dieną Lietuvos vėliava lygiavosi scenoje su 
kanadiškąja. Pirmoji atstovavo Lietuvai, kurios pradžia siekia dau
giau kaip 700 metų, antroji — Kanadai, kurios pirmasis valstybi
nio gyvenimo šimtmetis bus minimas 1967 m. šių dviejų tradicijų 
sugretinimas įgalina suprasti vėliavos, kaip tautos — valstybės 
ženklo, nelygų vertinimą. Lietuviui, kuris yra senos savo praeities 
palikuonis, vėliava yra kupinas reikšmės simbolis. Ji kalba jam 
apie tautą, kurios pradžia siekia gilią senovę, matuojamą ilgais 
šimtmečiais. Savo vėliavoje lietuvis regi ilgas kovas už laisvę, iš
kentėtas baudžiavas, okupacijas, trėmimus, valstybinį bei tautinį 
atgimimą. Jo vėliavos krūvis yra nepaprastai didelis. Tegu pati 
vėliava dabartinėje formoje ir nėra senos kilmės, tačiau tai, ką ji 
ženklina, nusitiesia per šimtmečius. Užtat lietuvio ryšys su savo 
vėliava yra labai intymus, emocinis. Niekinti jo vėliavą, reiškia 
niekinti ji pati, nes yėliava — tai jo ženklas, žiūrėti lietuviui Į 
niekinamą savo vėliavą yra kančia, nes tai virpina jo sielą, gelte 
gelia jo širdį ir nejučiomis šaukia kovon. Visai tad natūralu, kad 

. nepriklausomybės laikotarpyje Lietuvos vėliava buvo apsaugota 
įstatymo galia. Ją niekinti galėjo tiktai Lietuvos priešas arba pro
to šviesos netekęs. * * *

Kaip gi su Kanados vėliava? Ji tėra jaunos valstybės ženklas. 
Jos ryšys su praeitimi nėra tamprus. Už ją dar nekovojo nė vie
nas kanadietis. Kitaip tariant, ji dar neturi nei istorinio, nei emo
cinio krūvio. Pakeliant naująją vėliavą sostinėje Otavoje ir kituo
se miestuose, spaudos korespondentai laukė pasireiškiančio minių 
entuziazmo ir savo pranešimuose pažymėjo, kad jo nebuvo. Rei
kia pasakyti, kad tai visai nepagristas lūkestis, nes laukto entu
ziazmo ir negalėjo būti. Juk ta vėliava dar neįaugo į kanadiečių 
kraują, dar neužsimezgė emocinis ryšys. Reikės dešimtmečių ir 
gal net šimtmečio, kol dabartinė Kanados vėliava taps jos žmonių 
širdžių ženklu. Glaudaus ryšio atsiradimą sunkina ir ta aplinkybėj 
kad Kanada vieningos savo tautos neturi. Joje gyvena tautos, tu
rinčios savitą praeitį ir savo vėliavas, kurios tebeturi skirtingą 
reikšmę. Be to, Kanada yra sudaryta iš 10 provincijų, kurių kiek
viena turi savo vėliavą. Taigi, Kanada tebėra teritorinė sąvoka. 
Ji yra kraštas, kuris savo milžinišku plotu apjungia įvairiausias 
tautas bei rikiuoja bendrų interesų matu. Iš tokio krašto gyven
tojų dar negalima laukti, kad jų ryšys su nauja vėliava būtų toks 
tamprus bei intymus, kaip europinių tautų. Pvz, pasitaikė atvejų, 
kad naujoji vėliava buvo jau išniekinta. Bet visuomenė dėlto ne
sijaudina, nes jos jausmai dar nėra suvirpinti, dar jausti net ty
lios opozicijos iš konservatyviųjų anglosaksų, i .★ * * ' t V ■»

■ Kaip bebūtų, naujoji Kanados vėliava yra didžiai rėiksmingas 
žingsnis į naują Kanados laikotarpį, kuris bus paženklintas augan
čio savarankiškumo ir vienybės ženklu. Nors opozicijos vadas J. 
Diefenbakeris kaltino naujosios vėliavos iniciatorius krašto skal
dymu, tačiau tikrovė yra kitokia. Buvusi laikinė Kanados vėliava 
Red Ensign buvo britų ženklas, kuris nepajėgė tapti kanadišku, 
nes ir kitos tautybės Kanadoje nepajėgė tapti britais. Ji buvo tik 
vienai tautybei brangus ženklas, ir todėl nepajėgė būti vienijančiu 
ženklu. Red Ensign vėliava puikiai derėjo koloniniam laikotarpiui, 
bet netiko savarankiškumo ir vienybės erai. Naujosios vėliavos mi
sija — būti visas Kanados tautybes apjungiančiu ženklu ir kartu 
rodyti kelią į galutinę krašto nepriklausomybę. Juk koloninio lai
kotarpio pėdsakai dar nėra išnykę. Pvz. net krašto konstitucija 
šiuo metu gali būti pakeista tiktai britų parlamento Londone. Ka
nados konstitucija tebėra British North America Act. Visai pagrįs
tai kvebekiečiai kelia mintį naujos konstitucijos, pritaikytos da
barties sąlygoms. Otavoje, krašto sostinėje, dar nėra nei prezi
dento, nei reziduoj'ančio karaliaus ar karalienės. Joje matome tik 
generalgubernatorių, atstovaujantį Britanijos karalienei, reziduo
jančiai Londone ir kartu karaliaujančiai visai Britų Bendruome
nei. žinoma, tai turi savo ir pliusų, tačiau bręstanti krašto sąmo
nė aiškiai tiesia linijas ateitin, kuri negali būti atgyventos praei
ties pakartojimu. Pr. G.
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Naujasis vyskupas Pr. Brazys, MIC, įšventintas Romoje va
sario 14 d. Gimęs 1918 m. vasario 18 d. Balsupių k., Mari
jampolės apskr. Jis yra ir marijonų vienuolijos vicegenerolas.

LIETUVIU IŠKILMES ROMOJE
Vasario 14 d., sekmadienį, Di-Beveik Vasario 16 išvakarėse, Vasario 14 d., sekmadienį, Di- 

Romos, Europos ir viso pasaulio džiojoj Mąrijos^Jį^dŲkoj įvyko

dienas — audienciją pas popie- konsekracijos iškilmės. Konsek- 
žių ir naujo lietuvio vyskupo ratoriais buvo: kardinolas C. Con- 
šventinimo iškilmes. Į Romą at- folonieri, arkiv. A. Samore ir 
vyko visa eilė tautiečių iš JAV ir: vysk. V. Brizgys. Dalyvavo gau- 
kitų kraštų. Iš Vokietijos ir Bri-jsus būrys.lietuvių — kunigų ir 
tanijos atvyko net ištisos grupės. Į pasauliečių. Jų tarpe buvo matyti 
Visi jie buvo priimti vasario 13 d. oficialūs pareigūnai: min. St. Lo- 
specialioje popiežiaus audiencijo- zoraitis su žmona, pasiuntinybės 
je. Susidarė apie 150 lietuvių. Jų sekr. St. Lozoraitis, VLIKo ats- 
tarpe buvo: vysk. V. -Brizgys, Į tovas P. Karvelis ir kt. iš augštų-

> lietuviai * pergyvend džiaugsmo'naujojo vyskupo Pa Brazio, MIC,

Kanadoje: pensijų planas
Naujas pensijų planas paruoš- kuriuo draudžiama feder. ar pro

tas svarstyti parlamente. Jame vincinei vyriausybei turėti šėrus 
numatyta senatvės pensiją pra- Kanados bankuose. Šis įstaty- 
dėti mokėt nuo 65 m. amžiaus, mas daugiausia buvo taikomas 
po $75 mėn. Perėjimas iš 70 m. ‘ Br. ^Kolumbijai, kurios premje- 
į 65 bus daromas palaipsniui 5 
m. laikotarpyje, pradedant se
kančiais metais. Pvz. sekančių 
metų sausio mėn. senatvės pen
siją gaus asmenys, sulaukę 69 
metų, 1967 m. — 68 ir t.t. Tiem, 
kurie šalia senatvės pensijos dar 
gaus algą arba turės pajamų iš 
kitų šaltinių, numatoma suma
žinti $500 neapmokestinamas 
pajamas. Opozicija siūlo padi
dinti senatvės pensijas iki $100 
mėn. ir neapmokestinamas paja
mas pakelti visiems iki $1500.

Montrealio katalikiško univer
siteto rektoriumi paskirtas pa
saulietis Roger Gaudry. Un-tas 
turi 36.000 studentų, kurie lau
kė reformų, bet nesitikėjo, kad 
buvęs rektorius mons. Lussier 
būtų pakeistas pasauliečiu. Kar
dinolas Leger, vienas didžiausių 
reformų šalininkų, pareiškė,jog 
atėjęs laikas pasauliečiam katali
kam užimti panašias vietas ir da
vė savo sutikimą. Iš visame pa
saulyje esančių grynai katalikiš
ko 41 un-to tik 4 turi pasaulie
čius rektorius.

Kanados importas 1964 m., 
nežiūrint propagandos pirkti tik 
kanadiškas prekes, pakilo net 
16%. Daugiausia prekių įvežta 
iš JAV. Anglijos, Japonijos ir V. 
Vokietijos. “Buy Canadian” ne
daug ką tereiškia, jeigu iš kitur

mas daugiausia buvo taikomas

vysk. Pr. Brazys, MIC, vysk. C. 
Sipovič, MIC, mons. L. Tulaba, 
mons. Pr. Juras, kun. prof. St. 
Yla, min. St. Lozoraitis su žmona 
ir kt. Popiežius labai maloniai 
priėmė. Prisiminė savo mokslo 
draugus lietuvius ir pabrėžė lie
tuvių tautos ištikimybę tikėjimui 
bei kovas už ji. Pasisveikino su 
daugeliu audiencijos dalyvių, o 
naujajam vyskupui įteikė vysku
piškąjį kryžių. Įvertindamas šv. 
Kazimiero kolegijos rektoriaus 
mons. L. Tulabos nuopelnus, po
piežius pakėlė jį į apašt. protono- 
tarus. (Tai garbės laipsnis, duo
dąs teisę naudoti vyskupo ženk
lus tam tikromis progomis. Iš lie
tuvių protonotarais buvo: mons. 
J. Mačiulis-Maironis ir mons. 
Aleks. Grigaitis). Labai nuošir
dus priėmimas pas popiežių buvo 
baigtas palaiminimu.

jų dvasininkų: kard. Pizzardo, de
vyni įvairių tautybių vyskupai, 
daugybė profesorių, monsinjorų, 
mokslo draugų ir kt.

Šv. Kazimiero kolegijoj 4 v. p. 
p. įvyko naujojo vyskupo pagerb- 
tuvės, kur dalyvavo ir paskutinis 
nuncijus Lietuvai L. Centoz, or
ganizacijų atstovai, lietuvių bi
čiuliai, vienuolijų atstovai ir Lt 
Iškilmę pradėjo mons. V. Mince
vičius ir tolimesnį vadovavimą 
perdavė apašt. protonotarui L.- 
Tulabai. Kalbėjo vysk. V. Brizgys, 
arkiv. A. Samore ir min. St. Lo
zoraitis. Visiems padėkojo vysk. 
Pr. Brazys, MIC.

Tai buvo džiugios lietuvių die
nos ne tik Romos, bet ir viso pa
saulio lietuviams. Dabar tenka 
laukti naujojo vyskupo žodžio ir 
veiklos.

Didieji kovoja ir galvoja
Pastaruoju metu V. Europos 

sluogsniuose vis labiau stiprėja 
įstitikinimas, jog Amerika esanti 
pasiekusi susitarimą su sovietais 
dėl esamos padėties išlaikymo ir 
savo dėmesį nuo Europos galuti
nai nukreipusi į Aziją. Pagrįstas 
ar nepagrįstas yra tas įsitikini
mas, bet faktas, jog šiuo metu di
dieji įvykiai daugiau vyksta Azi
jos erdvėje, tiksliau tariant, jos 
pietryčių dalyje. Todėl nenuosta
bu, kad švedų spauda gyvai ste
bėjo paskutinius įvykius Vietna
me, kur Amerika labiau negu bet-, 
kada įsipainiojusi į karo veiks
mus, atrodė atsidūrusi prieš karo 
išsiplėtimo pavojų. Jeigu aplamai 
Amerikos nusigręžimas nuo Eu
ropos negali sukelti susižavėjimo 
tokia politika, tai juo labiau lig
šioliniai rezultatai P. Vietname. 
Vis dažniau pasigirsta (betarpiš
kai paneigiami) gandai apie naujo 
susitarimo galimybę, už kurią čia 
jau nuo seniau pasisakoma vien 
dėlto, kad, sprendžiant iš ligšio
linės “amžinojo” karo raidos, jo
kios pergalės niekas nesitiki.

Politiniai spėjimai
Sovietų vadovo Kosygino pasiro

dymas Š. Vietname buvo naujas 
akstinas įvairiems apdūmoji
mams. Faktiškai jis sutapo su 
amerikiečių oro antpuoliais ana
pus paralelės. Tikrai sutapimas? 
To klausimo taip atvirai niekas 
nekelia, nes kas gi norėtų pasiro
dyti toks naivus. Daug naudin
giau ir įdomiau paspėlioti, koks 
yra iš tikrųjų tas žaidimas, kurį 
šiuo metu Azijoje veda abi pasau
linės supragalybės, ir kokie gali
mi pavojai su tuo susiję.

Stockhblmiškis “Dagens Nyhe- 
ter” pamėgino patyrinėti abiejų 
pusių išskaičiavimus ir juos vieną 
prieš' kitą pasverti. Amerikiečių 
atsakingoji vadovybė — rašo laik
raštis — atrodo galvojusi taip: 
apmėtydami bombomis Š. Vietna
mą, mes parodėme savo jėgos 
pranašumą. Tikėkime, kad prieši
ninkas išsigąs ir laikysis pasyviai, 
o vėliau galėsime derėtis. Jeigu 
per tą laiką, pasinaudodama šio
mis aplinkybėmis, Sov. Sąjunga 
pajėgs sustiprinti savo įtaką Pie
tų Azijoje, tai juo geriau.

Sovietų galvojimas, iš kitos pu
sės, galįs būti toks: amerikiečių 
bombonešiai pagąsdino š. Vietna
mą ir š. Korėją, kurios pamatė, 
ad Kinijos draugystės ir paramos 

joms toli gražu neužtenka. Tuo 
būdu mums susidaro puiki gali
mybė užsitikrinti savo įtaką Piet
ryčių Azijoje Pekingo nenaudai. 
O po to pažiūrėsime, kokion pu
sėn bus naudingiau tą įtaką pa
kreipti ...

Pavojai ir išvados
Be mažiausios abejonės, augš- 

tosios didžiųjų galybių politikos 
paprastais keliais sakiniais ne
įmanoma apibūdinti. Bet prilei
dus, jog abi pusės iš tikrųjų taip 
galvotų, ar yra kokia garantija, 
kad pavojingas žaidimas pavirs

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

tiesioginiu abiejų supragalybių 
susidūrimu? Tokį savo išvedžioji
mų pagimdytą klausimą laikraš
tis grindžia kitais išvedžiojimais. 
Amerikiečių bombardavimai galį 
privesti prie to, jog sovietai vien 
dėl prestižo sumetimų nebegalės 
pasilikti pasyvūs stebėtojai. Na, 
o tada? Tada, užuot išjungę kinie
čių komunistus, patys sovietai 
būtų įvelti į bendrą komunistinį 
frontą prieš Ameriką...

Niekas, regis, negali nuneigti,

kad šitie visi išvedžiojimai parem
ti gana nuoseklia ir aštria logika. 
Juo labiau darosi gaila, kad tuo
jau pastatomas taškas ir nenori
ma pasakyti, kur ji turėtų nuves
ti, kas tokioje jautrioje padėty
je turėtų būti daroma. Taip ir 
lieka- neaišku, ar suktus didžio
sios politikos vingius lengvai iš- 
skaitanti spauda jiems pritaria ar , 
ne. O gal tai, pagaliau, niekas ki
tas, kaip tos pačios politikos su
dėtinė dalis ne taip sudėtingai 
galvojančių masių viešajai nuo
monei prisijaukinti? Įžvalga ar 
cinizmas?

Savaitės įvykiai

ras Bennett norėjo Įsteigti savo 
provincijos banką, kuris būtų 
buvęs vienu didžiausių Kanadoj.

Kvebeko politikų kyšių byla 
dar nesibaigia. Prieš sukčiavi
mą politikoje pasisakė prancū
ziškoji Montrealio spauda. “Le 
Devoir” rašo: “.... Pearsonas 
privalo atstatyti pasitikėjimą vy
riausybe. Kabinetui reikia nau
jų žmonių su intelektualinėm 
ir moralinėm vertybėm. Jis turi 
peržiūrėti Montrealio liberalus 
ir pamiršti “old gang”. Perdaug 
skandalų jau yra pridarę “gar
sūs vardai”. Jeigu jis neranda 
ministerių kvebekiečių tarpe, te
gu jieško kitur.” Montrealio 
“Matin”: “Tiesiog nesupranta
ma, kodėl Pearsonas jieško 
montrealiečių Otavai ir nepatik
rina jų praeities. Tai kenkia ir 
jam pačiam ir provincijai. Prak
tika narodė, kad Montrealyje 
nėra žmonių, kurie tiktų minis- 
terio vietai, išskyrus John Tur
ner, kuris buvo pamirštas, nors 
yra vertesnis už visus prancūzų 
kilmės ministerius, kartu sudė
jus.”

Sniego griūtis Stewart, B.C., 
užgriuvo kasyklų rajoną ir palai
dojo 12 žmonių, o 14-kos tebe- 
jieškoma. Devyni pastatai liko 
užgriūti 14-18 pėdų sniego.

Nemokami vadovėliai Ontario 
atvežamų gaminių kaina yra žy- provincijos 9-12 skyrių moki- 
miai žemesnė ir kokybė neblo- niams bus pradėti duoti šį rude- 
gesnė. nį. 9 ir 10 skyriams vadovėliai

Finansų min. W. Gordon pa- jau buvo duodami praėjusiais 
teikė parlamentui pasiūlymą, metais.

NAUJA SOVIETINIO BLOKO LAIKYSENA?
Politiniai stebėtojai aiškindami 

sovietinio bloko politikos vingius, 
sutinka, kad ir jame dalykai ne
stovi vietoje, kad vyksta pasikeiti
mai. Vieni mano kad tik taktiniai 
pasikeitimai, neliečią esmės, kiti 
gi tvirtina, kad komunizmas kin
ta ir savo esme. Pastarieji vis dėl
to sunkiai randa argumentus. 
Pastaruoju metu pastebimi kai- 
kurie sušvelnėjimo ženklai reli
gijos persekiojime, bet jie irgi 
rodo daugiau taktinius pasikeiti
mus. Bene ryškiausiai pabrėžė 
taktikos bei metodų keitimo klau
simą Italijos komunistų vadas 
Togliatti savo testamente. Jis pa
reiškė, kad senosios komunistų 
mokyklos kova su religija esanti 
atgyvenusi, nesėkminga. Ta link
me oficialiai pasuko Jugoslavi
jos kompartija, priimdama nu
tarimą savo suvažiavime nebe- 
drausti religijos partijos nariams. 
Nuo persekioto kardinolo A. Ste- 
pinac mirties Jugoslavijos vyriau
sybė sušvelnėjo ta prasme, kad 
leido, nors ir suvaržytą, religinę 
spaudą, nedraudė katalikų vysku
pams vykti Romon ir perdaug ne
kliudė pamaldų dievnamiuose. 
Dabar gi, kai buvo paskirtas kar
dinolu Zagrebo arkiv. Franjo Se- 
per, kaikurie vyriausybės nariai 
jį netgi pasveikino. Vatikano ats-

pasirašyti oficialų susitarimą su 
Vatikanu.

Daugelio nustebimui kardinolu 
buvo paskirtas Prahos arkiv. J. 
Beran, laikytas kalėjime ir namų 
arešte ištisus 17 metų. Jis buvo 
išleistas Romon be teisės grįžti. 
Jo pareigas Prahoje eis vysk' F. 
Tomašek, kuris jau padarė val
džios reikalaujamą priesaiką. 
Kardinolas J. Beran buvo atsisa
kęs tai padaryti ir atkakliai prie
šinosi persekiojimui. Dabar jis 
yra 77 m. Gyvendamas Romoje, 
jis netiesiogiai rūpinsis 9 milijo
nais katalikų Čekoslovakijoj, kur 
persekiojimas yra padaręs daug 
žalos. Dauguma vyskupijų tebėra 
be vyskupų, o kunigai ir toliau su
iminėjami už religinę veiklą. Ti
kimasi, kad ir Čekoslovakijos 
kompartija leis popiežiui paskirti 
naujus vyskupus, grąžins kaiku- 
rias konfiskuotas nuosavybes ir 
sušvelnins persekiojimą.

Jau prieš keletą mėnesių buvo

nė Vengrijos vyriausybė sutinka 
leisti skirti vyskupus bei duoti 
šiek tiek religinės laisvės su sąly
ga, kad kard. Mindszenty būtų iš
skirtas iš tikybinių reikalų tvar
kymo. Vatikanas, gerbdamas did
vyrišką kardinolą, atsisako pasi
rašyti kokį nors susitarimą be jo 
sutikimo. Taigi, dar nežinia, kuo 
baigsis pastangos pasiekti bent 
šioki tokį susitarimą. Komparti
jos žurnalo “Tarsadalmi Szemle” 
sausio mėn. laidoj komunistų teo
retikas ir ateistinio laikraščio 
red. J. Lukacs rašo: “Mes netoli 
tenueisime su senojo tipo ateiz
mu bei antiklerikalizmu, kuris 
bandė kovoti su religija abstrak
čiu būdu”. Anot jo, komunizmas 
“turi bendradarbiauti su tikin
čiaisiais”, kad galėtų įvykdyti 
bendrus socialinius uždavinius.

Kol kas nematyti aiškesnių pa
sikeitimo ženklų religijos atžvil
giu Albanijoj, Bulgarijoj, Rumu-

VIETNAMO KLAUSIMU KYLA INICIATYVA ORGANI
ZUOTI DERYBAS. Ta linkme ypač skatina Prancūzija, kurios 
užs. r. min. 3 dienas viešėjo Vašingtone ir tarėsi su augštai- 
siais pareigūnais. Jo nuomone derybas reikia pradėti dabar, 
kol dar nevėlu. JAV visuomenėje taipgi kyla balsų, reikalau
jančių baigti karą Vietname. Derybų linkme skatina ir popie
žius Paulius VI. JAV vyriausybė kof kas laikosi labai atsargiai 
ir sako, kad derybos dabar reikštų Š. Vietnamo komunistų lai
mėjimą, nes jos vestų į Vietnamo neutralizavimą. O tokiu atve
ju įsivyrautų komunizmas vi-r 
so j pietryčių Azijoj. Tuo tarpu 
Maskva skuba su karine pagal
ba Š. Vietnaniui. Pietų Vietna
me tebesikartoja generolų su
kilimai. Iki šiol valdęs genero
las Khan atstatytas, o jo vieton 
karinės tarybos paskirtas gen. 
Van Minh.
Nužudytas JAV negrų naciona

listų vadas Malcolm X Niujorke, 
kur'jis kalbėjo viename viešbu
tyje. Sužeisti ir keli kiti asmenys. 
Spėjamai kad nužudymą suorga
nizavo juodųjų mahometonų gru
pė, kurios VatJas’lyfa5 Eliją Mu
hammad, su kuriuo buvo susipy
kęs Malcolm X.

Kinijos komunistai atvirai pra
dėjo pulti sovietų kompartiją, or
ganizuojančią tarpt, kompartijų 
suvažiavimą kovo 1 d. Maskvoje. 
Kiniečiai paskelbė Australijos ko
munistų pareiškimą, sakantį, kad 
dabartiniai Kremliaus vadovai su
silauks Chruščiovo likimo, jeigu 
tęs jo planus.

Maskvos kompartijos “Prav
da” užpuolė Chruščiovą už tai, 
kad sprendimus darydavęs vienas 
ir be pagrindo smerkęs intelek
tualus. Esą be tyrimų, be moksli
nių metodų, be diskusijų neįma
noma pažanga. Chruščiovas su 
žmona gyvena Maskvoje ir kar
tais pasirodo gatvėse.

JAV raketa Ranger 9 pasiekė 
mėnulį ir prieš nukrisdama turi
mais televiziniais aparatais pada
rė apie 7000 mėnulio paviršiaus 
nuotraukų ir jas perdavė labo
ratorijai Kalifornijoj. Nuotrau
kos labai aiškios, tačiau moksli
ninkai nėra tikri, ar mėnulio pa
viršius išlaikytų žmogų ir jo erd
vėlaivio svorį.

Jei sovietai pirmieji pultų JAV 
atominiais ginklais ir lėktuvais, 
tai JAV turėtų žūti apie 149 mil. 
žmonių. Tas pats atsitiktų ir su 
Sov. Sąjunga. Taip pareiškė JAV 
gynybos sekretorius McNamara. 
Jei būtų pastatytos slėptuvės už 
$15 bilijonų, tai galėtų išsigelbė
ti apie 53 mil. žmonių'

Kongo premjeras Čombė ulti
matyviai pareikalavo iš Ugandos 
vyriausybės atitraukti savo ka
riuomenę, kuri su Kongo sukilė
liais užėmė miestelį Mahagi.

JAV senatas priėmė preziden
to pasiūlymą dėl dolerio padengi
mo auksu ir išskyrė $5 bil. aukso, 
kuriuo galės išpirkti savo dolerius 
iš kitų valstybių.

Pereitais metais JAV mokėji
mų balanse turėjo deficito net S3 
bil. Dabar prez. Johnson, sušau
kęs 370 stambiausių pramoninin
kų, prašė laikyti dolerius JAV.

Švedijoj kyla “tautinis komu
nizmas”, kuriam imasi vadovauti 
naujas jų vadas Hermansson. Jis 
ąmarkiai kritikuoja socialdemo
kratų vyriausybę. Esą marksiz
mas ir revoliucija yra atgyvenę 
savo laikus; jis propaguoja prekių 
kontrolę, pigių butų statybą, mo
kesčių sumažinimą ir kitas švel
nias reformas. Jo įtaka siekia Da- 

! niją ir Norvegiją.
JAV svarstoma, kokių priemo

nių imtis prieš tas valstybes, ku
rios leidžia arba net ir skatina 
minias demonstruoti ir naikinti 
Amerikos turtą bei ambasadas. 
Diplomatiniai protestai, reikala
vimai atlyginti nuostolius jau ne
veikia ir reikia imtis griežtų prie
monių.

Indija, norėdama išlaikyti savo 
neutralumą, ima pašalpas bei pa
skolas iš Amerikos ir Sov. Sąjun
gos. Bet sovietai duoda tik penk
tą dalį, ką duoda JAV.

Buvęs štabo virš, maršalas So
kolovsky sako, kad Sov. Sąjunga 
turi nemažiau povandeninių lai
vų, ginkluotų atominiais ginklais 
kaip ir JAV. Dabar sovietai turi 
2.400.000 vyrų aktyvioj kariuo
menėj.

Egiptas, būdamas piktas ant V. 
Vokietijos už' ginklų tiekimą Iz
raelio valstybei, pakvietė atsilan
kyti Rytų Vokietijos diktatorių 
Ulbrichtą. V. Vokietija aštriai 
užprotestavo, nutraukė ginklų tie
kimą Izraeliui, kad Egiptas nepri
pažintų rytinės Vokietijos, žydai 
visame pasaulyje rengia demonst
racijas prie V. Vokietijos atsto
vybių.

Nauju Turkijos premjeru pa
skirtas Urguplu, buvęs ambasado
riumi Vokietijoj, Anglijoj, Ispa
nijoj ir Amerikoj. Jis dabar vado
vauja keturių partijų koalicijai

paskelbta apie Vatikano — Veng- nijoj. R. Vokietijoj ir pačioj Sov. 
rijos neoficialius pasitarimus ir 
galimą kardinolo Mindszenty at
vykimą Romon. Iki šiol tos žinios 
nepasitvirtino. Esą kardinolas 
Mindszenty, kuris tebegyvena 
JAV atstovybės namuose, reika
lauja, kad komunistinė vyriausy
bė atšauktų jam padarytus viešus 
nusikaltimus. Atrodo, kad pasita
rimai dar nėra baigti. Komunisti-J

Sąjungoj, kur gyvena katalikų 
mažumos. Tas pats pasakytina 
apie Lietuvą ir kitus Pabaltijo 
kraštus. Lietuvoje tebefigūruoja 
valdžios viršūnėse seno tipo stali- 
nininkai, kurie savarankiškos 
minties neturėjo ir neturi. Religi
jos persekiojimas ten keičia savo 
taktiką, bet nematyti ženklų, ro

dančių, naujo vėjo padvelkimą.

Laisvojo pasaulio estai vasario 24 d. minėjo Estijos nepriklauso
mybės paskelbimo metines. Nuotraukoje matome Toronto Estų 
Namuose iš vario pagamintą reljefinį žemėlapį. Jame sužymė
tos vietovės, kuriose kovojo ir žuvo jų laisvės kovotojai.
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Dėmesio, Jaunime!

PLAKATO KONKURSAS
Kanados Liet. Jaunimo Kongre

sui Rengti Komitetas skelbia pla
kato (poster) konkursą žemiau 
nurodytomis sąlygomis:

1. Konkurse gali dalyvauti ne- 
vyresni kaip 30 metų amžiaus.

2. Plakatas skiriamas kongreso 
išgarsinimui.

3. Plakate turi būti išreikšta 
kokia nors kongresui tinkanti 
idėja, o be to, turi tilpti šie žo
džiai:

Lietuvių Jaunimo Kongresas 
Toronte, Kanadoje, 
1965 m. spalio 8-10 d.

4. Plakate gali būti naudoja
mos ne daugiau kaip trys spalvos. 
Jis bus spausdinamas ofseto bū
du nedidesniame kaip 16” x 21” 
formate, tačiau pilno paruošimo 
ofseto spaudai konkursas nerei
kalauja.

5. Konkursinis projektas turi 
būti atliktas pilname mastelyje 
16” x 21” ribose.

KANADOS LIETUVIU FONDAS

$100
$100
$100

Po N. Metų kiek sustojęs įna
šų telkimas vėl pajudėjo, šį kar
tą pašoko augštyn Hamiltonas. 
Gauti įnašai:

“Talka’ Credit Union 
Hamiltono apyl. v-ba 
Stasys Bakšys
Toronto apyl. valdyba

papildė iki $200
Fondas dėkoja toms lietuvių 

Įstaigoms per jų pirmininkus': E* 
Sudikui (“Talka”), K. Mikšiui (Ha
miltono apyl), inž. E. Cuplinskui 
(Toronto apyl.) už Fondo tikslų 
supratimą ir parėmimą. Atskira 
padėka Hamiltono Liet. Namų 
pirmininkui St. Bakšiui, kuris, 
stipriai Įsijungęs į HLN veiklą, 
be jokio prašymo prisidėjo ir 
prie Lietuvių Fondo savo Įnašu 
ir naudingais* Fondui patarimais. 
K. Mikšys kartu yra ir Fondo Įga
liotinis Hamiltone. Galbūt ir ne
bloga idėja, kai Fondo įgaliotinis 
yra kartu ir apylinkės pirminin-

šimtinės, kad tik jų būtų ...
P. Lelis, F* vald* sekr.

Įrašytos programos mažom kolonijom
KLB KULTŪROS FONDO INFORMACIJA

Kultūros Fondo mintis ateiti 
talkon mažesnėm kolonijom ruo
šiant Vasario 16 minėjimą, sulau
kė tam tikro susidomėjimo. Eilė 
kolonijų užsisakė magnetofoninę 
juostą lietuvių kalba. Kitur pasi
šauta, užsisakyti radijo valandėlę 
vietiniame radiofone. Iškilo tuo 
pačiu juostelės anglų kalba rei
kalas.

KLB Kultūros Fondo nariai ne
pagailėjo laisvalaikio valandų 
šiems užsakymams atlikti.

Bet užvis didžiausią įnašą šiam 
uždaviniui įgyvendinti davė mū
sų uolusis talkininkas muz. Zig
mas Lapinas.

Nepalikęs Dievo valiai nei vie
no kaip nors atitaisomo techniš
ko netobulumo, jis atliko kruopš
tų, kupiną saiko ir muzikinės nuo
vokos redakcinį darbą.

Šiuo metu apylinkės ir K. Fon
do Įgaliotinius jau bus pasieku
sios knygų siuntos, kurias mes 
džiaugėmės galėję išsiuntinėti 
Vasario 16-tosios išvakarėse.

Tai JAV Kult. Fondo dovana 
Kanados mokykloms. Reikšmin
gas kultūrinės talkos mostas.

MOHAWK
FURNITURE LTD. 

, K

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas į namus pristatymas.

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

Krautuvės etlderytos nuo » nl. ryto IM 9 vil. vnknro.

6. Plakatas turi būti atsiųstas 
vertintojų dury) komisijai nevė
liau kaip š.m. balandžio 15 d. 
šiuo adresu: G. Rinkūnaitė, 146 
Close Ave., Toronto, Ont., Can
ada. Tuo pat adresu gaunamos ir 
platesnės informacijos.

7. Konkursinis projektas turi 
būti pasirašytas slapyvardžiu. At
skirame uždarame voke turi būti 
pridėta autoriaus pavardė, gimi
mo data ir adresas.

8. Pirmąją premiją gavusiam 
plakatui skiriama $50. Be to, su 
autoriumi bus atskirai tariamasi 
dėl plakato galutinio paruošimo 
ofseto spaudai.

9. Vertintojų (jury) komisiją 
sudaro: Algimantas Banelis, ar
chitektas, baigęs Toronto un-tą; 
Dalia Meilutė - Gruodienė, daili
ninkė, baigusi Ontario College of 
Art; Giedrė Rinkūnaitė, Toronto 
un-to studentė, rengėjų atstovė.

Kanados Liet. Jaunimo 
Kongresui Rengti Komitetas

kas. Dabar taip yra Hamiltone, 
Otavoje, St. Catharines ir Fort 
Wiliame.

Šiuo metu Fonde yra 80 narių 
ir vieno nario vidurkis — $150* 
Esant tokiam santykiui, Fondui 
pasiekti iki $100.000 reikia dar 
600 narių. Manome, kad iš 30.- 
000 Kanados lietuvių, arba tiks
liau iš mūs 6.000 dirbančių lie
tuviu, atsiras vienas dešimtadalis 
pasišventėlių lietuvybei. Fondą 
praturtinus nebereikės kasmet 
lankstytis ir maldauti pinigų lie
tuvybės išlaikymui, o stačiai nu
eiti Į banką ir pasiimti kasmet po 
$5.000. Tokia yra Fondo idėja. 
Bet praktikoje yra kiek kitaip. 
Nors Fondas iki šiol nepadarė 
nei vieno cento išlaidų, bet kapi
talas auga vėžlio žingsniu. Po dr. 
J. Sungailos tūkstantinės dar nei 
viena stambesnė žuvelė neįplau
kė — visos tik šimtinės. Gerai ir

Be abejonės, eilė tų knygų — 
JAV Kult. Fondo išleistu vadovė
lių ir muzikos sąsiuvinių — jums 
yra pažįstami. Nežiūrint to, mums 
būtų džiugu šia proga susilaukti 
jūsų atsiliepimų apie šias moks
lo priemones. Pasitarimuose su 
JAV Liet. Bendruomenės veiks
niais jos tikrai pravers jieškant 
glaudesnio ir racionalesnio bend
radarbiavimo.

Šiais metais pirmą kartą Kana
doj ruošiamos Jaunimo Dienos. 
Kult. Fondo nariai dalyvavo ei
lėj bendrų posėdžių su krašto 
valdyba ir Toronto atstovais, kur 
buvo aptariamas galimas tos ma
nifestacijos pobūdis.

Šia proga norėtumėm priminti, 
kad jaunimo sąskrydžio pasiseki
mas priklausys nuo visų kolonijų 
aktyvaus įnašo. Kviečiam KF Įga
liotinius nedelsiant įsijungti bu
simųjų šventės dalyvių būrelių 
paruošimui ir aplamai informaci
niam darbui. Stambesnėse koloni
jose, kiek mums žinoma, šis dar
bas jau pradėtas.

KLB Kult. Fondo valdyba
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Antrasis Kongas ar Alžeriją?
J. GOBIS

Amerikos politikos klystkeliai II
ĮSTRIGIMAS AFRIKOJE, PIETINĖJE AMERIKOJE, NETIKRUMAS AZIJOJE IR 

RYSKUS NESUTARIMAS SU PRANCŪZIJA VERČIA JIESKOTI IŠĖJIMO IS

valstybė, ūkiškai ir kariškai pajė
giausias kraštas, kurio praeityje 
užtinkami ryškūs idealizmo ped 

dvidešimtmetį buvo daryta eilė 
taktinių ėjimų, tačiau jie neišryš
kino politikos tikslų. Karo meto 
šiurpusis palikimas, opieji politi
niai klausimai buvo atidėti atei
čiai. JAV gerus norus lydėjo silp
navališki trūkčiojimai, kurie ro
dė bandymus prisitaikyti, pali
kus prarają tarp praeities ir atei
ties. Kaikurios praeities klaidos, 
pvz. Berlyno apsupimas, Vokieti
jos ir Korėjos padalinimas, parei
kalavo žymiai didesnės išsipirki
mo kainos už tą, kurią amerikie
čiai norėtų ir galėtų mokėti. 
Amerikiečiams, pavyko sovietus 
pašalinti iš Irano, Austrijos, ta
čiau kitur buvo siekta, pavergtų
jų kraštų sąskaiton, politinės pu
siausvyros be pusiausvyros. Tarp 
šių bandymų ryškiai prasikiša 
Marshallo planas, paskelbtas 
1947.VI.5, siekęs Europoje paša
linti badą, vargą, nusivylimą ir 
sąmyšį, šis bandymas sustiprinti 
vakarinę Europą iššaukė sovietų 
atkirtį Čekoslovakijoje. Grynai 
politinio pobūdžio teorijos, kaip 
George F. Kennan — sovietų su
laikymo ar John Foster Dulles 
apsupimo, nužydėjo ir liko bevai
sėmis.

Esminių klausimų 
sprendimas
Esminiai klausimai nesulaukė 

atsakymo; pvz. kas daryti su ko
munistiniu pasauliu? Prieš jį ko
voti ar priimti sovietų peršamą 
taikos sambūvį? JAV priėmė iš
šaukimą Korėjoje, tačiau iš šio 
karo pasitraukė be laimėjimų. 
Dviprasmė, prieštaringa užsienio 
politika ne tik nesustiprino, bet 
dar nusilpnino JAV padėtį piet
rytinėje Azijoje, kuri yra šio me
to didžiausias skaudulys.'

Ar JAV ir toliau stengsis savo 
valią primesti vakarinei Europai, 
nejieškodama būdo bendrauti? 
Europa, o ypač Prancūzija, ban
do eiti tuo pat keliu, kaip JAV 
anais Monroe laikais. Net Pary-

LAKŪNAI PADANGĖSE IR SUKILIME
ZZZ** ■ ••••••••••••• •«

(Tęsinys iš pr. nr.) 
Garbingai skriskit, 
laimingai grįžkit!
1934 m. vasarą po sukilimo bu

vo įvykdytas skridimas trimis An- 
bo IV lėktuvais į Švediją, Angli
ją, Prancūziją, Italiją ir Sovietų 
Rusiją. Anbo IV buvo pik. inž. 
Gustaičio konstrukcijos žvalgybos 
lėktuvai. Tais laikas jie buvo lai
komi geros kokybės. Lėktuvai bu
vo viensparniai ir turėjo galingą 
devynių cilinderių motorą, oru 
aušinamą. Lėktuvo didžiausias 
greitis — apie 400 km i valandą. 
Kylant prabėgimą turėjo neilgą, 
todėl didelio aerodromo nereikė
jo. Pats skridimas buvo daromas 
reprezentacijos tikslu. Jų išskridi
mo dieną aš buvau aerodromo bu
dėtoju. Aerodrome tą dieną buvo 
išrikiuoti vienoje eilėje neseniai 
Prancūzijoje pirkti naikintuvai 
“Devotin”. Už jų stovėjo paruošta 
skridimui grandis — trys Anbo 
IV lėktuvai. Jų išlydėti buvo at
vykę min. pirm, pareigas einąs" 
teisingumo min. St. šilingas ir 
krašto apsaugos min. gen. Šniukš
ta. Juos pasitikęs atraportavau 
apie padėti aerodrome. Atėjęs 
aviacijos viršininkas atraportavo 
apie lėktuvų pasiruošimą skristi. 
Visi nuėjome arčiau išskrendan
čių lėktuvų.

Skridimo Įgulas sudarė: 1. avia
cijos viršininkas pik. inž. Gustai
tis — vedančio lėktuvo pilotas, 
žvalgas kpt. J. Namikas (žuvęs);
2. kpt. J. Liorentas — pilotas, 
žvalgas Itn. R. Marcinkus (žuvęs);
3. Itn. J. Mikėnas — pilotas ir 
mechanikas J. Rinkevičius. Prieš 
išskrendant ilgesnę kalbą pasakė 
min. šilingas ir labai trumpai kal
bėjo gen. Šniukšta. Kaip Šiandien 
atsimenu jo pasakytus žodžius: 
“Garbingai skriskit — laimingai 
grįžkit.” Atsisveikinę įgulos na
riai sėdo į lėktuvus ir visi drauge 
pakilo. Skridimas pavyko pagal 
gen. Šniukštos pasakytus žodžius 
— linkėjimus.

Lituanicos I skridimas
per Atlantą
Garbingas Lituanicos I skridi

mas nepilnai pavyko. Pilotai at
sargos kpt. Stepas Darius ir Sta
sys Girėnas 1933 m. liepos 17 d. 
perskrido Atlantą, bet netoli Lie
tuvos, Vokietijoje, prie Soldino 
(Soldau) žuvo. Į žuvimo vietą bu
vo nuvykę^ aviacijos viršininkas 
brig. gen. inž. Gustaitis. Jo nuo
mone, žuvimo priežastis pirmoje 
vietoje buvęs blogas oras. Soldino 
apylinkėje tą naktį smarkiai 
griaustiniui griaudžiant lijo lie
tus. Naktis buvusi tamsi. Augš-

UŽSIENIO POLITIKOS AKLIGATVIO
žius neginčija, kad Europos gy
nyba turi būti visuotinė, bet su
tartinė, o ne Vašingtono ap- 

k spręsta.
Ar taikus sambūvis su sovie

tais yra suderinamas su šaltuoju 
karu? Sovietų manymu, taikus 
sambūvis yra tik pakaitalas šal
tojo karo, nes sovietai viešai iš-
pažįsta mažųjų karų kurstymą, 
remia tautinio išsilaisvinimo ko
vas, kurios gąli jiems patarnauti. 
Šaltajame kare JAV pamažu trau
kiasi.

Anksčiau minėtas prof._ F. L. 
Schuman rašo: “Amerika pradės 
ginkluotą kryžiaus karą prieš nu
sikaltimą (sin) išlaisvinti aukoms 
iš vergijos ar prisitaikins blogio 
galybėms ir, padalinusi pasaulį, 
bandys kartu su jomis išlaikyti 
jėgų pusiausvyrą? Pastaroji link
mė nepriimtina daugumai ameri
kiečių, nes negarbingos ir nedo
ros nuolaidos būtų ir amerikie
čių laisvės idealų išdavystė”, šie 
klausimai nelengvi. JAV šiame 
pokaryje pasiimta atsakomybė 
didelė; o netesėjimas pasibaisėti
nas. Nūnai vargina amerikiečius 
ne kaltės dėl kitų tautų išdavys
tė, bet baimė dėl savojo likimo.

Amerikiečių prisipažinimai
Skrajojantis politinis bendra

darbis C. L. Sulzbergeris (The 
New York Times, 1964.XII.26) 
rašo apie politiškai niūrias Kalė
das, ypač Afrikoje ir Azijoje. Jis 
patenkintas, kad JAV neiššaukė 
politinės įtampos Europoje ir 
prezidentas atidėjo daugiatautės 
branduolinės sutarties klausimą, 
kuris nūnai jau beveik palaidotas.

Praėjusiųjų metų našta nepa
lengvėjo ir*šiais metais. Ji dargi 
pasunkėjo pietiniame Vietname 
kuriame vyksta ne tik partizani
nis karas, bet ir rimta politinė 
kova budistų priedangoje. Kyla 
balsai apie pasitraukimą ne tik 
iš Azijos, bet ir Europos.

Ne eilinis, bet Walter Lippma- 
nnas, didelio patyrimo, senyvo 
amžiaus demokratas, dargi daug 
keliaujantis, aiškiai kalba ne tik 
apie sovietų, bet ir JAV pasi
traukimą iš Europos ir Azijos: 
“Nepaprastas ir virš politinio pa
jėgumo mūsų išsiplėtimas reika

J. ŽILYS
čio (altimetro) rodyklė galėjusi 
suklaidinti pilotus. Altimetras yra 
barometras tik jo rodyklė rodo 
oro slėgimą paverstą į augščio 
metrus. Juo augščiau, juo slėgi
mas mažėja-ir rodyklė atitinka
mai rodo augšti metrais. Keičian
tis vietai ir krintant ore slėgi
mui keičiasi rodyklės duomenys. 
Jo nuomone, pilotai į tai nebuvo 
pakankamai atkreipę dėmesį. 
Skridimas debesyse yra visai ak
las. Pilotas nemato nei dangaus, 
nei žemės, todėl turi skristi pa
gal instrumentų duomenis. Augš
čio rodyklė galėjo rodyti didelį 
augšti, o iš tikrųjų jie skrido la
bai žemai. Pirmas susidūrimas 
buvęs su medžiais, o paskui su že
me. Benzino buvo paėmę apie 
8.960 km atstumui ir jo nebuvo 
pristigę. Lėktuvas neturėjo radi
jo siųstuvo, todėl lakūnai skrido 
niekam nieko nepranešdami; pa
rašiutų taipgi neturėjo, kad ne
apsunkintų lėktuvo. Tai buvęs 
18-tasis transatlantinis skridimas 
aviacijos istorijoje.

Lituanica II
1935 m. rugsėjo 21 d. skridi

mą per Atlantą pakartojo lakū
nas Feliksas Vaitkus, Amerikoje 
gimęs ir augęs lietuvis. Buvo 
augšto ūgio, liesas. Jo lėktuvas 
buvo gana geras; motoras žvaigž
dėtas, oru aušinamas, apie 600 
arklio jėgų galingumo. Aplink 
motorą buvo uždėta prašliuožimo 
skarda. Lėktuvas viensparnis; 
sparnai sujungti su liemeniu, 
dengti fanera; propeleris metali
nis, kintančio žingsnio. Skridimo 
greitis — apie 200 km į valandą. 
Žvalgo sėdynėje buvo įtaisyti 
benzino bakai. Pilotas Į savo sė
dynę turėjo Įėjimą per viršų 
sparno iš priekio.

Skrisdamas, F. Vaitkus kryptį 
laikė radijo pagalba, susitaręs su 
Švedijos radijo siuntimo stotimi. 
Skrendant viskas buvo pilnoje 
tvarkoje, tačiau po 22 vai. skridi
mo lakūnas jautėsi taip pavargęs, 
kad nutarė pamatęs žemę neatsi
žvelgiant į nieką tūpti. Benzino 
būtų pilnai pakakę atskridimui į 
Kauną. Priskridęs Airijos kran
tus, tūpė ant ganyklos. Lakūnas 
buvo pavargęs, o lėktuvas tūpi
mui ant ganyklos nebuvo tinka
mas: tūpia dideliu greičiu ir pa
siekęs žemę ilgai rieda. Taigi, jis 
kiek pariedėjęs apvirto ir gerokai 
apsilaužė. Pats F. Vaitkus sakėsi 
tik su kirvuku, paskolintu iš pie
mens galėjęs išlysti iš sėdynės. 
Kiek pailsėjęs Airijoje, jis laivu 
atplaukė į Klaipėdą, o iš ten An
bo IV buvo atskraidintas, rodos, 
pik. Itn. Januškevičiaus į Kauną.

lauja pasitraukimo iš Europos.” 
Jis lyg norėtų susieti JAV pasi
traukimą su sovietų išėjimu iš 
jiem nepriklausomų sričių. Abu 
kraštai lydimi skirtingų negala
vimų. Sovietai jaučia liaudies 
respublikose ryškų nedraugišku
mą, kurį išugdė Maskvos prie
spauda, tačiau dar visomis išga
lėmis bando jungti tautinių polė
kių skaldomą taip vadinamą ko
munistinį junginį. Sovietai tebe
tęsia rusiškojo imperializmo po
litiką ne tik Tolimuose Rytuose, 
bet ir Europoje, kuri istoriškai 
nepalanki Maskvai.

Pasitraukimo politika
Mes nepritariame kaikuriems 

W. Lippmanno išvedžiojimams, 
tačiau jo pareiškimus laikome 
vertais dėmesio: “Mūsų nepaty
rimas žaidime kalbomis apie mū
siškę pergalę ir sovietų pralaimė
jimą aštnna padalintos Europos 
abiejų pusių santykius. Sąmyšio 
kėlimas mumyse pažadina baimę 
ir gėdą tartis tuo metu, kai esa
me apsupti rytinėje Azijoje. JAV 
šiuo metu turi panaudoti smege
nis, išteklius, galybę ir patyrimą 
padoriai ir garbingai prisitaikyti 
Europoje ir Azijoje. Jau metas 
nustoti mušus galvą į akmeninę 
sieną ir manyti esant žmonijos 
policininku. Metas liautis vaidin
ti Europos “vadą” (Chicago Sun - 
Times, 1965.II.2).

W. Lippmannas trumpame ve
damajame patenka į aštrius 
prieštaravimus. Ir mes sutinka
me, kad JAV pateko į akligatvi, 
tačiau prisitaikymas prie sovietų 
padėties nepagerins. Jo sutapdi- 
nimas Europos ir Azijos yra klai
dingas, nes minėtuose žemynuose 
iš esmės skirtinga padėtis. JAV 
pasitraukus iš Europos neliks ten 
tuštumos, o Azijoje įpėdžiui at
slinks kiniečiai, kurie siekia Įsi
galėti net Ramiajame vandenyne. 
Nėra abejonės, kad ir sovietai 
siekia sustiprinti savo Įtaką ne 
tik Indonezijoje, bet ir šiaurinia
me Vietname. Kariniai susidūri
mai su šiaurės Vietnamu, pradė
ję naują tarpsnį, vargu leis įgy
vendinti svajonę — garbingai 
pasitraukti iš Azijos.

:::

Kauno aerodrome F. Vaitkus 
buvo sutiktas vyriausybės narių, 
organizacijų atstovų ir šiaip dide
lės minios. Į minią jis prabilo 
lietuviškai. Kalbėjo trumpai, nes 
lietuviškai mokėjo silpnai ir se
noviškai.

Jam pagerbti karo aviacijos ra
movės salėje Fredoj buvo sureng
tas balius. Į balių jis atvyko su 
žmona, kuri buvo atplaukusi iš 
Amerikos laivu.

čia jis kalbėjo irgi gana trum
pai: trūko žodžių ir kalbėjo labai 
senoviška tarme. Jo žmona buvo 
nelietuvė, lietuviškai kalbėti ne
mokėjo. Baliuje ją išvedęs šokti 
Valsą turėjau vargo: susikalbėti 
negalėjau, o šokti mums nesise
kė. Turėjau jieškoti išeities: su
komandavau šokti su figūromis. 
Taigi, ir draugams daviau progos 
pasidžiaugti jos mokėjimu šokti 
valsą.

Ta proga lakūnas F. Vaitkus 
buvo apdovanotas plieno sparnų 
garbės ženklu. Jo lėktuvas buvo 
atvežtas į Kauno karo aviacijos 
dirbtuves ir pagrindinai atremon
tuotas. Buvo pritaikytas skristi 
keturiems žmonėms. Kaip netin
kamas skraidyti mūsų sąlygoms, 
nebuvo vartojamas. * Jau man 
esant trečioje eskadrilėje Šiau
liuose buvo atskraidintas į Šiau
lius ir patalpintas 3-čios bombo
nešių eskadrilės angare. Daugiau 
juo niekas nebeskraidė. Mano ži
niomis, už jį krašto apsaugos mi
nisterija lakūnui F. Vaitkui su
mokėjo 100.000 litų. Netrukus F. 
Vaitkus su žmona grįžo į JAV.

Jau prieš porą metų dr. Edou- 
ardo Mondlane pradėjo organi
zuoti ir treniruoti Mozambiko 
“išvadavimo fronto” kovotojus, 
kuriuos Sov. Sąjunga gausiai ap
rūpina ginklais. Angoloj jau ket
virti metai eina džung^ėse kovos, 
bet portugalai dar nesirengia 
trauktis iš tos savo “užjūrio pro
vincijos” prie Atlanto, o juo la
biau nesirengia pasiduoti Mozam
bike (jį valdo nuo 1600 m.) prie 
Indijos vandenyno. Portugalijos 
vyriausybė visiems savo “užjūrio 
provincijų” gyventojams suteikė 
Portugalijos pilietybę ir tuo gi
nasi nuo kaltinimo kolonizmu. Se
niau ta pilietybė buvo suteikia
ma kolonijų negrams, bet tik 
jiems išlaikius pilietybės egzami
nus, kurių svarbiausią dalį suda
rė portugalų kalbos mokėjimas 
žodžiu ir raštu.

Laisvės kovotojai
Prieš keletą mėnesių nedidelė 

negrų grupė, vadinamų “laisvės 
kovotojų”, apsirengusių kariška 
ižiunglių uniforma, iš Tanganikos 
įsiveržė į Mozambiko teritoriją, į 
pasienį, persikėlė per Ruvumos 
upę, kuri skiria Tanganiką nuo 
Mozambiko. Po kelių dienų grįžo 
į Tanganiką ir garsiai pasigyrė, 
kad šiame žygyje nužudė katalikų 
kunigą, nušovė genties “parsida
vėlį” vadą ir “nušlavė” 20 portu
galų kareivių. Netrukus po to iš 
savo liuksusinės vilos Tanganikos 
sostinėje Dar es Salam Mozambi
ko “Išvadavimo Fronto” vadas 
dr. E. Mondlane paskelbė “gene
ralinį ginkluotą Mozambiko liau
dies sukilimą prieš portugalų ko- 
lonizmą.” Mondlane atsišaukime 
numatoma ilga, atkakli kova tur
tingiausioj ir didžiausioj portuga
lų kolonijoj, o Portugalija iš sa
vo pusės davė aiškiai suprasti, 
jog ji pasiryžusi pasilikti Mozam
bike.

Viliojantys turtai
Ir tai suprantama kodėl: Ango

la ir Mozambikas duoda Portuga
lijai apie pusę jos metinių paja
mų. Mozambiko teritorija — 297.- 
731 kv. mylių, o gyventojų — 
apie 6 milijonus. Savo plotu ta 
“užjūrio provincija” 8,5 kartų di
desnė už metropoliją. Iš Mozam
biko plaukia į Portugaliją arba
ta, kava, kopra, džuta, žemės rie
šutai ir pramoniniai mineralai 
žemesnėmis kainqpiis negu pasau
linėj rinkoj. Taip pačioj Portuga
lijoj, taip ir Mozambike žemės 
gelmių turtai dar nėra ištirti. Per 
judrius Mozambiko uostus perei
na Zambijos varis, P. Afrikos 
auksas, deimantai ir Rodezijos 
tabako derliai, šitam turtui ap
saugoti Lisabonos vyriausybės še
fas A. Salazar pasiuntė į Mozam
biką per 25.000 kareivių, pareng
tų kautynėms džunglėse* aprūpin
tų džipais, sunkvežimiais, mino-

Kanados kareivis Vakarų 
Vokietijoj Atlanto S-gos ka
riuomenės manevrų metu 
ties Marienburgo pilimi arti 

Hanoverio stebi “priešų” 
judėjimą

Nuotr. kr. ap. ministerijos 

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

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

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

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

svaidžiads, helikopteriais ir poli
ciniais šunimis.

Tūkstančiai kareivių
šita ginkluota jėga jau patru

liuoja 500 mylių ilgio pasienį su 
Tanganika išilgai Ruvumos upės. 
Artilerijos pabūklai pastatyti pa
kilesnėse vietose, naikintuvams 
padaryta 30 aerodromų iškirstose 
džunglių vietose. Turėdamas gal
voje, jog Angoloje jau 4 metai 
eina kovos, Portugalijos premje
ras Antonio Salazar perspėjo sa
vo tautiečius, kad jie turi pasi
rengti “vienai iš sunkiausių kovų 
mūsų istorijoje”.

Iki sol Salazarui sekėsi: Ango
loje sukilėliai nėra sunaikinti, 
bet jie nėra ir svarbių strateginių 
bazių laimėję, o jo pasiųsti ka
riuomenės daliniai į Mozambiką 
pranešė, jog per kelias dienas jie 
“iššukavo” pirmuosius sukilėlius, 
Įsiveržusius į Mozambiko pasienį, 
nors “laisvės kovotojai” sako ką 
kita. Mondlane teigia, kad jo 
ginkluotos “ekskursijos” sėkmin
gai kovujusios visą lapkričio mėn. 
ir net laimėjusios kelias portuga
lų pozicijas.

Vadas — amerikiečių 
auklėtinis
Mondlane, Northwestern un-to 

JAV absolventas ir dėstęs antro
pologiją Siracuse universitete, 
nemano, kad ginkluotos kovos jo 
gimtajame Mozambike greitai 
baigtųsi, ir rengiasi mažiausiai 5 
metų karui. Jo žinioje jau yra 
karui rengiami keli tūkstančiai 
savanorių Tanganikos (Tanzani
jos) stovyklose. Geriausi, gabiau
si iš jų siunčiami į Alžeriją sabo
tažo mokytis. Mondlane gauna 
daugiau ginklų ir amunicijos iš 
komunistinių valstybių, negu jo 
porai batalijonų kareivių reikia.

Ir “laisvės kovotojai” ir portu
galai supranta, kad 7 milijonų 
Mozambiko gyventojų simpatijos 
reikš daugiau negu ginklai, todėl 
Lisabonos vyriausybė ne tik pa
skelbė, jog Mozambikas nėra ko
lonija, o Portugalijos “užjūrio 
provincija”, kurios gyventojai 
yra Portugalijos piliečiai, bet ir 
legaliai uždraudė rasinę diskri
minaciją “kaipo nusikaltimą žmo
gaus orumui”. Portugalai pradėjo 
greitu tempu statyti mokyklas ir 
skubiai duoti negrams bendrą iš
silavinimą ir rengti specialistus 
su akademiniu išsilavinimu. Iki 
1959-60 m. Mozambike gyveno 
140.000 portugalų. Neseniai Lisa
bonos vyriausybė įkurdino 1000 
neturtingų portugalų šeimų rasiš- 
kai integruotose sodybose “di
džios, pilkos, drumzlinos Limpo
po upės” pakraščiuose. Tai yra 
gražus žingsnis, bet tuo dar nepa
gerinta būklė tiems negrams, ku
rie pvz. gyvena dvokiančiame 
“šiaudiniame” Canigo mieste. Tas 
“šiaudinis miestas” yra prie ma- 
liarinių balų. Jo namai — šiaudi-. 
nės būdos be langų, be vanden
tiekio, be elektros šviesos. Tokia
me skurdo mieste kiekvienas bal
tas veidas kelia įtarimą, pavydą 
ir neapykantą. To miesto gyven
tojai skundžiasi, jog portugalų 
saugumo policija juos terorizuok 
janti, mušanti lazdomis, kad ne
remtų “išvadavimo fronto”.

Nebijo negrų
Europos žurnalistai, bent Mo

zambiko gyvenimo paviršiuje, ne
pastebi jokio neramumo. Kai žur
nalistas vienam sostinės bankinin
kui priminė sukilimą, šis atsakė: 
“Mano mielas pone, mūsų negrai 
nesudarys mums jokio keblumo. 
Praėjusiais metais nė vienas iš 
mano negrų tarnų negalėjo prisi
versti šventėms kalakutui galvą 
nupjauti. Aš tamstą užtikrinu, 
kad tokiems žmonėms smurtas 
yra visai svetimas.” Galbūt tas 
bankininkas ir neklysta; juk nevi
si Afrikos negrai yra kanibalai. 
Gal Mozambikas ir nevirs antruo
ju Kongu, bet gali virsti antra Al- 
žerija, iš kurios prancūzai po il
gų ir sunkių kovų turėjo pasi
traukti, nors Alžeriją buvo laiko
ma ne kolonija, o Prancūzijos 
provincija Š. Afrikoj. Visi alže- 
riečiai arabai turėjo Prancūzijos 
pilietybę. Jei prie to neprieis, tai 
tik dėlto, kad Mozambiko negrai 
ramesnio, taikesnio būdo negu 
Alžerijos arabai.
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Mes pasižadame tarnauti Dievui ir. tėvynei ...

Ištikimas Murziukas

ŽIBURĖLIAI
«uiosu« mažiesiems

Jie ištikimai dirbo lietuvybei.
VISUOMENININKUS M. IR J. YOKUBYNUS PAGERBIANT

Kartą neturtingas žmogus at
nešė 
pa

mane mažytį šimelį ir 
parduoti jį uz saiką ja

vų. Mano vaikučiai tuojau ap
spito šunelį iš visų pusių ir pra
dėjo stebėti, kaip jis riestu snu
keliu uostinėja jų rankutes, kaip 
vikriai vizgina trumputę uode
gėlę ir kaip nuostabiai žvilga jo 
rudas kailiukas. Vaikams nuo
širdžiai prašant, nupirkau jį. 
Vakare visi susirūpino, kaip jį 
pavadinti. Visi siūlė įvairiausius 
vardus, pagaliau mano mažiau
sias sūnelis Vytukas prasitarė 
pavadinkime jį Murziuku. Išgir
dęs tai šimelis, lyg suprasdamas, 
vikriai atsisukęs į Vytuką, link
telėjo galva.. Pastebėję tai vai
kučiai smagiai nusijuokė, saky
dami, kad tas vardas turbūt jam 
labiausiai ^patinka. Nuo to laiko 
visi jį vadino Murziuku.

Gera buvo Murziukui tarp vai
kučių. Per dienų dienas šokinė
davo žaisdamas su jais, kartais 
ir už kelnaičių juos patampyda
vo. Vaikai nesigailėdavo jam ge-

siaukely pastebėjau atbėgantį 
Murziuką. Tuoj pagalvojau: “Na, 
dabar tai turėsiu vargo! Kai jis 
užpuls žmones, ką darysiu?” De
ja, aš tikrai apsirikau. Jis ra
miai pralenkė beskubančius 
žmones ir, pribėgęs arčiau, užšo
ko ant vežimo ir susirietęs į ka
muolį ramiai važiavo su manim 
i miestą. Turguje jis man buvo 
net geru pagalbininku. Kai tu
rėjau nueiti į krautuvę, jis pali
ko saugoti vežimą ir prie jo jo
kio svetimo žmogaus neprileido. 
Nuo to laiko dažnai ji veždavaus 
į turgų. (Jis labai .prisirišo prie 
savo šeimipinkų, vaikų ir šiau
dinės pastogės.)*

Karo metu, kai priešas artino
si i kaimą, norėjome apie tai 
pranešti giminėms. Įdavę laiš
kutį Murziukui, pasiuntėme jį 
pas dėdę. Staiga pagiryje pasi
rodė ugnies kamuoliai, ir mes, 
nesulaukę grįžtančio Murziuko, 
skubiai palikome namus. Važiuo
jant keliu, nerimaudami vaiku
čiai žiūrėjo Į tolstantį kelią, ti
kėdamiesi dar pamatyti Murziu
ką. Deja, daugiau jo nebematė.

Po ilgos kelionės atvažiavę į 
Kanadą, parašėme dėdei laišką, 
teiraudamiesi apie Murziuką ir 
neužilgo sulaukėm atsakymo. 
Dėdė dėkojo už svarbų praneši
mą, kurį atnešė Murziukas, ir 
rašė, kad šunelis viesulo greitu
mu pasileidęs atgal i namus, bet 
juos jau radęs tuščius. Dabar, 
rašė dėdė, Jis dažnai sėdi prie 
tuščių namų krapštydamas kojy
tėmis duris it gailiai kaukdamas. 
Kartais bėga^ į uipkyklą jieško- 

gų uostydamas žmonių pėdas. 
Dienos metu porą kartų atbėga 
pas mane, bet neramus ir vėl 
skuba į savo pastogę ir ten per 
naktis saugoja tuščius namus, 
laukdamas grįžtančių šeiminin- 

' kų.
Perskaitę laišką, iries visi gai

liai apsiverkėme, mums buvo 
gaila gudraus ir ištikimo Mur-. 
ziuko.

Praėjo jau daug metų, mes 
daugiau nebesulaukiame dėdės 
laiškų ir apie Murziuko likimą 
nieko nežinome. Gal dar jis vis 
laukia grįžtančių šeimininkų? 
Kai tėviškėj išauš laisvės rytas, 
męs visi grįšime atgal.

4 . J. Liaukevičienė

Jonas Yokubynas Kanadon at
vyko 1926 m. rugpjūčio mėn. su 
afidavitu ūkio darbams Saskače- 
vano provincijoj. Vasaros darbam 
ūkyje pasibaigus, tų pačių metų 
rudenį atvyko Torontan. 1927 m. 
gegužės mėn. pas vyrą atvyko ir 
žmona Marija su vaikučiais: Ge
novaite 6 m. ir Benediktu pustre
čių metų amžiaus.

Kultūriniai žingsniai
Abu Yokubynai, Lietuvoje da

lyvavę choruose ir vaidinimuose, 
ilgai nelaukdami, pradėjo jieško- 
ti galimybių įsijungti kultūrinėn 
veiklon ir čia. Kadangi anuometi
nė imigracija Toronte jau buvo 
sukaupusi gražaus lietuviško jau
nimo, tad reikėjo tik keleto ini
ciatorių įkurti Jaunimo Sąjungai 
— grynai kultūrinei organizaci
jai. Buvo pradėta ruošti vaidini
mai ir pradėta svajoti apie cho
rą. Kaip tik tuo metu atvyko Jo
nas Martinonis ir bematant bu
vo sudarytas choras iš daugiau 
kaip 50 dainininkų!

Vaidinimams būdavo gaunama 
St. Agnes salė, kurią tuometiniai 
Toronto lietuviai užpildydavo. 
Choro pirmam pasirodymui 1928 
m. pavasarį buvo gauta St. Mary’s 
salė su didesne scena.

Taip pradėjo suktis kultūrinis 
ratas, kuriame sutilpo įvairių įsi
tikinimų lietuviai, besiilgį Lietu
vos ir lietuviškumo. Abu Yoku
bynai dainavo, vaidino, o J. Yo-

Pr. Alšėnas

Likusi redakcinė trijulė — V. 
Dagilis ir Yokubynai — dar išlei
do du numerius ir “Kanados Lie
tuvis” sustojo.

Chorai — vienas po kito
Kaip jau anksčiau minėta, Jau

nimo S-ga buvo įkurta kultūri
niais pagrindais, vienok ilgainiui 
kaikurie nariai išdrįso kėsintis į 
dr-jos iždą partiniams reikalams. 
Tada Yokubynai ir Dagilis paliko 
susirinkimą, o už savaitės suski
lo ir choras. Du trečdaliai choris
tų ryžosi ir toliau dainuoti, bet 
jau pradėdami iš naujo su Kultū
ros Dr-jos pagalba ir vardu.

Gautas prof. Mallessi chorui 
vadovauti, kuris išrūpino choro 
repeticijoms ir kambarį muzikos 
konservatorijoj. Bene po dviejų 
pasirodymų nutarta sustoti, nes 
išsilaikymas buvo sunkus. Prof. 
Maliesi vadovaujant, pirmą kartą 
Toronto istorijoj lietuvių choras 
dainavo per radiją.

Tuo laiku kaip tik Pr. Motiejū
nas ir L. Pocius organizavo To
ronto lietuvių ‘Aušros” chorą. Su 
didžiuma choristų ir Yokubynai 
bei jų vaikai įstojo “Aušros” cho- 
ran ir išbuvo choristais ligi pats 
choras gyvavo — iki 1948 m. 
‘Aušros” choras turėjo daug sėk
mingų koncertų ir tai ne tik To
ronte,* bet ir aplinkiniuose mies
tuose bei JAV. Nekartą dainavo 
ir per radiją.

rių, kovojusių Japonijos fronte. 
Buvo daug pageidavimų išleisti 
apysaką knygos forma.

1940 m. įsteigta Kanados Lie
tuvių Taryba, ir pradėta leisti 
“Nepriklausoma Lietuva’. Ir čia 
Yokubynai talkino visur — ir 
draugijiniuose reikaluose, ir ko
respondentais. Tarybos centrą su 
laikraščiu “NL” perkėlus į Mont- 
realį, kartą siunčiant delegaciją 
Otavon, imigracijos ministerijon 
su prašymu, kad Kanados durys 
būtų atidarytos Lietuvos tremti
niams iš Vokietijos, jaunasis B. 
J.. Yokubynas buvo pakviestas 
kaip atstovas iš Toronto.

Organizacinėje veikloje
Gen. Lietuvos garbės konsulas 

pik. Grant-Suttie Genovaitę Yo- 
kubynaitę laikė savo pagalbinin
ke tautiniuose pasirodymuose. 
Daugeliu atveju ji buvo prašoma 
imtis iniciatyvos įrengti lietuvių 
skyrių Kanados parodoje ar suor
ganizuoti kokią nors programą ki
tų tautų pasirodymuose. G. Yoku- 
bynaitė buvo suorganizavusi mer
gaičių tautinių šokėjų grupę, o 
taip pat versdavo į anglų kalbą 
rezoliucijas ir atlikdavo kitus 
darbus.

1942 m. Toronte buvo įkurta 
lietuvių moterų šalpos grupė 
“Daina”. M. F. Yokubynienė bu
vo viena įkūrėjų ir ilgametė pir
mininkė; šiuo metu — garbės pir
mininkė ir korespondentė. Ji

TURTAI MūSy NEPAVERGĖ
TOLIMOSIOS VAKARINĖS AUSTRALIJOS LIETUVIAI 

E. Šidlauskas

resnio kąsnelio, o jis labiausiai damas vaikų, kartais skuba i tur- 
mėgdavo graužti kauliukus ir 
lakti pienutį. Kai jis paaugėjo, 
pasidarė labai gudrus: saugojo 
namus nuo vagių, o vištas nuo 
lapės ir vanagų, kartais palydė
davo vaikus i mokyklą ir links
mas pasitikdavo juos grįžtant.

Vieną sekmadieni Vytukas nu
sivedė ji pas dėdę Į kitą kaimą 
už 7 km. ^Sekantį kartą jis jau 
pats gerai žinojo kelią, o vėliau 
pasidarė ir geras laiškanešys. 
Kai ką nors svarbaus reikėjo 
pranešti dėdei, pririšdavome 
jam laišką po kaklu sakydami: 
“Murziuk, skubėk pas dėdę!” Iš
girdęs tai, pasišokinėdamas sku
bėdavo Į kitą kaimą.

Kartą važiuojant i turgų, pu-

As-sūnus Lietuvos
Vytas dėdei pasigyrė:
Aš lankau jau pirmą skyrių, 
Iš “Kregždutės” paskaitau, 
Jos lapus kasdien vartau.
Raidės juodos, raidės kreivos,
Bet jos mylimos moksleivio.
Daug dalykų įdomių 
Išskaičiau iš sakinių.
Myliu knygą, myliu raštą, 
Aš per jį pažinsiu kraštą 
Mūsų vargstančios tautos — 
Aš sūnūs juk Lietuvos.

A. Abr.

Galvosūkis
Įrašykite į langelius skersai, 

kaip vadinasi vieta, kur gyve
na: 1. žvirblis, 2. šuo, 3. žuvis, 
4. lapė. Įrašę perskaitykite iš
ilginę eilutę 5 ir galėsite groti.

epnp :semXiiesiv

Mes vaidinom “Stebuklas Kū
čių naktį”, ir vėl norim vaidin
ti. Kalėdoms vaidinti kvietė 
mus vadinamas Kalėdų senelis. 
O kas kvies Velykoms? Kaip 

u ten bebūtų, tokie pakvietimai 
I vaidinti ateina per mūsų globė

jus ir mokytojus.

Drauge su latviaisAmerikos lietuviams krepšinin
kams gastroliuojant po Australi
jos žemyną, o svečiams žurnalis
tams aprašant spaudoje jų laimė
jimus nebuvo užmiršti ir po II D. 
karo įsikūrę lietuviai. Svečiam at
važiavus vos keturiom dienom į 
vakarinės Australijos sostinę Per- 
ht’ą, sunku buvo per spaudą su
pažindinti pasaulio lietuvius su 
šia virš 2000 mylių nuo kitų lietu
viškų bendruomenių atskirta tau
tiečiu grupe, kurią sudaro apie 
300 žmonių.
. Pradėjo nuo lenciūgėlio

Pirmieji lietuviai, vadinami 
“dipukai”, pradėjo kurtis 1949 m. 
ir tuoj ėmė šokti lenciūgėlį ir kt. 
Skautai, vos išlipę iš laivo, prisi
jungė prie stovyklaujančių Aus
tralijos skautų, ėmė rodyt visas 
skautiškas gudrybes, laimėdami 
pirmas vietas ir sudarydami sau 
simpatijas dar nepažįstamų bend
raminčių. Krepšininkai jau ant
rais metais laimėjo pirmenybes, 
gaudami pereinamąją taurę, ku
rią išlaikė dvejus metus.

Kaip visur taip ir čia pirmais 
įsikūrimo metais nereikėjo daug 
pasiruošimų norint kuo nors pasi
rodyti. Daug ką atsivežėm iš Eu
ropos nespėję pamiršti, ką buvom 
išmokę dar tėvynėje, šiandien yra 
kitaip. Dabar norime parodyt 
svetimiesiems, kad visi jų turtai 
ir geras gyvenimas saulėtoj Aust
ralijoj (australai tuo didžiuojasi 
ir nepamiršta kiekviena proga 
priminti) nepavergė mūsų. Ir po 
15 metų tebebrariginame visa, kas 
yra mūšų. Gyvendami laisvoj šaly 
ilgimės laisvės. Neniekindami 
svetimo branginame savo. Mūsų 
meilės tėvynei Lietuvai nepaver
žė nei puikus Australijos klima
tas, nei jų lengvas gyvenimas.

Veikla nemažėja
Šiuo laiku tautinis - kultūrinis 

darbas vyksta apyl. valdybos ri
bose, bet tiesiogiai priklauso me
nininkų, scenos mėgėjų ir tauti
nių šokių grupėms. Politinį — an
tikomunistinį darbą yra pasiėmu- 
sios organizacijos: tarptautinis 
antikomunistų komitetas. L. V. 
Ramovės skyrius ir stiprus, šiam 
darbui pasiruošęs, pabaltiečių ko
mitetas, kuriam šiuo metu vado
vauja lietuvis.

Negaliu palikti nepaminėjęs 
tautinių šokių grupės, kuri akty
viai veikia nuo pat pirmųjų kūri- 

.rnosi dienų;, aišku, dabar visai ki
tam sąstate J Šokėjai — tai mūsų 
jaunieji lietuviai. Dalis jų nema
tė gražiosios tėvynės ir tik iš kny
gų bei pasakojimų ją pažįsta. Iš 
senosios grupės liko tik kūnu ir 
dvasia tam darbui atsidavusi šo
kiu vadovė p. Miliauskienė.

Nors ši grupė (jaunųjų šokėjų) 
egzistuoja vos antri mėtai, bet 
jau spėjo užsirekomenduoti kaip 
puikus reprezentacinis vienetas.

klubas, dėl žaidėjų trūkumo, tu
rėjo likviduotis. Energingesni su
sijungė su latviais, sudarydami 
krepšininkų klubą “Baltia”, ku
ris yra gana stiprus — visuomet 
žaidžia baigmėse, nors iki šiol dar 
nelaimėjo pirmenybių. Teko gir
dėti, kad brolių Amerikos lietu
vių sportininkų paraginti pertiš- 
kiai imasi iniciatyvos sudaryti 
grynai lietuvišką krepšinio klubą. 
Taigi, kitą kartą sulaukę užjūrio 
brolių krepšininkų, turėsime pil
ną komandą ir reikia tikėtis, kad 
nebereikės veteranams krepšinin
kams prakaituoti aikštėje, kaip 
kad buvo šį kartą.

Gerai įsikūrę
Dauguma lietuvių yra gana ge

rai įsikūrę. Yra vienas universi- ' 
te lektorius, inžinierių, daktarų, 
vienas vaistininkas - daktaras, ke-

kų tautinio masto bare, bet atva-

ir tuos išjudino. Vis dažniau ir 
dažniau pradeda rodytis lietuviš
ki veidai, kurių ištisi metai bebu
vo matyti tautiniame bendravime.

Mes visi, tolimosios Vakarinės 
Australijos lietuviai, liekam nuo
širdžiai dėkingi broliams Ameri
kos ir Kanados lietuviams uz Įdė
tas pastangas, sudarant galimybę 
šiai, Amerikos lietuvių krepšinin
kų grupei aplankyti net ir toli
miausias lietuvių bendruomenes.

Pabaigai eilėraštis paryškinti 
mūsų nuotaikoms.

PAJŪRIO MIESTUI
Išdidus tu, pajūrio mieste,
Su triukšmingais restoranais, 
Tūkstančiais ir tūkstančiais žmonių. 
Siunti negęstančią pašvaistę, 
lyg švyturys, jieškodamas laivų.

Sutinki Azijos pirklius... 1:
Vilioji milijonus
į jūros apnuogintą mėlynę.
Saulėje vaišini visus
Pavogęs bangą sidabrinę.

Moji ir man. Siūlai net laimę:
— Įženk i širdį mano,
Plakančią naktiniais klubais, 
Sielvartas ištirps savaime, 
Dings ilgesys gedulo rūbo.

Kvieti mane, bet nevilioji.
Ne man šis džiaugsmas,

pajūrio mieste!
Mano jausmai ne čia.
Išsiilgę akys klysta į tolį,
Į nykstančią šiaurės pašvaistę.

Be žodžių.
Aš prisimenu viską gerai,
Juk sakiau, kad pamiršti nemoku, 
O buvo taip seniai.
Prisimeni? Per paskutinį šokį.

Kurį laiką šokom be žodžių, 
Ir taip norėjau kažką pasakyt. 
Be žodžių sustojom prie žydinčių

rožių...
Ach! Geriau apie tai nerašyt.

B ■

Marija ir Jonas Yokubynai, senosios ateivijos veikėjai, daug dirbę lietuviškoje veikloje 
Kanadoje. Kiek jėgos leidžia, jie toje veikloje dalyvauja ir dabar.

kubynas — veikalus režisuodavo 
ir neretai atlikdavo solo ar du
etų partijas.

Pirmasis laikraštis
1929 m. atvyko Torontan Jonas 

Kružintaitis-Kruzė, Anglijoj stu
dentavęs ir dirbęs prie laikraščio. 
Sužinojęs, kad Kanadoj nėra jo
kio lietuviško laikraščio, pradė
jo ji organizuoti. Yokubynų na
muose buvo sušauktas posėdis ir 
Įkurta “šviesos” dr-ja, kurios 
tikslas — leisti rotatorium spaus
dinamą mėnesini laikraštėli “Ka
nados Lietuvis”. Jame bendra
darbiavo abu Yokubynai. M. F. 
Yokubynienė, beveik viena, užpil
dydavo juokų skyrių “Juokai ir 
gryzatos”.

Deja, atslinkus didelei depresi
jai, J. Kruze negalėjo gauti dar
bo ir, gavęs pasiūlymą iš “Vieny
bės”, po 7 nr. “Kanados Lietu
vio” išleidimo išvyko Broklynan.

Šveicarijoje apie 
Lietuvę

š.m. sausio 27 d. per Šveicari
jos trumpų bangų radiją rašyto
jas Edzard Schaper iš Berno skai
tė paskaitą apie Pabaltijo valsty
bes. Nepaprastai turiningoje 50 
min. paskaitoje prelegentas gau
siais pavyzdžiais pavaizdavo, kaip 
Pabaltijo tautos šimtais gijų yra 
susijusios su Vak. Europa bei jos 
kultūra. Maskvai užgrobus Pabal
tijo valstybes, nukentėjo ne tik 
pačios Pabaltijo tautos, bet ir vi
sa Vakarų kultūra. Prelegentas 
paskaitą baigė žodžiais: Vakarai 
neprivalo užmiršti Pabaltijo, nes 
ir jis priklauso bendrajai Vaka
rų ^kultūrai. E.

1934 m. J. Yokubyno ir kitų 
iniciatyva įsteigta Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje — CLA 236 
kuopa. J*. Yokubynas buvo ilgame
tis jos pirmininkas, organizato
rius ir daugelio seimų atstovas. 
M. F. Yokubynienė — daugiau 
kaip 19 m. išbuvo iždininke, ilga
mete korespondente, generaline 
organizatore ir kelių seimų atsto
ve.

Darbai spaudoje
1936 m. Yokubynai buvo vieni 

iš steigėjų “Kanados lietuvių ži
nių” skyriaus “Naujienose”. 
Kiekvieną trečiadienį, per ištisą 
dešimtmetį, Kanados lietuviai už
pildydavo visą puslapį ir kartais 
žiniomis iš visų Kanados lietuvių 
kolonijų. M. F. Yokubynienė ten 
pat turėjo savaitinį skyrių “Šis 
tas iš šen ir ten”, pasirašinėdama 
slapyvardžiu “Frances”. J. Yoku
bynas rašydavo įvairiais klausi
mais straipsnius ir, reikalui 
esant, polemiką “Naujienose”, o 
taip pat — “Keleivyje”.

1936 m. pabaigoje Marija Jur- 
gelionienė įvedė moterų skyrių 
“Naujienose”. M. F. Yokubynie
nė, pakviesta bendradarbiauti, 
rašinėjo iš moterų veiklos įvai
riausiomis temomis straipsnius, 
o taip pat — apysakas. Iš ilges
nių šios srities kūrinių buvo “Gy
venimo klaidos” ir 194445 m. 
keturis mėnesius “Naujienų” at
karpoj ėjusi “Gabrielė”. Šio kū
rinio spausdinimo metu M. F. 
Yokubynienė susilaukė daug nau
jų bičiulių iš civilių ir net iš ka-

bendradarbiavo Įvairioje Ameri
kos lietuvių spaudoje: ‘Drauge”, 
“Dirvoje”, “Vienybejė”, “Tėvy
nėje” ir Kanadoje leidžiamame 
žurnale “Moteryje”.

194748 m. i Kanadą ūžterėjo 
nauja lietuvių* imigrantų banga, 
nemaža skaičiumi ir tautiniu, aka
deminiu bei intelektualiniu svo
riu. “N. Lietuva” perduota reda
guoti ir tvarkyti senam redakto
riui; gimė Kanados Lietuvių Są
junga, vėliau — pereita į Kana
dos Lietuvių Bendruomenę; To
ronte naujas* laikraštis “Tėviškės 
žiburiai”. J. ir M. F. Yokubynai 
ir čia dirbo, kiek galėjo, kaip 
spaudoj, taip ir organizaciniame 
darbe. J. Yokubynas buvo KLB 
pirmosios krašto v-bos narys ir 
kt. organizacinių darbų pareigin
gas atlikėjas.

Du ramsčiai
Deja, likimas turi savus kelius 

ir vadovaujasi savais dėsniais. 
1956 m. J. Yokubyną ištiko smū
gis, kuris jį palaužė fiziškai ir at
ėmė galimybę reikštis visuome
ninėje ir kitokioje veikloje, o 
žmoną Įpareigojo rūpintis jo svei
kata. šiemetiniam “T. Žiburių” 
spaudos baliuje J. Yokubynas ra
šančiam šias eilutes išsitarė:

— Turiu šiandieniniame savo 
gyvenime du ramsčius — lazdą ir 
žmoną ...

1 Linkėtina p.p. Yokubynams ir 
sunkesniuose gyvenimo momen
tuose surasti skaidrių prošvaistė- 
lių, kurios palaikytų jų dvasią ir 
lietuviškosios veiklos judrumą.

SVEIKATOS KLINIKA Health Clinic

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

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

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

B. Naujalis, PS.D.R.M.NJH.

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė 

liūnai,
861 COLLEGE ST. TEL 536-4767

• Gaminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektas •
• Taip pat aptraukiame senas kėdes. •

SĄŽININGAI

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ lietu
viai Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį prisiminė visa eile 
minėjimų. Jų seriją pradėjo Ilinois- 
Indianos Lietuvos Vyčių apskritis, su
ruošus! ta. proga vakarienę vasario 7 
d. L. Vyčių salėje. Sekantį minėjimą 
surengė Lietuvių Prekybos Rūmai, ku
rių nariai ir svečiai buvo susirinkę va
sario 10 d. Dariaus-Girėno salėje. Il
gesnę kalbą šiame minėjime pasakė 
Lietuvos gen. konsulas dr. P. Daužvar- 
dis. Taip pat kalbėjo naujasis “Margu
čio” radijo programų vedėjas H. že
melis, neseniai Prekybos Rūmų pirmi
ninku tapęs Adolfas Baliūnas ir kt.

Pagrindinis minėjimas įvyko vasa
rio 14 d.. Tos dienos rytą lietuvių baž
nyčiose buvo atnašautos Mišios, prisi
menant Nepriklausomybės šventę. Iš
vakarėse buvo padėtas vainikas prie 
žuvusiems už Lietuvos laisvę pamink
lo Jaunimo Centro sodelyje. Marijos 
Augšt. Mokyklos salėje, kur susirinko 
1200 tautiečių, pagrindiniu kalbėtoju 
buvo iš Niujorko atvykęs visuomeni
ninkas Vytautas Abraitis. Jaunosios 
kartos vardu kalbėjo studentas Ed
vardas Modestavičius, kuris taip pat 
yra geras krepšininkas, š. Amerikos 
liet, krepšinio rinktinės žaidėjas išvy
koje į Australiją. Programai vadovavo 
ir žodį tarė Čikagos Lietuvių Tarybos 
(minėjimo rengėjo) pirm. J. Jurkūnas. 
Į minėjimą buvo atsilankęs Čikagos 
miesto burmistras Richard Daley, ku
ris irgi pasakė sveikinimo kalbą. Buvo 
taip pat daugiau svečių amerikiečių, 
politikos veikėjų. Meninę programos 
dalį atliko Dainavos ansamblio choras 
ir solistė Dana Stankaitytė.

Per šį minėjimą surinkta $6,857.50 
aukų. Už įėjimo bilietus gauta virš 
$1,000. Iš viso pajamų turėta daugiau 
kaip $8,000.

Vasario 16 d. vakare Lietuvos gen. 
kons. Cikaboje dr. P. Daužvardis buvo 
surengęs priėmimą konsulinio korpu
so nariams bei lietuvių visuomenės at
stovams. Į priėmimą, kuris įvyko Jau
nimo Centre, atsilankė apie 200 žmo
nių. Sį pobūvį finansavo Čikagos Lie
tuvių Taryba.

Cicero liet kolonija Nepriklauso
mybės šventę paminėjo vasario 20 d.

vakare šv. Antano parap. salėje.
Per “Margučio” radijo programą 

kelias dienas buvo duota nemaža lai
ko Vasario 16-osios sukakčiai paminė
ti. čia kalbėjo JAV LB c. valdybos 
pirm. J. Jasaitis, studentai M. Dran
ga, M. Pakalniškytė ir kt.

Čikagos didžioji spauda irgi pasky
rė vietos Lietuvos Nepriklausomybės 
šventei. Plačiai apie šventę informavo 
“Chicago Tribune” vasario 14 d. lai
doje. Sekančią dieną tas laikraštis įdė
jo trumputi aprašymą apie Marijos 
Augšt. Mokyklos salėje Įvykusį minė
jimą. ‘Chicago Sun-Times” vasario 16 
d. laidoje įdėjo Ed. šulaičio rašinėlį, 
apibūdinantį Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę.

Iš GYVŲJŲ TARPO vėl pasitraukė 
žymi asmenybė, nemaža dirbusi lietu
viams ir Lietuvai — vasario 15 d. šv. 
Kazimiero kapinėse buvo palaidotas 
vasario 11 d. Racine, Wise., miręs pro
fesorius, inžinierius Jonas šimoliūnas. 
Velionis buvo Lietuvos ministeris ir 
profesorius Vyt D. universitete. Vo
kietijoje profesoriavo UNRRA ir Pa
baltijo un-tuose. Amerikon atvyko 
1949 m. ir čia veikė daugelyje liet, or
ganizacijų. 1949-60 m. vadovavo Pašau- 
lio Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungai. Buvo šaulių Sąjungos ir 
Lietuvių Profesorių Draugijos garbės 
narys. Mirė sulaukęs 87 m. amžiaus.

PABAIGAI norisi pateikti kiek 
linksmesnę žinią apie plačiai žinomo 
aukų rinkėjo knn. B. Suginto sveika
tos žymu pagerėjimą. Nežiūrint to, kad 
jo sveikata vienu metu buvo gana pa
šlijusi (S. Barčus radijo programoje 
buvo pranešta net apie jo mirtį), da
bar jis atgauna jėgas, ir vasario 15 d. 
išėjo iš šv. Kryžiaus ligoninės. Galu
tiniam sustiprėjimui jis mėnesiui laiko 
išvyko į šv. šeimos senelių namus, o 
po to vėl žada tęsti savo įprastinius 
darbus.

Kai šių eilučių autorius aplankė 
kun. B. Sugintą ligoninėje vasario 13 
d., ligonis, atsisėdęs kėdėje, skaitė “T. 
žiburius” (tame numeryje buvo iš-

(Nukelta į 7 psl.)
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DIPLOMUOTOS PARDAVĖJOS kompartijos vadai vyrai, ir tik tada
Zarasų gyventojai V. Tamulevi- likusias tuščias kėdes užėmė mote

rius, S. Steponavičius ir V. Turens- rų atstovėsi Pagrindinį pranešimą 
kas, užsukę į universalinę parduotu- padarė ministerių tarybos pirminin- 
vę, buvo nustebinti pardavėjos Genės ko pavad. L. Diržinskaitė. Ji sveiki- 
Dabulskytės paslaugumu. Ji mokėjo 
su jais pašnekėti ir apie radijo apa
ratus, ir meškeriojimą, ir netgi šer
nų medžioklę, ši mergina, pasirodo, 
yra baigusi Pajūrio žemės ūkio tech
nikumą — turi zootechnikės diplo
mą, o dirba parduotuvėje paprasta 
pardavėja. Kita zootechnikė Zofija 
Stankevičienė Magučių kaimo par
duotuvėje vynioja silkes į popierių, 
o Turmanto pramoninių prekių par
duotuvėje už prekystalio slepiasi kva
lifikuota agronome Liuba Sventicka- 
ja. šios jaunos žemps ūkio specialis
tės vengia darbo kolchozuose, nors 
juose jaučiamas agronomių ir zoo
technikių trūkumas. Kalkiniuose 
kolchozuose nėra nei vieno tos rū
šies specialisto.

KRAŠTOTYRA IR PROPAGANDA
Kraštotyros draugija paskelbė kon

kursą, kurio pagrindinis uždavinys 
yra sovietinės Lietuvos 25 m. sukaktį 
atžymėti dar gausesniu propagandi
nės medžiagos telkimu: “Jo rengėjai 
skatina visus kraštotyrinio darbo en
tuziastus rinkti daiktinę, dokumenti
nę, rašytinę ir kitą medžiagą. Tiki
masi, kad kraštotyrininkai pateiks 
daug naujo, pasakojančio apie revo
liucinius įvykius, didvyriškus tarybi
niu karių ir partizanų žygdarbius 
Didžiojo Tėvynės karo metais, apie 
fašistų žiaurumus ir buržuazinių na
cionalistų piktadarybes. Laukiama 
miestų, rajonų, apylinkių, kaimų, kol
ūkių ir tarybinių ūkių, fabrikų ir 
gamyklų, mokyklų ir kultūros-švieti
mo įstaigų istorijų, medžiagos apie 
vietos pogrindininkus, revoliucionie
rius, pirmuosius komjaunuolius ir jų 
likimą.. ” Laimėjusieji kolektyvai 
bus apdovanoti, o pavieniams krašto
tyrininkams žadama įteikti garbės

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS
Vasario mėn. pradžioj Vilniaus 

profsąjungų rūmuose įvyko Lietuvos 
moterų atstovių suvažiavimas. Į pre
zidiumą pirmiausia buvo išrinkti

no atstoves su komunizmo pasiek
tais laimėjimais, iškeldama moters 
vaidmenį pokariniame laikotarpyje 
ir aplamai komunizmo statyboje. 
Šiandien, girdi, 43% pramonės ir 
16% statybos darbininkų Lietuvoje 
sudaro moterys. Mokslo darbuoto
jų tarpe esančios 5 mokslų dakta
rės, 240 mokslų kandidačių, virš 50 
profesorių ir docenčių. Disonansu 
praskambėjo pranešėjos žodžiai apie 
lietuvę moterį spaudžiančias nege
roves. Dauguma moterų nusiskun
džia, kad jas labiausiai kamuoja na
mų ruoša, stovėjimas eilėse prie 
krautuvių, pardavėjų nesiskaitymas 
su pilkėja. Parduotuvėse labai sun
ku rasti vaikams tinkamų batukų ir 
drabužėlių. Visoje Lietuvoje yra tik 
vieneri motinos ir vaiko poilsio na
mai Palangoje. Moterys kenčia ir dėl 
kaimo sanitarinės kultūros negala
vimų. 1964 m. Molėtų, Pasvalio, Ku
piškio rajonuose nepastatyta nė vie
nos pirties, Šiaulių, Tauragės, Kau
no rajonuose jos neremontuojamos, 
o Mažeikių ir Trakų — neaprūpina
mos kuru. Karčiu žodžiu lietuvė mo
teris mini valgyklas: “Dažnai čia 
tenka sugaišti daug brangaus laiko, 
trūksta patiekalų iš daržovių, mais
tas ne visada šviežias, skanus...” 
Suvažiavime dalyvavo ir dvi raudo
nos viešnios iš JAV — Alisė Joni
kienė ir Kotryna Petrikienė, kuri 
spaudoje prisipažino: dar pa
sitaiko trūkumų, bet su jais kovo
jama. Praeis keleri metai, ir tie sun
kumai išretės. Svarbiausia, kad ne
gerumus mato ir apie juos kalba pa
tys tarybiniai žmonės...” Vienu pa
grindinių suvažiavimo tikslų, atro
do, buvo propagandinė rezoliucija, 
reikalaujanti ir toliau teisti karo 
nusikaltėlius vokiečius, bet nė žo
džiu neužsimenanti apie panašaus 
plauko sovietinius paukščius ir už 
garbės stalo sėdintį J. Paleckį.

Delhi, Tillsonburg
PARAPIJOS J U BIL Ė JINIS PA

RENGIMAS IR SUTVIRTINIMO SA
KRAMENTO teikimas įvyks kovo 2 
d., Užgavėnėse, šv. Kazimiero bažny
čioje. 1959 m. gruodžio 9 d. vysk. J. 
C. Cody leidimu įsteigta šv. Kazimie
ro parapija. Pirmosios pamaldos įvy
ko 1959 m. gruodžio 20 d. Courtlan- 
do vengrų bažnyčioje. Tuo metu da
bartinė mūsų bažnyčia stovėjo tuščia, 
dvejus metus tarnavusi kaip mokykla. 
Jau 1960 m. vasario mėn. pradėta lai
kyti pamaldos savoje bažnyčioje, įsi
gijus reikalingiausius dalykus pamal
doms. Tais pačiais metais atremon
tuota salė. Praeitais metais išdeko- 
ruota. Dekoravimo darbus atliko dail. 
J. Bakis. Pagal jo projektą tris ąžuo
lo altorius padarė J. Vitkauskas. Jo 
darbo yra bažnyčios durys, Dievo Sta
las, klausyklos ir kėdės presbiterijoj. 
24 ąžuolo suolai bažnyčioje dirbti 
Dundas mieste kainavo $2400.

Prieš dvejus metus perimta klebo
nija. Ji talkos būdu atremontuota. 
Šiuo metu ir už kleboniją baigiama 
skola mokėti. Ir taip maždaug per 
5 metus Šv. Kazimiero parapija įsi- 
gyjo visas reikalingas patalpas - baž
nyčią, salę, kleboniją, labai nuošir
džiai paremiant tą darbą parapijie
čiams; daugelis dalykų įsigyta atski
rų geradarių aukomis.

Londono vysk. G. E. Carter atvyks 
Sutvirtinimo sakramento teikti Užga
vėnėse, 5 v. p.p. Tai bus jo pirmoji 
vizitacija mūsų bažnyčioje. Sutvirtini
mo sakramentą ruošiasi priimti apie 
40 vaikų ir jaunuolių. Choras ruošia
si iškilmėms mokydamasis reikalin
gas giesmes. Apie 6 vai., pasibaigus 
bažnyčioje pamaldoms, įvyks vengrų 
salėje iškilminga vakarienė, kurioje 
dalyvaus vyskupas, svečiai ir visi pa
rapijiečiai. Trumpoje meno progra
moje pasirodys mūsų jaunieji šokė
jai, solistas V.' Verikaitis^ akompo- 
nuojant muz. D. Skrinskaitei. Kvie
čiame atvykti į jubilėjinį mūsų para
pijos parengimą ir vyskupo vizitaciją 
kaimyninių vietovių lietuvius, šv. Ka
zimiero parapija, švęsdama 5 metų 
sukaktį, nugalėjusi įvairius sunku
mus, tapusi gyvu šios apylinkės lie
tuvių religiniu ir tautiniu veiksniu, 
drąsiai žiūri į ateitį, kaip vieninga 
ir drausminga dvasinė šeima.

PARAPIJOS JAUNIMO, lankančio 
viešąsias gimnazijas mokinių susirin
kimas — diskusinis vakaras įvyks va
sario 28 <f., sekmadienį, 7 v.v. kle
bonijoje. Bus pasikalbėta apie gau
namąjį tikybos kursą, susipažinta su 
naujais liturginiais nuostatais, akty
viu dalyvavimu Mišiose, taip pat bus 
renkama iš jų pačių vadovybė, kad 
visas darbas eitų sklandžiau.

GRAŽI TALKA. Besiruošiant vys-

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS — 
kovo 7., sekmadienį, 4 vai. p.p. Ka
tedros mergaičių gimnazijoj, 467 
Main E. Skaityti paskaitą atvyksta 
V. Ignaitis iš Rddney. Meninėje daly
je dalyvauja V. Verikaitis su vaikų 
choru, jaunųjų tautinių šokių grupė, I 
vad. L. Verbickaitės ir talentingi de
klamatoriai. Mūsų ateitininkai sen
draugiai kviečia visus ateiti ir išgirsti 
įdomaus kalbėtojo, kurio pasirinkta 
tema yra “Izoliacija kaip kovos bū-
das ir mūsų didieji žmonės”.

VAIKŲ KAUKIŲ BALIUS įvyks šį 
sekmadienį, vasario 23 d., 4 v; p.p. pa
rapijos salėje. Kviečiami visi mokyk
linio ir priešmokyklinio amžiaus vai
kai gausiai dalyvauti. Penkios gra
žiausios kaukės bus premijuojamos. 
Premijas paaukojo mons. dr. J. Tada- 
rauskas, KLB Hamiltono apyl. valdy
ba ir Katalikių Moterų Dr-ja, o kitos 
visos kaukės bus apdovanotos ateiti
ninkų sendraugių skyriaus. Be to, visi 
vaikučiai ir tėveliai bus pavaišinti. 
Baliaus metu bus pravesta įvairių žai
dimų ir dainų. Sis balius bus filmuoja
mas. J. P. -

kupo vizitacijai ir jubilėjinei parapi
jos vakarienei, parapijos komiteto 
nariai platina parengimo bilietus; 
ponios: R. Augustinavičienė, Jurėnie- 
nė, Šiurnieriė, Žiogienė, Lapienienė 
organizuoja vaišes; p. Baeiūnienė, p. 
Lukošienė, p. Laureckas ir p. Galec- 
kas tvarko loterijos reikalus. Kor.

VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyko 
vasario 6 d. Delhi vengrų salėje. Pro
gramoje — J. Matulionio paskaita 
su puikiais poezijos įtarpais, atliktais 
E. Dauguvietytės-Kudabienės, Verbic- 
kaitės ir Stanevičiaus. Šie pastarieji, 
čia mokslus einančio jaunimo atsto
vai, žavėjo publiką savo gražia lietu
vių kalba bei puikia atmintimi. Sis 
naujas būdas Vasario 16 minėjimuo
se reikia skaityti labai tinkamu, ne
bent paskaita truputį ištęsta ir į ga
lą paskubinta. Dalyvių buvo daugiau 
kaip eiliniuose parengimuose, tačiau 
toli gražu iki visuotinio gausaus da
lyvavimo laukto tokia proga. Tik da
lyvavusių didelio duosnumo dėka ir 
vietos \ katalikių moterų puikiai pra
vesta loterija davė visdėlto Tautos 
Fondui $308,61 pajamų, ši suma pa
siųsta Tautos Fondui.

> B-nės valdyba nuoširdžiai dėkoja 
programos dalyviam, kurie_ atsisakė 
betkokio atlyginimo, pasitenkindami 
tik faktinių kelionės išlaidų padengi
mu. Ačiū katalikėm moterim, šau
liam ir moterim, dirbusiom virtuvėj 
ir visiems už bendradarbiavimą pa
rengime. Apylinkės valdyba

AUKOJO T. FONDUI: šeštadieni- 
nės m-los mokiniai $6.85, Liet. Na- 
nų b-vė $25, D. žiogas $20, E. Kuda
bienė $15; po $10: P. Augaitis, A. 
Augustinavičius, M. Grincevičius, V. 
Miceika, S. Kairys, A. Rudokas, V. 
Treigys; po $7: S. Jakubickas, J. Ju
rėnas; po $5: kun. dr. J. Gutauskas, 
B. Dirsė, J. Laureckas, P. Kaziuko- 
nis, P. Ožolas, B. Povilaitis, F. Pū
kas, A. Steigvila, B. Stonkus, A. Ža- 
bertavičius; $4: A. Kairys. Kiti au
kojo mažesnėm sumom. Dėl vietos sto
kos jie čia neskelbiami. Apyl. valdy
ba visiem nuoširdžiai dėkoja.

LIETUVIŲ NAMŲ Tillsonburge 
b-vės likvidacinė komisija savo pas
kutiniame posėdy vasario 12 d. li
kutį einamojoj s-toj paskirstė sekan
čiai: vietos B-nės knygynui $75, šeš
tadieninei m-lai $50, Tautos Fondui 
$25, Lietuvių Fondui $100, auka Va
sario 16 parengimui - loterijai $5 ir 
faktinom išlaidom padengti p. Au- 
gaičiui $50. Iš viso paskirstyta $305. 
Dar liko sąskaitoj nepaskirstytų 
$36.59 nenumatytom smulkiom išlai
dom. Dokumentus ir knygas nutarta 
prašyti priglausti B-nės knygyne.

Liet Namų Tillsonburge 
Likvidacinė komisija

J. ir A. GEDRIMAI atšventė savo 
15 metų vedybinę sukaktį. Jų drau
gai surengė staigmeną: ramią sek
madienio popietę su savo pyragais ir 
kepsniais užplūdo jų namus ir suruo
šė vaišes. Jiems buvo palinkėta toli
mesnio sėkmingo vedybinio gyveni
mo ir įteikta nuo visų dovana — fil
mavimo aparatas. K. M.

MĖGĖJŲ DRAMOS TEATRAS 
“AUKURAS” pirmą kartą ruošia kau
kių balių. Kadangi tai vienas pelnin
giausių parengimų - (paskutinieji šo
kiai prieš gavėnią), tai jo gavimą 
skirsto Bendruomenės valdyba. “Au
kuras” jaučia didelį dėkingumą da
bartinei Bendruomenės valdybai už 
leidimą.

1965 m. lapkričio mėn. Čikagoje 
ruošiamas pirmasis Lietuvių Dramos 
Festivalis, kurį organizuoja Scenos 
Darbuotojų S-ga. “Aukuras” yra jau 
įtrauktas į dalyvaujančių teatrinių 
vienetų sąrašą. Norint gerai paruošti 
lietuvišką veikalą, teatrams tenka su
sidurti su didelėm išlaidom: kaip de
koracijos, drabužiai, scenos reikme
nys, kelionės ir daug kt. Todėl Ha
miltono grupė jau iš anksto nori su
daryti reikiamą sumą spektaklio pa
ruošimui. “Aukuras” Čikagoje atsto
vaus ne vien tik sau, bet ir visam 
Hamiltonui.

Vasario 27 d. lauksime hamlltonie- 
čių ir iš kitų miestų lietuvių, kurie 
savo atėjimu į kaukių balių parems 
mus. “Aukuras”

TAUTOS FONDO skyrius pradeda 
metinį aukų vajų Lietuvos laisvini
mo akcijai. Vajus prasideda nuo Ne
priklausomybės šventės minėjimo ir

tęsis kovo-balandžio mėn., kol visi 
autiečiai bus aplankyti namuose. 

Tam tikslui Hamiltono miestas yra 
suskirstytas rajonais ir kiekvienam 
ų paskirtas aukų rinkėjas. Tad kai 

jis pašventęs savo poilsio valandas 
šiam kilniam tikslui pasibels į duris, 
būkime malonūs ir nuoširdžiai prisi
ekime savo auka prie T.F. Prisidėki
me pagal išgales. J. D.

LN BALIUS buvo labai sėkmingas. 
Jo metu buvo pagerbtas ukrainiečių 
kilmės adv. J. Kostyk, kuris kaip LN 
advokatas per pusantrų metų sutvar
kė visus reikalus:

1. Prieš jį buvusio LN advokato 
išpūstą $1.200 s-tą sumažino iki $500.

2. Atgavo iš miesto valdybos už 
planus naujiems L. Namams statyti 
sumokėtus $855, kuriuos miesto sta
tybos skyrius buvo atsisakęs grąžinti.

3. Nuėmė nuo LN sklypo, kontrak- 
toriaus uždėtą areštą $35.000 (mecha
nic’s lean).

4. Išrūpino iš miesto leidimą Del
tą pastatą pritaikyti ir perdirbti į 
sales.

Už tuos didelius LN patarnavimus, 
neskaitant daugelio mažesnių teisi
nių patarnavimų, adv; J. T. Kostyk 
Liet. Namams iki šiol tepaskaitė tik 
$380. Tai maža dalis to honoraro, ku
ris jam priklausytų. LN pirmin. St. 
Bakšys ta proga išreiškė viešą pa
dėką, palinkėjo didžios sėkmės ir 
įteikė jam dovaną, o jo žmonai — 
rožių puokštę.

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkojame už mums 

suruoštą staigmeną penkiolikos metų 
vedybinio gyvenimo sukakties proga.

Ypatingai dėkojame organizato
riams ir ruošėjoms: p.p.J. R. Jurgu- 
čiams, K. R. Butkevičiams, St. A. Ur
bonavičiams ir gerajai mamytei O. 
Rumbutienei.

Nuoširdi padėka šeštad. mokyklos 
vedėjui J. Mikšiui už gražią sveikini
mo kalbą vaišių metu.

Visiems mieliems svečiams dalyva
vusiems bei prisidėjusiems prie mū
sų vaišių ir įteikusiems bendrą bran
gią dovaną (automatic movie came
ra) nuoširdžiausias ačiū: p.p. Br. 
Aselskiui, P. I. Girhiams, K. E. Gu- 
dinskams, A. I. Juodgalviams , A. B. 
Juozapavičiams, A. O. Jusiams, O. 
Kačinskienei, St. Kačinskui, V. O. 
Keziams, 
burg), L. 
koms, P. 
reckams 
Lekučiui,
Mikšiams, K. St. Mileliams, B. Z. Or- 
vidams, J. R. Pleiniams, L. A. Pliū- 
rams, D. St. Slavinskams, J. Br. Sta
niams, J. M. Stankams, M. Tarui.

Dar kartą ačiū —
Jadzė ir Antanas Gedrimai

J. Kežinaičiui (Tillson- 
G. Klevams, D. A. Kochan- 
St. Labuckams, J. P. Lau- 
(Delhi), P. Ųeilioniui, J. 
V. M. Leparskams, J. A.

A. a. ONOS GUDINSKAS 
vienerių metų mirties prisiminimo proga bus laikomos 
šv. Mišios Vilniaus Aušros Vartų bažnyčioje, Hamiltone, 

Vasario 27 dieną, šeštadieni 10 vai. ryto.
Prašome pasimelsti už a. a. Onos vėlę —

Telefonas JA 8-0311

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMtNINtS PASKOLOS IKI $5.000, 
paskolas Utį 60% tosto vestis. Nemokomas gyvybės is poskolg 
draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Š.m. vasario 6 d. vakare buvome ma
loniai nustebinti mielų draugų ir bi
čiulių būrio, susirinkusio pagerbti mus 
15 metų vedybinės sukakties proga. 
Nuoširdžiai dėkojame iniciatorėms ir 
rengėjoms p. Romualdai Pleinienei ir 
p. Elenai Gudinskienei, daug širdies 
ir darbo įdėjusioms šią staigmeną ruo
šiant, ir visiems dalyvavusiems bei 
prisidėjusiems prie taip brangių mums 
įteiktų dovanų: p. p. V. S. Bikinams, 
R. J. Bulioniams, J. O. Deksniams, T. 
P. Enskaičiams, J. A. Gedrimams, J. 
P Girniams./E K. Gudinskams, B. A. 
Juozapavičiams, T. A. Kalmatavičiams, 
M. Kežinaitytei, V. Kežinaičiui, E. L. 
Klevams, broliams A. ir L. Lepars
kams, E. B. Milašiams, K. Mikšiui, A. 
A. Pilipavičiams, R. J. Pleiniams, M. 
Pliskevičiams, P. Z. Pulianauskams, 
Z. P. Sakalams, E. K. Simaičiams, pa
jauniams J. J. Stanaičiams, K. P. Stan
kevičiams, B. Z. Stonkams, O. J. Ston- 
kams, M. V. šniuoliams, E. B. Šopiams, 
M. A. Tumaičiams, už gėles p. E. Tik- 
nienei ir R. R. Bagdonams ir visiems 
sveikinusiems.

Liekame visuomet jums dėkingi —
Marija ir Vytautas Leparskai

Otavos Lietuvių Bendruomenės atžalynas, dalyvavęs Kalėdų eglutės 
programoje

Fort William, Ont
SENIAI BEBUVO laikrašty žinu

čių apie mūsų gyvenimą ir veikimą. 
O mes dirbame daug pagal savo pa
jėgas. '

Man teko dalyvauti “T. Žiburių” or
ganizavimo pradžioj atstovaujant mo
teris. Vėliau, atvykus čia, teko palai
kyti ryšius su dr. A Šapoka, laikraš
čio redaktoriumi. Jis net keletą kar
tų klausė mane, ar verta rašyti kores
pondencijas apie apylinkes, kurios 
dideliais įvykiais nepasižymi. Vietoje 
to laikrašty būtų galima spausdinti 
gerus mokslinius straipsnius. Jis taip 
pat klausė, ar kas skaito tas apylin
kių žinias? Tada aš pati įsitikinau 
berašydama žinutes iš mūsų šiaurinės

do-

pa-
ar

padangės ir redaktorių įtikinau, kad 
tos korespondencijos yra reikalingos 
palaikymui santykių. Laikraštis yra 
lyg tinklas, kuris sieja mus visus iš
blaškytus keliuose kontinentuose. Mū
sų žmonės skaito tas žinutes ir 
misi jomis.

Dabar, beveik po 10 m., man 
rūpo vėl patikrinti ir pažiūrėti
kas dar tebeskaito ir ar dar tebesido
mi žinelėmis iš mūsų krašto. Taip, ku
rie skaito mūsų laikraščius, jie pasi
gedo ir pradėjo nerimauti, nebežino
dami kas nutiko. Tai tikrai džiugu, 
kad rašymas šių korespondencijų nė
ra tik laiko gaišinimas, nes jos yra 
skaitomos. Dabar rašysime vėl, nes 
turime daug ką pasakyti. E. J.

WINDSOR, Ont
MIRĖ JURGIS SADAUSKAS vasa

rio 9 d. sulaukęs 54 m. amžiaus. Velio
nis buvo kilęs iš Kauno. Kanadon atvy
ko 1926 m. Pradžioje dirbo ūkyje Al
bertos prov., o nuo 1943 m. gyveno 
Windsore ir dirbo Banner Meta! b-vė-

je. Palaidotas vasario 12 d. iš Wind- 
soro lietuvių §v. Kazimiero bažnyčios 
Mt. Olivet kapinėse, Saginaw, Michi
gan, greta ten jau anksčiau palaidotų 
jo tėvų. Gyvendamas Windsore rėmė 
lietuvišką veiklą nuo pat Bendruome
nės suorganizavimo. V. K.

O LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

PROF. JONAS SIMOLIŪNAS — vi- 
suomenininkas ir valstybininkas mirė 
vasario 11 d. Racine, Wise. Buvo gi
męs 1878 m. gegužės 21 d. Jusėnų km., 
Maldučionių vlsč., Panevėžio apskr.

DR. J. PAJAUJIS dėl susilpnėjusios 
sveikatos atsisakė “Varpo” red. pa
reigų. Jo vieton pakviestas Ant. Ku-

KUN. V. VILKUTAITIS mirė vasa- 
rio 7 d. Klevelande. Velionis buvo 81 
m. amžiaus ir paskutiniu metu ilgesnį 
laiką sirgo, pasitraukęs iš šv. Jurgio 
par.

A. A. BROLIS SIMONAS KVIET- 
KUS, MIC, mirė vasario 8 d. Tėvų ma
rijonų seminarijoje, Clarendon Hills. 
Jis gimė 1883 m. vasario 21 d. Viduk
lės par., Latakų km., Raseinių apskr. 
į Ameriką atvyko 1903 m. Pirmuosius 
vienuolinius įžadus padarė 1942 m., 
amžinuosius — 1945 m.

Baltų Federacija 
Kanadoje

Vasario mėn. 9 d. įvyko Baltų 
Federacijos prezidiumo posėdis. : 
Pirmininkavo p. Colango; dalyva
vo estų, latvių ir lietuvių prezi
diumo nariai. Lietuviams atstova
vo J. R. Simanavičius ir dr. M. 
Anysas. Buvo nutarta šaukti vi
suotinį Baltų Federacijos susirin
kimą s.m. kovo mėn. 17 d., 8 v.v., 
Estų Namuose, 958 Broadview, 
Toronte, ir rinkti naują prezidiu
mą, kurį, pagal nusistovėjusią 
tvarką, šiais metais perima lat
viai.

Federacijos Moterų Taryba 
kviečia visus pabaltiečius į kavu
tę kovo 14 d., 5 v. p.p. naujai pa
statytoje latvių bažnyčioje, 200 
Balmoral, Toronte. Maloniai pra
šoma gausiai dalyvauti.

Sekantis deportacijų minėji
mas numatomas birželio 14 d., 
Eatono auditorijoje, College St. 
Numatyta kviesti garbės kalbėto
ju min. pirm. L. B. Pearsoną.

Pirmininkas pranešė, kad pa- 
baltiečiai menininkai gali gauti 
š.m. rugsėjo arba spalių mėn. 
dviem savaitėm patalpas savo kū
riniams išstatyti. Suinteresuoti 
menininkai prašomi tartis su pir
mininku.

Po einamųjų reikalų vyko il
gesnis pasitarimas, kaip pagyvin
ti pabaltiečių dalyvavimą rengia
muose minėjimuose ir pobūviuo
se. Iš Moterų Tarybos pusės bu
vo siūlyta sutrumpinti pirminin
ko, garbės kalbėtojo ir vyriausy
bės atstovų kalbas iki galimo mi
nimumo, rezoliucijų nebeskaity
ti trimis kalbomis, kaip ligi šiol 
Įprasta, bet tik anglų kalba. Bu
vo pasiūlymų sekančius minėji
mus daryti parke arba kviesti žy
mesnius kalbėtojus, jeigu reikia, 
net iš užsienio — pvz. buv. sena
torių Goldwateri. Kadangi dabar
tinio prezidiumo kadencija bai
giasi, nedaryta jokių nutarimų.

CALGARY, Altą.
SUNKIAI SUSIRENKA. — Pastan

gos surinkti didesnį skaičių savųjų į 
vieną vietą, ruošiant šokius, pamaldas, 
suėjimus nevisada būna sėkmingos. 
Reikia manyti, kad be kitų priežasčių, 
perdažnai kvietimai į organizacijų ar 
privačių asmenų pobūvius turi tam 
įtakos. Calgary, atrodo, pakaktų dvie
jų didesnių suėjimų — rudenį ir žie
mą, neskaitant vasaros metu ruošiamų 
piknikų. Ruošiami šokiai be programos 
neatneša jokios kultūrinės naudos, o 
surinkti pinigai vos padengia padary
tas išlaidas.

NESUTARIMAI. — Praėjo jau daug 
laiko, kai vietos lietuviai susijungė or
ganizaciniam darbui. Calgary Lietuvių 
Draugija seniau per eilę metų viena 
atstovavo lietuviams. Jos vadovų dė
mesys vien tik vietos reikalams, neno
ras įsijungti į bendrus visų lietuvių 
rūpesčius privertė steigti KL Bend
ruomenės apylinkę. Mažame lietuvių 
būrelyje atsirado dvi organizacijos, 
kurios ėmė nebepasidalinti darbais ir 
tarpusavyje nesutarti. Toks nuolatinis 
nesutarimas griauna pasitikėjimą vie
nų kitais, kliudo tarpti lietuvybei ir 
kenkia Lietuvos vardui kitataučių 
akyse. Reikėtų atstatyti tarpusavį pa
sitikėjimą ir bandyti išeiti iš susida
riusios maišaties. C.

WELLAND, Ont.
VASARIO 16 buvo iškilmingai pa

minėta vasario 13 d. Minėjimą atida
rė dienai pritaikyta trumpa kalba apy
linkės pirmin. A. Viskontas ir progra
mai pravesti pakvietė paskutinius 
metus studijuojanti inžineriją Aloyzą 
Viskontą. Invokacijai buvo pakvies
tas T. B. Mikalauskas, OFM. S. šet- 
kaus paskaitos mintys labai atitiko 
dienos prasmę. Meninę dali išpildė 
akordeono mesterė Birutė Bogušytė 
ir pianu Nijolė Gverzdytė. Pasibaigus 
meninei daliai vyko pasilinksmini
mas; grojo puikus jaunosios kartos 
lietuvio Remizaicio vadovaujamas or
kestras. Dalyvavo beveik visi apy
linkės nariai.

Apylinkės valdyba nuoširdžiai dė
koja Port Colbome lietuviams p. Rad
vilams ir p. Butkams už paaukojimą 
laimės staliukų. Taip pat nuoširdus 
ačiū visiems nariams, aukojusiems 
fantus bei prisidėjusiems darbu ruo
šiant minėjimą ir visiems taip gau
siai atsilankiusiems.

KLB Wellando apylinkės Valdyba

M. MARCIUKAITIENĖ vasario 8 d. 
atvyko iš pavergtos Lietuvos pas sūnų 
dr. A. Marčiukaitį, Gillespie, UI.

MAŽ. LIETUVOS LIETUVIŲ DR-JA 
pasiuntė Vasario 16 gimnazijai parem
ti $250 ir įmokėjo Pedag. Lituanistikos 
Institutui $290 už Donelaičio pasakė
čių išleidimą.

ST. MALĖNIENĖ iš Andover, Mass., 
išskrido į Perų valstybę, P. Amerikoj, 
kur jos vyras Stepas dirba Gracie Li
nes popierio išdirbinio firmoje.

PROF. J. STUKAS, Lietuvos Atsimi
nimų radijo valandos vedėjas Niujor
ke, iki šiol dirbęs Niujorko un-te, šio
mis dienomis gavo kvietimą dėstyti ir 
Seton Hall University, So. Orange, 
N.J.

BR. KVIKLYS, kapitalinio veikalo 
“Mūsų Lietuva” autorius, pakviestas 
įėjo į JAV LB Kultūros Fondo v-bą 
nariu “Bibliografijos žinių” reikalams.

ANT. SNIEŠKA, iš Brooklyn, N. Y., 
čia gimęs lietuvis, po prezidentinių 
rinkimų parašė laišką JAV viceprezi
dentui Humphrey, į kurį gavo atsaky
mą, jog, kol jis bus JAV vyriausybėje, 
sovietams Lietuvos užgrobimo nepri
pažins. Lietuva, kaip ir visos valstybės, 
turi laisvo apsisprendimo teisę.

DETROITO LIET. ŽURN. SKYRIUS 
išsirinko naują v-bą: VI. Mingėla — 
pirm., VI. Selenis — vicepirm., St Sli
žys — sekr., Alfonsas Nakas — ižd., 
VI. Pauža — narys. Į rev. k-ją: V. Kut- 
kus — pirm., nariais — A. Grinius ir 
V. Perminąs.

pamaldas lietuviams. Iš Paryžiaus jis 
išvyko i Šveicariją.

B. VENSKUVIENĖ vasario 14 d. da
lyvavo Romoje naujai Europos lietu
viams paskirto vyskupo P. Brazio kon
sekracijos iškilmėse, atstovaudama 
Pasaulio Lietuvių Katalikių Organira- 
cijų Sąjungai (PLKOS), Pasaulio Ka
talikių Moterų Organizacijų Unijai 
(UMOFp ir Prancūzijos ateitininkam.

* /

S. JUDICKAS nuo sausio mėn. pra
džios dirba Austrų Institute Paryžiuje.

B. MONSTAVIČIŪTĖ-SORIANO su
grįžo muzikos studijoms į JAV.

STUD. A. ČĖSNATTĖ atvyko Iš J. 
A.V. prancūzų k. studijoms į Paryžių.

P. PUZYNAITĖ 1964 m. liepos mėn. 
atvyko iš Lietuvos pas savo motiną L. 
Puzynienę, kaipo prancūzę, kuri sugrį
žo į Prancūziją jau prieš keletą metų. 
P. Puzynaitė dabar gyvena ir dirba Pa
ryžiuje.

MILDA MEMĖNAITĖ prieš metus 
atvykusi studijoms į Paryžių, sausio 
mėn. baigė “Alliance Francaise” pran
cūzų k. kursą ir išlaikė egzaminus. 
Dar tęsia baleto studijas.

BRONIUS TRUSAS jau kelinti me
tai žaidžia “Stade Francais" futbrio 
komandoje ir treniruoja to paties klu
bo jaunuosius žaidėjus.

GUY KAVALIAUSKAS įstojo į Pa
ryžiaus lietuvių tautinių šokių grupę.

Vokietija
ALBERTAS STASIUKYNAS po 7 

metą studijų Vak Vokietijoj * gavo 
technikos inž. diplomą.

MIUNCHENE sausio 29 d. Lietuvių 
Moterų Dr-ja suruošė tarpt moterų va
karą. Paskaitas skaitė: Vanda Augus- 
taitienė — apie Lietuvos kraštą, lietu
vių tautą ir jos kalbą; Liucija Baldauf- 
-Jurgutytė — apie liet liaudies dainas 
ir Dr-jos pirm. Alina Grinienė — apie 
liet, tautinių šokių choreografiją. Iš 
lietuvių poezijos deklamavo E. Apyru- 
bienė, V. Hennanienė - Tamulevičiųtė 
ir B. Baldauf. Lietuvių liaudies dai
nas dainavo M. Panse-Simaniūkštytė, o 
mergaičių grupė šoko taut, šokius.

Italija
CASTELNUOVO DON BOSCO 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ išreiš
kė padėką Šv. Tėvui kad paskyrė lie
tuviams tremtiniams Europoj gany
toją. Iš Segreteria di Stato įstaigos 
direktoriui atėjo toks atsakymas:

Didžiai Gerbiamas Tėve,
gražiu Šio mėnesio 14 d. laišku pa- 

reiškėte Šv. Tėvui kilnius dėkingumo 
jausmus už pakėlimą į vyskupus di
džiai gerb. T. Pr. Brazio ir už jo pa-Prancūzija __ i VIZa 4UL Ai. ** — 

PARYŽIAUS LIETUVIU TAUTI- gjjyj-ima globoti Lietuvius tremtinius 
Europoj.

Jo Šventenybė su gyvu pasitenkini- 
PROF. J. BALTRUŠAITIS, Lietu- mu priėmė Jūsų pareikštus kilnius 

vos pasiuntinybės Paryžiuje patarėjas, prisirišimo ir ištikimybės jausmus, 
turėjo dviejų valandų pasikalbėjimai Kaip užtikrinimą dangiškos patai
sų Prancūzijos respublikos prezidentu mos Šv. Tėvas siunčia Jums, gerbia- 
De GauDe. jmiems Bendrabroliams, ir jų rupes-

PARYŽIAUS ATEITININKŲ drau- čiui pavestiems jauniems lietuviams 
govės susirinkimas-pokalbis gvildeno ypatingą apaštališką palaiminimą, tuo 
liturginius klausimus. Išrinkta nauja pačiu reikšdamas geriausius linkėji- 
valdyba: B. šlepetytė-Venskuvienė — mus numylėtai lietuvių tautai, 
pirm., M. Gailiušytė — sekr.

TĖVAS V. JASKEVICIUS, SJ, Ford- Jums ir savo 
hamo un-to Niujorke profesorius, sau-bos jausmus, 
šio 26-31 d. lankėsi Paryžiuje. Sausio Cognani.
31 d. Tėvu jėzuitų koplyčioje atlaikė)

NIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ pakviesta kovo 
14 d. dalyvauti tarpt, folkloro festiva
lyje Sorbonoje. ‘

Mielai pasinaudoju proga išreikšti 
nuoširdžiausius pagar- 
A. G. Kardinolas Ci-

LONDON, Ont

Paruošė Pr. AL

AUKOS TAUTOS FONDUI Vasa
rio 16 minėjimo metu: $10 — J. Ber- 
sėnas, K. Gaputis, B. Misius, K. Va
laitis, E. Cicėnas ir dr. A. Kaveckas; 
$8 — T. Vilbikaitis; $5 — A. Dragu- 
nevičius, A. Petrašiūnas, A. Mačys,

GAILĖSITĖS! Tikrai gailėsitės, jei 
vasario 27 d., šeštadienį, neatvyksite 
į Londono didįjį blynų - kau
kių balių par. salėje. Balių ren
gia skautų vietininkijos ir kat. mo
terų jungtinės jėgos. Pradžia 8 v.v. 
Pageidaujama, kad galintieji atneštų J. Butkus, L. Blyskis,- L. Dūda, St. 
fantų įdomiai loterijai. Baliaus pava
dinimas — dvigubas, kadangi jame 
bus ir skanūs blynai, ir įvairiausios kas ir P. Tumosas; $3 — J. Kasputis; 
kaukės. Už geriausius kostiumus bus $2 — K. Kudukis, E. Daniliūnas, J. 
skiriamos premijos. Jei kas kaukę Albrechtas, J. Ramonas, S. Žiulpa, 
būtų namuose pamiršęs, neturi nu- Ordas, Šilbajoris, L. Eimantas, A. 
siminti, nes ir jis bus kviečiamas ly- Kalnėnas ir J. Bendoraitis; $1 — 
giomis teisėmis prie blynų stalo. Sol. J. Brazlauskas, kun. B. Pacevičius, 
D. Švilpaitė padainuos nuotaikingų 
dainų, o komikų komanda žada juo
kais pravirkdyti visus.

Tad iki pažinčių atnaujinimo Lon
done! D. E.

Paketūras, A. Miškinis, Nežinomasis, 
Janavičius, A. Ratkevičius, P. Judic-

V. Gudelis, I. Katkus ir J. Petraus
kas. Iš viso $161. Visiems dalyviams 
ir aukotojams nuoširdus ačiū._

J. Bendoraitis
T.F. įgaliotinis Londone

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 1 jardai 
nailono dviem suknelėm tik už $120.00.

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

V—3: 10% jardų labai tvirtų, gražių vilnonių angL 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 gražių raštų skarelės ir 3 škotiškos vilnos ar
ba oriono labai šilti susegami arba per galvą užmaunami megztiniai 
tik už $65.00.

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

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

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

Atstovai Kanadoje:
A. KUSINSKIS, 124 Park Street, Sudbury, Ont
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KULTQRIftlEJE VEIKLOJE

Naujųjų kanadiečių teatras Toronte pasiruošęs vaidinti esto autoriaus E. Wilde komediją “The Kratt’ 
viešosios bibliotekos salėje (College ir St. George) kovo 2—7 vakarais 8.30 v. Iš kairės: Jenų Lombi, 
vengras; Anja Gustafsson, suomė; Ausma Sungalis,latvė; Oil! Butler, kanadietė; Henry Pukitis, latvis; 
Elsa živerts, latvė.

Švabaitės “Vynuogės ir kaktusai”
JURGIS GLIAUDĄJau senokai pasirodė Julijos 

švabaitės pirmasis poezijos rinki
nys “Vynuogės ir kaktusai. Kaip 
dera literatūrinių vertinimų tra
dicijoj, pirma knyga, kaip pirmas 
kūdikio žodis, sentimentaliai pra
džiugina artimuosius ir... tik 
tiek. Iš pirmosios knygos nei kri
tika, nei skaitytojai nesugeba, 
nei stengiasi surasti autoriuje sa
vito veido. Galbūt gyvenimo prak
tikoje įtikino, kad tik pavienės 
pirmosios knygos sudaro literatū
rinį autorės veidą. Ir dar dau
giau: kartais tik pirmosios ir vie
nintelės knygos autorius įrėžia sa
vo vardą į literatūrą.

Julijos Švabaitės eilių rinkinys
“Vynuogės ir kaktusai”, yra pa- bu įsijautimą, atvirumą, bet jam, 
dabintas irgi beveik debiutuojan- tam skyriui toli iki “Australija, 
čios dailininkės M. Ambrozaitie- Australija” r“—- \-

dali (“Australijos naktis”), nes tai 
galbūt ir yra viso Švabaitės gaiva
liškumo branduolys. Savo rinki
nyje poetė paliečia keletą temų, 
kaip tėvo adoracija, motinos išgy
venimai nostalgija, religiniai per
gyvenimai ir t. t. Pvz. jos eiles 
“Neapvilsiu” (psl. 37) mes laikom 
daugiau deklaratyvumu. Fami- 
liariškumas su Dievu, toks jau bu
vęs dažnas ankstyvesniuose V. 
Šlaito eilėraščiuose, čia lyg su
grįžta visu savo atvirumu. Jos 
rinkinio skyrius “Motinų laiškai” 
sužavės ir pravirkdys dažną mo
tiną. Jame mes randame nuosta-

nės pieštu viršeliu.
Tai eilių rinkinys, kur suskirs

tymas skyriais visai nebūtinas, o 
greičiau net dirbtinis, — yra pa
rašytas vientisumo ženkle. Ir kas 
yra vienijančio pvz. Edgar Lee 
Masters “Spoon River Antholo
gy” ar Charles Baudelaire “Les 
Fleurs du Mai” rinkiniuose? Tai 
yra vientisinės knygos. Lyg lau
žai, kuriuose paskiri gabalai, be- 
liepsnoją krūvoje, jungiasi į vie
ną liepsnos srovę. Panašų vaizdą 
randame Julijos švabaitės pirm- 
gimėje-knygoje. Uždėti definici
ją bendriniam eilių minties vaiz
dui būtų rizikingas ir gal net ne
sąžiningas bandymas paženklinti 
knygą vientisinės idėjos deklara
cija. Šia prasme eilėraščiai neda
ro to Įspūdžio. Bet rinkinio bend
rasis gaivališkumas, toks retas 
poečių tarpe, nuolatinis susidūri
mas kaktomuša su desperacija, 
mažosios tiesos, išsakytos didelio 
apmaudo ženkle, ir tas stiebima- 
sis kančioje rasti džiugesį... vi
sa tai padaro Julijos švabaitės 
debiutinį eilių rinkinį neįprastai 
šviežią, įdomų. Tai padaro knygą 
literatūrine naujiena.
Apsupk mane kvepėjimu erškėčių, 
Saldžiom vinim krūtinę man sužeisk — 
Skausmo lietaus nuplauta aš spindesiu 
žmogaus kančioj

nežemiškai gražiai, (psl. 12)

Tai subtilūs savo išraiškos gilė- 
jimu kančios apsvaigimo žodžiai. 
Čia atsispindi Baudelaire “Re- 
mords posthume” kapininė drąsa, 
tik dar subtiliau, nes įaudžia reli
ginės aukos prasmę.

Pirmojo pasimatymo motyve 
taip išradingai suskamba nepa
prasta gaida, religinio šventumo 
atplazdėjimas, kuris staiga gesi
na buitį ir pasimatančiuosius 
priešpastato prieš Būtį. (psl. 26). 
Sunkoka sulieti poeziją su religi
nės etikos traktatais, nes jau po
ezijos prigimtis reikalaute reika
lauja žemės sulčių, jos kraujo, 
džiaugsmų ar apmaudo; poetinis 
kraitis tada būna svaresnis, kai ir 
prakeiktieji “Sturm und Drang” 
klausimai lieka tik iškelti, bet 
ne atsakyti. Julija švabaitė tik re
tai paklysta tame labirinte. Kaip 
ir Leonardas Andriekus, ji susto
ja pusiau — atsakyme. Ji sustoja 
čia ne aptartiniame žodyje, bet 
nujautime, dažnai tik prašyme, ir 

.neretai nežinioje.
Puikesnės jos eilės yra tos, kur 

tas katarsis, kurį ji sumaniai ap
reiškė knygos motto ketureilyje 
iš J. Aisčio, prasiveržia visu savo 
neribotu gaivalingumu ir įgalina 
ją vaizduojamai aplinkai ir su 
tub susijusiai nuotaikai suteikti 
reto grožio demonišku žavumu 
spindinčių akordų.

skyriaus, kur lyg 
spindėte spindi susitikimas ne tik 
su svetimija, bet su svetimais die
vais — rūsčiais, nepermaldauja
mais, su demonais. Realioji ir 
blankioji Australijos buitis čia 
transformuota į abstraktumą, į 
demoną, į pasaulį, kuris parbloš-

Ji man viena tegu čia gros, 
Ir kauks stulpai, jų vielos svaigs ten 
Šiltuos Meniškuos nasruos.

Dangus įkaitęs nuo audros.
Ir drėgnas virpa žemės kūnas.
Tirštuos tamsėjančiuos garuos

Juodąja paukščių
(psL 63)

Lietuvių žurnalas 
kitataučiams

Dabartinį pasaulio politinė pa
dėtis verčia galvoti, kad Lietuvai 
laisvės atgavimas dar gali būti 
tolimas, nes giedresnių ar palan
kesnių prošvaisčių vis" nesimato. 
Kieta ir šiandien nepakeičiama 
realybė primygtinai rodo, kad ko
va dėl Lietuvos laisvės gali būti 
ilga. Todėl šiandien itin svarbu, 
kad Lietuvos ir- lietuvių vardas 
nebūtų pasaulio opinijos užmirš
tas, kad kiek galint daugiau apie 
mus ir lietuviškus reikalus bū
tų kalbama įtakinguose Vakarų, 
sluogsniuose.*Ne kieno 'kito, bet- 
mūsų pačių, lietuviškosios išeivi
jos, pareiga kiekvienu būdu siek
ti, kad apie Lietuvą ir lietuvius 
svetimieji būtų periodiškai infor
muojami. Šiame darbe itin vertin
gą vagą verčia mūsų akademinio 
jaunimo pastangomis anglų kalba 
leidžiamas “Lituanus” žurnalas. 
Apie jo naudą ar prasmę mūsų 
tarpe nėra dviejų nuomonių: visi 
sutinka, kad tokio pobūdžio lei
dinys yra būtinas. Bet keista, kad 
iki šiol “Lituanus” neturi pasto
vaus materialinio pagrindo. Žur
nalo leidėjai kiekvieneriais me
tais turi jausti netikrumą ar net 
ir beviltiškumą, vis baimintis, 
kad kiekvienas žurnalo numeris 
gali būti ir paskutinis. Todėl pil
nai suprantamas “Lituanus” Fon
do užsimojimas kiekvienais me
tais skelbti žurnalo platinimo, 
prenumeratorių verbavimo ir au
kų rinkimo vajų. Ir, šiais metais 
vajaus vykdytoja — Lietuvių 
Studentų Sąjunga — sudarė cent
rinį vajaus komitetą, kuris šiuo ir 
kreipiasi į visą lietuviškąją vi
suomenę, prašydamas moralinės 
ir materialinės paramos “Litua
nus” žurnalo leidimui užtikrinti.

Kovo mėnuo skelbiamas “Li
tuanus” prenumeratos ir aukų 
rinkimo mėnesiu. Tuo metu stu
dentijos atstovai aplankys kiek 
galint daugiau tautiečių, prašyda
mi juos tapti ‘Lituanus” prenu
meratoriais ir aukotojais. Aukos 
yra reikalingos apmokėti tiems 
žurnalo egzemplioriams, kurie ne
mokamai yra siunčiami moksli
nėms įstaigoms, visuomenės ir 
politiniams darbuotojams, drau
gingų valstybių diplomatinėms 
misijoms ir viešosios opinijos for
mavimo institucijoms. Jei mūsų 
tarpe pasisektų surinkti apie 4.- 
000 .prenumeratorių, nereikėtų 
skelbti jokių atskirų aukų rinki
mo vajų ir žurnalas galėtų būti 
reguliariai leidžiamas mums rei
kalingu 7.000 egz. tiražu.

Vajaus komitetas tikisi, kad 
šis kreipimasis bus visų mūsų 
tautiečių suprastas ir palankiai 
įvertintas.

“Lituanus” vajaus

I

kia ir naikina savo svetimumu.
Tas švabaitės su pirmais rinki

nio puslapiais apsireiškiąs eksta
zinis, egocentrinis gaivališkumas, 
vis tolydžio augdamas, savo vir
šūnę pasiekia (ir čia visai logiš
kai) tada, kai per gyvenimo kan
čių takus prisiartinama prie sve
timų dievų ir jų rūščių šventovių. 
Lyg užsimerkusi prieš" naujo vaiz
do klaikumą, autorė mėgina šauk
tis miražų — Arimuos, Tėvo dai
na, Tėvo dvasia — šauktis savojo 
Dievo.

Katarsis atskamba paskutiniais 
akordais:

Aš savo džiaugsmą
Į tavo rankas
Raudodama užkasiau.. . (psl. 96)

Tas gaivališkumas, toli gražu 
ne moteriškai sentimentalus, iš
perka spragas, kurios vienam ki
tam puslapyje atrandamos, įsižiū
rint tik labai priekabiai. Apie tas 
spragas neverta nė kalbėti aki
vaizdoje bendro įspūdžio, tokio 
našaus mąstysenai, kurį švabai
tė sukėlė savo “Vynuogėmis ir 
kaktusais“.

Julija Švabaitė, VYNUOGES IR 
KAKTUSAI. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas Čikagoje. Kaina 2 
dol.

(Tęsinys iš pr. numerio)
Pirmosios rūšies religiniai sun

kumai kyla iš negalėjimo suderin
ti kaikurių religinių tiesų ir Šv. • 
Rašto posakių su moderniuoju 
mokslu. Būdingas tam ginčas tarp 
A. Jakšto - Dambrausko ir V. Če
pinskio. Čepinskis negalėjo sude
rinti “Didžiosios Realybės“ su 
krikščioniškuoju Dievu, fizikos 
dangaus su religiniu dangumi ir 
filosofinio tikėjimo su religiniu ti
kėjimu. A. Jakštas nepasmerkė 
šio Čepinskio “racionalizmo”, nes 
žinojo, kad tokia yra žmogaus pri
gimtis, kad jis visuose savo išsivys 
tymo tarpsniuose yra mąstytojas, 
kad nustojęs mąstyti, jis nustos 
būti ir žmogumi. Tačiau žmogaus 
nesudaro tik protas. Nei vienas 
rimtas mūsų dienų psichologas 
netvirtina, kad žmogaus prigimtis 
būtų tokia, kad jo protas priešta
rautų kitoms jo dvasios galioms, 
pvz., jausmams ir intuicijai, prie
šingai, į žmogų dabar žiūrima 
kaip į sudėtingą dvasios galių vi
sumą, kuriame atskiri psichiški 
momentai turi būti suderintoje 
pusiausvyroje. Taigi, būti religi
joje protu įsitikinusiam, nereiš
kia kokio nors žmogaus iškrypi
mo.

Prie šių bendrųjų sunkumų 
prisideda sunkumai, kurie 'kyla iš 
religinio lietuvių gyvenimo. Jų 
yra trys rūšys. Mes, pagal mūsų 
istorikų nuomonę, buvome krikš
tijami “ugnimi ir kardu“, krikš
čionybė buvo mums prievarta 
primesta, negalėjome savo religi
jos kurti patys, nes pradžioje mū
sų religijos atstovai buvo svetim
taučiai, ir mūsų religinė - liturgi
nė kalba ir net giesmių melodijos 
buvo labai atsilikusios netobulos.

šie visi istoriniai įvykiai nei
giamai veikė ir veikia mūsų inte
ligentų religinį gyvenimą, mūsų 
krikščionybę. Ji pas mus nebuvo 
gili. Iš šios padėties pabėgti ban
dydami vieni nutautėjo, perėjo į 
kitas tautas, antri stengėsi atgai
vinti senovės lietuvių religiją, se
novės dievus. Apie juos autorius 
kalba skyriuje “Pagonybės nos
talgija ar iliuzija?” Ten autorius 
taip kitų tvirtinimų labai teisin
gai sako,* kad daugelis nusigręžė 
nuo krikščionybės, nes ji nusigrę
žusi nuo tautos ir net ją išdavusi 
(193 p.).

4. Knygos vertė
Baigiant šias mintis apie lietu

vių religinius sunkumus, jų lūžius 
ir atsivertimus, išdėstytus “Die
vas sutemose” knygoje, galima 
tvirtinti, kad visi šie sunkumai

nies. Tai yra mūsų tautos istorija. 
Istoriniai įvykiai ir sąryšiai buvo 
tvirtesni už mūsų gerus norus ir 
troškimus. Šie įvykiai buvo tokie, 
kad mes buvome krikštijami “ug
nimi ir kardu”, arba bent mūsų 
tautos sąmonėn įėjo, kad krikš
čionybės priėmimas grėsė mūsų 
tautos laisvei. Istorinės sąlygos 
buvo tokios, kad mes patys ne
galėjome savo religinio gyvenimo 
ugdyti, kad jį trukdė tiek mūsų 
pavergėjai, tiek iš jų universitetų 
ateinanti ateistinė dvasia. Taip 
susidarė mūsų dabartinė religi
nė padėtis. Tai yra nemaloni pa
dėtis, su kuria susipažinome. Bet 
dar nemaloniau būtų jos nematy
ti. ' .

Prof. Stasys Yla knygoje “Die
vas sutemose” mums parodė šią 
padėtį, mūsų religinius sunkumus 
ir jų priežastis. Knyga yra religi
nė, psichologinė ir teologinė. Re
liginė ji ten, kur autorius leidžia 
kalbėti patiems žmonėms, turin
tiems religinius sunkumus. Psi
chologinė ji ten, kur autorius 
šiuos sunkumus psichologiškai 
pagrindžia. Teologinė ji ten, kur 
autorius, ypač skyrių pradžioje, 
aptaria religinius sunkumus ir jų 
priežastis.

Skaitant knygą kaikam gali kil
ti ir nemalonių jausmų, kuriuos 
jis gali nukreipti į patį knygos 
autorių, nors tam ir nėra jokio 
pagrindo pačioje dalyko sąrango
je.

Autorius rašė apie lietuvių re
liginius sunkumus labai objekty
viai, giliai įžvelgdamas į žmonių 
religinius pergyvenimus ir trokš
damas svyruojantiems padėti. Ne
žiūrint į jo iškeltus mūsų religi
nio gyvenimo lūžius, jis randa lie
tuvių tarpe giliai įsitikinusių tik
rų krikščionių geriausia šio žo
džio prasme. Bet jis randa jų tar
pe daug garbingų žmonių, ku
riuos didžiai vertina, bet kurie 
nieko nenori girdėti apie krikš
čioniškąjį tikėjimą, tačiau tam 

• tikrų gyvenimo sąlygų ir atitin- 
i karnų asmenų paveikti, nugali 

Dievo sutemas savyje ir išvysta

LEONAS RASLAVIČIUS, čikagiškis, 
LB Kultūros Fondo vicepirm., buvo 
nuskridęs j Vašingtoną, D.C., kur su 
akt. H. Kačinsku tarėsi K. Donelaičio 
“Metų” plokštelės įkalbėjimo reikalu.
L. Raslavičius, kaip oro linijos United 
Airlines tarnautojas, turi teisę nemo
kamai pasinaudoti lėktuvais, ir šį kar
tą jis atliko gražią paslaugą LB insti
tucijai.

PROF. V. BIRŽIŠKOS “Aleksandry- 
no” III t. jau baigiamas spausdinti.

POETO VYT. MAČERNIO 20 metų 
mirties sukakties minėjimas rengia
mas kovo 21 d. Carnegie Endowment 
salėje Manhattane.

SOL. ARNOLDAS VOKIETAITIS 
priimtas j Metropolitan Opera Nation
al Co. Jis ilgai dainavo City Center 
operoje.

“PALIK AŠARAS MASKVOJE”, 
Barboros Armonienės knyga, kelio
mis laidomis išleista angliškai (Leave 
Your Tears in Moscow) ir išversta į 
septynias kitas kalbas, jau atspausdin
ta ir lietuviškai. Išleido “Vilties” lei
dykla.

ALBERTAS STANEIKA, dailinin
kas ir diplomatas, mirė beveik prieš 
trejus metus. Vasario 23 d., mirties 
sukakties proga, dailiniko žmona dr.
M. Staneikienė, padedama F. Andriū- 
no ir kt. dailininko draugų, Wyncote, 
Pa., ruošia pomirtinę dail. A. Stanei- 
kos kūrinių parodą. Vasario 24 d. buvo 
pamaldos už mirusįjį ir paminklo ati
dengimas West Laurell Hill kapinėse, 
Philadelphijos, Pa., priemiestyje.

SUSIDOMĖTA ŽURNALIZMO PRO
BLEMOMIS. Jaunosios kartos disku
sijų ratelis vasario 12 d. dail. K. Žo- 
romskio studijoje, Manhattane, N.Y., 
suruošė simpoziumą apie lietuvių žur- 
nalizmo problemas. Dalyvavo: V. Ras
tenis, St. Goštautas, dirbąs UPI žinių 
agentūroj, Rasa Gustaitytė, dirbanti 
“Washington Post” redakcijoj, V. Va
laitis, žinomas foto žurnalistas ir kt.

J. MINELGOS eilėraščių knyga “La
bas rytas, vovere’ jau išspausdinta of
setu. Leidėjas — Kultūros Fondas. 
Leidinys iliustruotas K. Veselkos ke
turių spalvų piešiniais. Pr. AL

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ Ins- 
titulo nariai ruošia programą tautinių 
šokių ratelių vadovų kursams. Jau pa
ruošta naujų šokių ir žaidimų aprašy
mų, kurie bus perduodami kursan
tams. Kursai prasidės 1965 m. birželio 
13 d. ir truks dvi savaites. Norintieji 
kursuose dalyvauti registruojasi JAV 
LB centro valdybos sekr. adresu — 
Kostas Januška, 2646 West 71st St., 
Chicago, Illinois 60629, USA.

JAV LB ŠVIETIMO TARYBOS or- 
ganizuotos sritinės mokytojų konfe
rencijos Čikagoje ir Niujorke praėjo 
su dideliu pasisekimu. Dabar švietimo 
Taryba intensyviai ruošiasi įvykdyti 
tuos uždavinius, kurie konferencijose 
buvo išdiskutuoti ir aptarti. Be to, 
Švietimo Taryba tikisi iki kitų mokslo 
metų pradžios paruosti visus lituanis
tinėms mokykloms reikalingus vado
vėlius. švietimo Tarybos pristatytus ir 
patvirtintus vadovėlius leidžia JAV 
LB Kultūros Fondas.

JAUNIMO LITERATŪROS PREMI
JOS KOMISIJA. — Jaunimo literatū
ros veikalams, išleistiems 1964 m. ar 
rankraštyje tebešautiems, pristaty
tiems švietimo Tarybai iki ž.m. balan
džio mėn. 1 d. Lietuvių Fondo skiria
mai premijai vertintojų komisijon su
tiko įeiti: poetas K. Bradūnas, rašyt. 
B. Babrauskas — Lietuvių Fondo at
stovas, rašyt. C. Grincevičius — Cice
ro augštesnės lituanistinės mokyklos 
direktorius ir mokytojai — J. Plačas 
ir J. Juozevičiūtė — jaunosios kartos 
atstovė

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
centro valdyba Pasaulio Lietuvių Ar
chyvo lentynoms įrengti vėl paskyrė 
$150. Jau ketvirti metai archyvo išlai
kymo finansinė našta tenka JAV LB 
centro valdybai, kuries finansiniai iš
tekliai riboti. Ji labai reikalinga visos 
lietuvių visuomenės paramos. Aukas 
archyvo išlaikymui siųsti centro val
dybos iždininkui: Mečys Šimkus, 4259 
So. Maplewod, Chicago, Illinois 60632, 
USA.

Jo Šviesą. Knygoje įtikinančiai 
parodyta, kad Kristaus Evangeli
ja, tinkamai skelbiama ir gyveni
mo paliudyta, yra jėga, kuri nu
gali visas kliūtis ir pavergia visas 
širdis.

Stasys Yla, DIEVAS SUTEMOSE.
Religiniai lūžiai lietuvių gyveni
me. Išleido “Tėviškės žiburiai” 
Toronte 1964 m. 329 psl. Kaina 
$3.00.

CANADA

Mokykimės
angliškai arba prancūziškai
Nieko nėra Jums svarbiau kaip išmokti kiek galima greičiau ir tobuliau tos bendruo

menės kalbų, kurioje gyvenate, t.y. išmokti angliškai arba prancūziškai. Tai yra gyvybinis 
uždavinys Jūsų pasisekimui ir laimei Kanadoje.

ŠTAI KELETAS TO PAGRINDINIŲ PRIEŽASČIŲ:

Išmokdami angliškai arba prancūziškai, Jūs lėngviau įsigysite draugų, 
sėkmingiau atliksite reikalus krautuvėse ir įstaigose ir pasinaudosite 
visu tuo, ką teikia Jums bendruomenė kaip savo nariui.
Jeigu mokate angliškai arba prancūziškai, Jūsų kvalifikacijos ir patirtis 
turės didesnę vertę darbdaviui.

Daugelyje darbo sričių tarnybinis paaugštinimas žymia dalimi priklauso 
nuo sugebėjimo sklandžiai kalbėti, skaityti ir rašyti angliškai arba 
prancūziškai.

Jeigu mokate angliškai arba prancūziškai, lengviau pasinaudosite 
techniškais kursais, skirtais pagerinti Jūsų darbo sugebėjimui.
Jūs turite mokėti pakankamai angliškai arba prancūziškai, kad galėtu
mėt tapti Kanados piliečiu. '

Anglų arba prancūzų kalbos vakariniai kursai rengiami beveik 
kiekvienoje bendruomenėje.

Informacijų gauti kreipkitės į vietinės mokyklos vedėjų, artimiausių pilietybės bei imigraci
jos tarnautojų, Jūsų kunigų bei pastorių ar j šio laikraščio redakcijų.

Kodėl neįsiregistruoti šiandien?

Renė Tremblay,
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris

Okupuotoj Lietuvoj
PROF. PR. MAŽYLIS paminėjo 80 

metų amžiaus sukaktį. Nuo 1922 m. jis 
vadovavo Kauno un-to akušerijos-gi
nekologijos katedrai, o šiuo metu yra 
Kauno medicinos instituto ginekologi
jos katedros vedėjas. 1947 m. jo pa
stangomis prie Kauno medicinos moks
linės draugijos buvo įsteigta akušerių- 
ginekologų sekcija. Kaip gabus chi
rurgas jis yra patobulinęs eilę opera
cijos metodų ir įvedęs naujų. Už-nuo
pelnus medicinai jis išrinktas Latvi
jos akušerių-ginekologų mokslinės 
draugijos garbės nariu. Didelis-- jubi
liato nuopelnas — naujų kadrų pa
ruošimas: 10 jo buvusių mokinių yra 
apgynę disertacijas ir gavę medicinos 
mokslo kandidato laipsnį, 5 turi do
cento vardą ir tęsia profesoriaus pra
dėtą darbą mokslinėje srityje.

E. MIEŽELAIČIO poezijos kūrinių 
įsidėjo Tokijo mieste leidžiamas žur
nalas ‘Tarybinė Literatūra”. Sis japo
nams skiriamas žurnalas taipogi patei
kia keletą dail. S. Krasausko graviūrų.

VYTAUTAS STANIONIS su spalvo
tų nuotraukų ciklu “Harmonija” da
lyvauja Jaltoje surengtoje foto darbų 
parodoje. Profesinio pripažinimo jis 
yra susilaukęs savo nuotraukomis al
bumuose “Dainava”, “Nemuno vin
giai”, “Alytus” ir kt.

AKVARELĖS PARODA surengta 
Vilniuje. Pr. metais akvarelistus į krū
vą subūrė prof. P. Aleksandravičius. . 
Ši paroda ir yra jų bendrų pastangų 
vaisius. Lankytojų dėmesio centre — 
P. Stausko sukurti akvareliniai portre
tai, A. Savicko “Vėjuota diena”, “Vai
kas ir gėlės”, N. Petrulio “Tėviškėje”, 
I. Budrio akverelėn perkeltos Vilniaus 
senamiesčio gatvelės. Parodoje yra iš-

Į statytų, ir pr. metais mirusio skulpt. 
Juozo Mikėno akvarelių — natiurmor
tų, Lietuvos ir Egipto vaizdų.

ALDONA DVARIONAITĖ, jauno
sios kartos pianistė, koncertavo Vil
niuje. Į programą buvo įtraukti sudė
tingi F. Schuberto, J. Brahmso, K. ši- 
manovskio kūriniai, jauno lietuvių 
kompozitoriaus L. Povilaičio sonata. 
Virš programos pianistė pateikė B. 
Dvariono fortepijonines miniatiūras. 
A. Dvarionaitė yra baigusi Vilniaus de
šimtmetę muzikos mokyklą 1956 m. 
Pasitobulinti ji buvo išsiųsta į Mask
vą. Jos skambinime jaučiamas nuošir
dumas ir temperamentinga interpre
tacija, tačiau ji dar nevisada išlaiko 
minties vientisumą.

SOL. JONAS STASIŪNAS pirmą 
kartą atliko G. Verdi operoje “Rigo- 
letto” pagrindinį Rigoletto vaidmenį. 
Dainininko muzikinius laimėjimus liu
dija šį kontinentą pasiekusios plokš
telės. Recenzentas K. Kaveckas taipo
gi giria ir jo vaidybinius duomenis, 
nors iki 1944 m. jų, deja, Kauno te
atre neteko matyti. Kiti spektaklio da
lyviai: hercogas — V. česas, Džilda 
— E. Čiudakova, Sparafučile — A. 
lietuvninkas, Madalena — I. Jasiū- 
naitė, Džiovana — B. Almaitytė, Spek
taklio dirigentas — R. Geniušas.

ALBINA MAKŪNAITĖ, viena ga
biausių jaunosios kartos grafikių, šiuo 
metu iliustruoja “Baladę apie Ievą” 
iš J. Marcinkevičiaus poemos “Dvide
šimtas pavasaris”, “švyturio” žurna
lui N. Metų proga ji pareiškė: "Man 
be galo patinka liaudies dainos. Nuo 
pat vaikystės esu su jomis suaugusi. 
Prisimenu, kaip piemenaudama dai
nuodavau nuostabius žodžius: “Oi, ta 
ieva ievuže, ko nežydi žiemužę!” Taigi

AD-1-64-5 "Baladė apie Ievą”. Dirbu
•S
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Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255
EGLINTON — OAKWOOD

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

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

$4 J00 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
Hemas. 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-

BLOOR — BERRY RD.
$10.000 įmokėti, gražus rupių ply- 

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

Darbo telef. RO. 2-8255
B. SAKALAS

Namų telef. LE. 6-1410
P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
Visuotiniame ŠALF AS S suvažiavi

me 1965 m. vasario 6-7 d. Klevelande 
z buvo pakeistas FASK-to vardas į ŠAL- 
FASS-gos centro valdybą. Pastaroji 
pasiskirstė pareigomis: pirm. — Jonas 
Gustainis, 2973 Lawrence Ave. E. 
Scarborough, Ont., telef. AM 7-0021;
I vicepirm. — Tėv. P. Baltakis, OFM;
II vicepirm. — Vyt. Birieta; gen. sekr. 
— S. Krasauskas; ižd. ir protokolo 
sekr. — St. Ginčiauskas; nariai — S. 
Kėkštas ir Alg. Malinauskas.
» ŠALFASS-gos centro valdybos adre
sas: Lithuanian Athletic Union of 
North America, 32 Pasadena Gardens, 
Toronto 9, Ont., Canada.

VYČIO ŽINIOS
TLB lygos pirmenybėse Vyčio krep

šininkai pralaimėjo prieš Louis Roy 
30:32.

Church lygos pirmenybėse berniu
kai iki 12 nu grupėje įveikė St. Chris
topher 42: 10. Ši grupė užbaigė pirme
nybes su I vieta ir be pralaimėjimo. 
Berniukai iki 16 m. grupėje pralaimė
jo pirmas peržaidimu rungtynes prieš 
St. Christopher. Berniukai iki 14 m. 
pralaimėjo paskutines pirmenybių 
rungtynes prieš St. Christopher 15:10. 
Nežiūrint to, vytiečiai užbaigė pirmai
siais.

CYO lygos pirmenybėse vytietės pra
laimėjo baigminius peržaidimus Auš
rai 2:1.

Kanados apygardos krepšinio pirme
nybėse Vyčio moterys, po vienerių me
tų pertraukos, išsikovojo vėl moterų 
klasės krepšinio meisterystę. Vienin
telėse šios klasės rungtynėse Vytis 
įveikė Aušra 54:47. Taškus laimėjo: 
Prunskytė 4, Radzevičienė 5, Kalvai
tytė 8, Balsienė 21, Supronaitė 7, Juo- 
zaitytė, Penthor 4, Žolpytė 4. Vyrai, 
pralaimėję pirmąsias rungtynes Auš
rai 79:81, įveikė Hamiltono Kovą — 
110:106. Vytiečiams teko II vieta.

Mūsų rėmėjams: A. Baneliui, T. 
Dargienei, B. Stasiuliui, 236 SLA kuo
pai nuoširdžiai dėkojame.

E. Sabaliauskaitės išvykai remti au
kojo: V. A. Balsys, dr. A. Saikus, dr. 
A. Pacevičius ir P. Dranseika. Nuošir
dus ačiū. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Pr. savaitgalį buvo užbaigtos Kana

dos sporto apygardos krepšinio pirme
nybės. Cempijonatus išsikovojo bei ap
gynė: Hamiltono Kovas — vyrų, jau
nių A ir jaunių C; Toronto Vytis — 
jaunių D ir moterų; Toronto Aušra — 
jaunių B, mergaičių A, margaičių B, 
mergaičių C ir mergaičių D.

šetštadienio ir sekmadienio rungty
nių rezultatai: vyrų klasėje Aušra nu
galėjo Vytį 81:79; Vytis pratęsime nu
galėjo Hamiltoną 110:106 ir Hamilto
nas nugalėjo Aušrą 87:77; moterų kla
sėje Vytis nugalėjo Aušrą 54:47; jau
nių klasėje Hamiltonas nugalėjo Auš
rą 101:67.

CYO lygos pusbaigmiuose Aušros 
mergaitės nugalėjo Vytį (St. Johns)

20:16, ir 14:13. Baigminės rungtynės 
— šį penktadienį Lansdowne mokyk
loje (College ir Spadina) ir sekmadie
nį St. Michael’s salėje. Taip pat sek
madienį, 3 v. p.p., St. Michael’s salė
je Aušros merg. Jr. komanda žais II 
baigmėje su St. Anselms:

Ontario moterų krepšinio pirmeny
bių baigmėje Aušros merg. J. koman
da (1947-48 m.) žais su Hamiltono Kit
tens, o M. komanda (1949-50 m.) su 
Hamiltono Stefelco. Pirmosios rungty
nės bus šį ketvirtadienį, 7 ir 8.30 v.v., 
Hamiltone, o antrosios — mūsų salėje 
ketvirtadienį, kovo 4 d.

Šį sekmadienį, 4 v. p.p., mūsų salė
je Aušros vyrai žais II pusbaigmio 
rungtynes su Andys ir po jų jauniai 
žais su Tridents.

Su dideliu pasisekimu praėjo Kana
dos sporto apygardos pirmenybių pro
ga ruoštas parengimas. Visiems talki
ninkams ir. svečiams nuoširdus ačiū.

SPORTAS LIETUVOJE
Kaune įvyko Lietuvos ir Gudijos 

lengvosios atletikos rungtynės, kurias 
Lietuva pralaimėjo 146,5:157,5. Rung
tynėse gerai pasirodė rutulininkas R. 
Plungė, nustūmęs rutulį 16,95 m ir pa
likęs A. Varanauską II vietoje. Leng
vaatlečių treneriu buvo dar nepriklau
somybės laikais žinomas sportininkas 
S. Sačkus.

Sov. S-gos stalo teniso pirmenybėse 
L. Balaišytė telaimėjo 7-tą vietą.

Kauno Politechnikos vyrai laimėjo 
I v. Klaipėdoje įvykusiose zoninėse 
varžybose ir pateko į Sov. S-gos baig
mines pirmenybes. Moterims čia nepa
sisekė ir jos teužėmė 6-tą vietą.

E. Sabaliauskaitė, stalo teniso 
meisterė, kuri ruošiasi dalyvauti 
nasaulinėse stalo teniso pirmeny
bėse Jugoslavijoj su Kanados 
rinktine.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namu, farmu, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
RONCESVALLES — GEOFFREY, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras 11 dide

lių kambarių, 3 virtuvės, 2 garažai; 9 pėdų šoninis įvažiavimas, prašo
ma $27.000.

BATHURST — ST. CLAIR, $8.000 įmokėti, mūro, atskiras. 8 kambariai per 
2 augštus, garažas, privatus šoninis įvažiavimas, prašoma $26.000. Ra
mioj ir gražioj vietoj.

BLOOR & KIPLING. — $4.000 įmokėti; mūro, 6 kambarių, baigtas rū
sys, gražus didelis sklypas, prie gero susisiekimo ir apsipirkimo; pra
šoma $17.900.

SWANSEA PRIE PAT BLOOR. — Grynais. Mūro, atskiras 2 augštų, 6 
kamb., garažas, geras privatus įvažiavimas.

JANE & ANNETTE. — $6.000 įmokėti; mūro, atskiras, 2-jų augštų, 7 
kamb., I-me augšte 4 kambariai; vand. alyva apšildomas; garažas, 8 
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.

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

TORONTO’
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Lietuvių studentų žinios
LITUANISTINIS SEMINARAS — 

šį penktadienį, vasario 26 d., 8 v.v. 
studentų būstinėje. Bus diskutuojama 
tema “Idealizmo krizė”. Pagrindinį 
pranešimą padarys stud. Stirbys. — 

Kanados Liet. Jaunimo Kongreso 
Komiteto posėdis — šį sekmadienį, 
vasario 28 d., 4 v. p.p. Prisikėlimo pa- 
rap. muzikos studijoje. Komisijų pir
mininkai praneš apie savo planus. Bus 
tų planų svarstymas ir priėmimas. Tai 
bus bendras posėdis komiteto ir visų 
komisijų.

Mieliems tautiečiams: p. Steponai
tienei, J. R. Simanavičiui, p. Misevi
čiui, p. D. Skrinskaitei, p. V. Tamu- 
laitytei ir p. R. Stirbiui, leidusiems 
pasinaudoti lietuviškais tautiniais 
rankdarbiais studentų parodėlei, įvy
kusiai vasario mėn. Toronto universi
teto bibliotekoje. Studentiškas ačiū —

Rengėjai
Labai daug žmonių susidomėjo ir no

rėjo sužinoti, kas yra “atsigaivinimo 
kursas”. Nutarėme paskelbti, kad visi 
galėtumėte pasinaudoti šia pramoga.

Darykite taip: Ištraukite savo senus 
kailinius iš naftalino ir atsargiai pa

žiūrėkite, kad nebūtų pelių kišenėse. 
Užsidėkite “trainingą”, sportiškus ba
telius ir ant viršaus — savo kailinu
kus. Vidurnaktį narsiai drožkite į On
tario ežerą ir padėkite savo kailinu
kus po medžiu. Užsimerkite, bėgte bė
kite į vandenį ir panerkite iki dugno, 
čia patupėkite 3.2529 sekundės ir ta
da vėl kilkite į viršų. Išlipę ant kranto 
užsivilkite savo kailinukus ir džiauki
tės jų šiluma. Taip padarę atvažiuoki
te į studentų būstinę, nes mes norime 
pamatyti kaip atsigaivinimo entuzias
tas atrodo!

Paslaptis jau išduota. Taigi, būkite 
ramūs, kad jūs apie atsigaivinimo kur
są dabar žinote lygiai tiek pat, kiek ir 
mes — neinam į univerką dėl nieko.

Dabar truputį rimtesnis žodelis: šį 
sekmadienį, 7 v.v. įvyks studentų atei
tininkų susirinkimas, kuriame daly
vaus ir skautai akademikai. Susirinki
mas pas Vytą Liuimaitę, 132 Eevelyn 
Cres. (prie Bloor-Runnymede). Lau
kiame visų ateitininkų ir skautų.

Paskutinis žodis: laimingos kelionės 
į Ontario ežerą!

Balandėlis ir Pelėda

A t A '
Mylimai Mamytei mirus Lietuvoje, 

JONĄ. VAŠKEVIČIŲ IR JO SEIMĄ,

Ateitininkų žinios
Gintarių, Vaidilučių būrelių ir visų 

jaunučių ateitininkių mergaičių repeti
cijos šv. Kazimiero minėjimui: šešta
dienį, vasario 27 d., tuoj po šeštad. mo
kyklos pamokų; sekmadienį, vasario 
28 d., 1.30 v. p.p. Abi repeticijos — 
LV Namuose. Prašom visas dalyvaut 
ir nesivėluoti.

Jaun. moksL Vaidilučių būrelio su
sirinkimas — tuoj po repeticijos sek
madienį, vasario 28 d., apie 2.30 v. LV 
Namuose.

Jaunučių ateitininkių mergaičių su
sirinkimas taip pat tuoj po repetici
jos sekmadienį, vasario 28 d.

Vyr. moksleivių bendras susirinki- 
mas — sekmadienį, vasario 28 d., 6 v., 
Prisikėlimo muz. studijoje.

“Ateities” prenumeratą renka ir pra
tęsia A. Bumbulis, RO 9-6038. Pinigai 
žurnalui reikalingi dabar. Ypač sen
draugiai prašomi pasiskubinti.

Skautų Kaziuko mugė — šį sekma
dienį. Visi ateitininkai prašomi atsi
lankyti.

Studentų ateitininkų ruošiamas šv. 
Kazimiero minėjimas — kovo 7 d. Pro
gramą išpildys jaunimas.

Dėkojame Prisikėlimo par. kredito 
kooperatyvui už $50 auką ateitininkų 
vasaros stovyklai.

šį sekmadienį, vasario 28 d., 7 v.v. 
įvyks studentų ateitininkų susirinki
mas. Diskusinė tema, kuriai vadovaus 
Vida Tamulaitytė, bus ‘Tolerancija 
tarp asmenų ir organizacijų”. Tema 
mums atrodo aktuali, nes susirinkime 
dalyvaus ir skautai akademikai. Susi
rinkimas bus pas Vytą Liuimaitę — 
132 Evelyn Cres.

prislėgtus gilaus liūdesio, 
nuoširdžiai užjaučiame —

J. B. Maziliauskai
J. A. Kriščiūnai
J. E. Bukšaičiai
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SIMUI PUMERIUI mirus,

dukrą TERESĘ POVILAUSKIENĘ ir jos šeimą į 
nuoširdžiai užjaučia —

G. E. Jasevičiai

Lietuvių skautų veikla
Kaziuko mugė, šį sekmadienį Šatri

jos ir Rambyno tuntai kviečia visą To
ronto lietuvišką visuomenę atsilanky
ti į Prisikėlimo salę, kur vyks tradici
nė Kaziuko mugė. Oficialus atidary
mas — po 10 vai. pamaldų; atidarys 
KLB Toronto apyl. pirm. inž. E. čup- 
linskas. Po to visi galės apžiūrėti mu
gę.

Kavinėje veiks tėvų-rėmėjų pareng
ta speciali valgykla, kurioje bus gali
ma gauti lietuviškų dešrų su kopūs
tais, kugelio, vėdarų ir kitų skanėstų. 
Maloniai prašome pasisotinusius už
leisti vietą alkaniems. Viskas bus pi
giau grybo. 7

Kaziuko mugės dieną salė atdara 
nuo 7 v.r. Vyks pasiruošimo darbai. 
Visi skautai-tės pilnoje uniformoje da
lyvauja 10 vai. pamaldose Prisikėlimo 
prapjos bažnyčioje.

LSS nariai privalo dėvėti sąjungos 
ženklą ant kairės rankovės 4 cm že
miau peties siūlės. Iš to ženklo bus 
matoma, kad yra lietuvis skautas ir 
priklauso sk. sąjungai.

Stovyklavietės fondui A. Mickevičie
nė padovanojo 120 bosų akordeoną, 
kuris jos pageidavimu bus leidžiamas 
loterijom Bilietai bus platinami lietu
vių tarpe; platins skautai-tės bei tėvai - 
rėmėjai. Už tokią didelę ir gražią do
vaną skautai-tės nuoširdžiai dėkoja ir 
džiaugiasi, kad vis daugiau turime rė
mėjų.

Stovyklavietėje numatyti dideli dar
bai: vilkiukams-paukštytėms namukų 
pastatymas, patogumų — prausyklų 
įrengimai ir kt. Jei kas turėtų medžia
gos arba gadėtų darbu prisidėti, pra
šome pranešti tėvų-rėmėjų kom. pirm. 
B. Sapliui LE 7-1503.

Sk. vyčių 40 m. jūbilejų Brolijos va- 
dija įpareigoja kiekvieną sk. vyčių 
dr-vę ar būrelį kovo 15 d. būtinai pa
minėti. Siūloma šią vasarą ar rudenį 
padaryti sk. vyčių stovyklą ar sąskry
džius.

Pirmijos rengiama vadovų-vių sto
vykla įvyks Romuvoje. Numatoma, kad 
bus gausi dalyviais. Paskutinė registra
cijos data — vasario 28 d. Stov. sąra
šai turi pasiekti v.s.p.s. J. Bružinską.

Prie LS Brolijos yra įsteigtas archy
vas, kurio vedėju paskirtas s. J. Dai- 
nauskas, gyv. 4439 So. Talman Avė., 
Chicago, Ill. 60632. Jis prašo atsivež
tą iš Lietuvos, Vokietijos bei kitų 
kraštų skautų sąjungai priklausantį 
turtą, kaip vėliavas, ženklus, fotogra
fijas bei kitą įvairiausią mūsų sąjungą 
liečiančią medžiagą, persiųsti jo ad
resu.

Kaziuko mugė Hamiltone ir Mont- 
realyje įvyks kovo 7 d.

Atsakymas. Noriu pažinti savo kraš
tą — Lietuvą. Atidžiai patikrink, ar 
tesingai? Panevėžys, Utena, Klaipėda, 
šakiai, Švenčionys, Jonava, Ašmena,

Zarasai, Alytus, Raseiniai, Kretinga, 
P^alanga^ Rokiškis, Vilkaviškis, Kau
nas, Ašmena, Šilutė, Tauragė, Kėdai
niai, Giedraičiai, Šiauliai, Vilnius, 
Merkinė, Marijampolė, Jurbarkas, Uk
mergė, Mažeikiai. Suskaityk kiek 
trūksta raidžių ir atiduok d-kui.

V. Skaržinsko žmona iš Sault 
Ste Marie, Ont., atvyko į Toron
tą gydytis; kartu atvyko ir A. Mo
tuzo žmona apsilankyti pas sūnų, 
studijuojantį Toronte. Ta proga ji 
užsisakė ‘‘Tėviškės Žiburius”.

Sūduvio knygos “Vienų vieni” pir
moji siunta buvo išgraibstyta. Tikima
si, kad sekanti siunta bus gauta.ligi 
sekmadienio. Turime gavę naujai išė
jusias knygas: A. Rūtos “Kelias į kai
rę” — $3.15; Armonienės — Nasvyčio 
“Palik ašaras Maskvoje” $3.15; Kun. 
St. Ylos “Did. maldynas”, “Dievas su
temose” ir kt.

Priimamos laikraščių prenumeratos 
ir solidarumo įnašai.

Šv. Jono Par. knygyno ved.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, pareiš- 

kusiems man ir mūsų šeimai per spau
dą ar asmeniškai užuojautą, mirus ma
no mylimai mamytei Emilijai Vilutie- 
nei Lietuvoje. Taip pat didi mūsų pa
dėka kun. P. Ažubalui ir kun. St. Kul- 
biui, SJ, už šv. Mišių atlaikymą už 
mamytės vėlę.

Petras Vilutis ir šeima

PARDUODAMI TABAKO ŪKIAI
KAI TABAKO RINKA SUSITVARKĖ IR VERSLAS EINA GERIAU, 

NEGU BUVO TIKIMASI, YRA GERA PROGA DABAR PIRKTI ŪKĮ. 

TURIU GERĄ PASIRINKIMĄ NUO $10,000 ĮMOKĖJIMO.

KREIPKITĖS f
CHARLES POCIUS —REAL ESTATE 

93 VIENNA RD. TILLSONBURG, ONT.

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

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

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

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

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

STARLITE 
DRIVING SCHOOL

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

Atidaryta nuo 9 v.r. iki 9 v.v.' 
šeštadieniais nuo 9 va*, iki 4 v. p.p.
Europietiška, lietuvių labiausiai 

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

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados. Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
PRIES 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.

MĖSININKUI PROGA $21.000 krautuvė su visais įrengimais, rupių plytų 
pastatas, vandeniu šildomas; apie $5.000 įmokėti.

HIGH PARK BLVD. $36.000 originalus dupleksas, 30 pėdų salionai, iškloti 
kitimais; didelis sklypas; privatus įvažiavimas, 2 garažai.

RONCESVALLES — DUNDAS, $15.900 pilna kaina. 8 kambariai per 2 
augštus. 2 moderniškos virtuvės, 2 vonios. Vandeniu-alyva apšildomas; 
garažas. Galima pirkti su $3.000 įmokėjimu.

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

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

W. VASIS REAL ESTATE
863 BLOOR St. W LE 4-7525

DIDŽIAUSIAS IŠSIRINKIMAS VISOKIOS RŪŠIES NAMŲ, 
ŽEMĖS STATYBOMS, ŪKIŲ, KOMERCINIŲ PASTATŲ,

* ĮVAIRIŲ VERSLŲ.

, JUMS VISUOMET PATARNAUS

V. Račiukaitis LE 4-7525 .

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
skulptorius Louis temporale
(oficialus skulptorius prie Bank of Canada, 
Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia ir 
Archives Bldg.)
Atlieka įvairius kapų paminklų 
akmens ir skulptūros darbus
Skambinti dieną ir naktį!
176 Lakeshore Road West — Port Credit

Tel. CR 8-2757
Res. Louis Temporale CR 8-4529

Dabar yra pats geriausias laikas užsakymams, nes nesame priversti 
skubinti išpildyti užsakymus, todėl galime daug atidžiau atlikti darbą.

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

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

SUPERTEST 
ALL CANADIAN 
GAMINIAI

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

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 — $3.000 
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 it 
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 kambariu, 
plytinis, atskiras, šiltu vandeniu 
apšildomas, pilnai išnuomotas, 
vienas mortgičius balansui.

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

COLLEGE — OSSINGTON—$2.000
įmokėti, plytinis, 6 kambarių, 2 

virtuvės, šoninis įvažiavimas, vie
nas mortgičius balansui; prašoma 
kaina $12.900.

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

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius



ŠYPSENOS& SKAITYTOJAI PASISAKO Kas išrado?
— Tėti, kas išrado komuniz-

Santaupų investavimo galimybės
ARŪNAS P. STOSIUS

FOUR SEASONS TRAVEL
323 LAKESHORE RD. EAST, rOIT VreaiT

VD ▲ AėM AC Vlsais kelionių reikalais, visame pasau- • DAvtlXAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 Namų LE 6-4681

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

metai pirmininkas iždininkas bendr. pajamos solid įn.
1953 J. Beržinskas Inž. J. Jasinevičius 2475 520
1954 J. R. Simanavičius Inž. S. Šalkauskis 3745 416
1955 J. R. Simanavičius Inž. P. Lelis 2627 927
1956 J. R. Simanavičius J. Dvilaitis 2824 574
1957 J. R. Simanavičius Inž. P. Lelis 3082 1564
1958 J. R. Simanavičius Inž. P. Lelis 3432 868
1959 J. Senkus, L. Tamošauskas S. Dabkus 1817 592
1960 J. R. Simanavičius V. Bačėnas 3810 215
1961 S. Juozapavičius J. Mažeika 2747 1232
1962 J. R. Simanavičius J. Mažeika ir

M. Abromaitis 2415 1212
1963 Dr. J. Matulionytė M. Abromaitis 2030 474
1964 Inž. E. čuplinskas M. Abromaitis 1055 86
iki 31. XII. *

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Bes. teL LE 6-S36S Bes. teL RO S-2032

K. STRIAUPIS P. 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 į namus. DARBAS GARANTUOTAS. Taipgi per mane galite nusi
pirkti pigiau laikrodžius, šliūbinius žiedus ir kt.

TELEVISION-RAD1O-Hi-Fi Serri<!e-
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 
ir taisomos.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi 
1736 Dundas St W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St., • LE. 1-3074 • sav. p. uzbaiis

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
Perti. 10 - 1.30 ir 4.30-8

Sekm. 9.30 - 1
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 55 tcStegebTetraiuos

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

Telefonas LE. 2-5191

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių ... ...

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

Už sutaupąs moka nuo 4V&% 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 16 v*L iki 1 vaL 36 min. kiekvieną 
diena, išskyrus sekmadienius: šeftadieniaia nuo 9 vaL M 1 vaL, • vakare

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

Sav. R. STASIULIS

Pirmos milijonas pasiektas per 20 mėnesių.
Už indėlius mokamos augiausios palūkanos — 

416% -5%.
Asmeninės pask. — 7%.
MortgiČių pask. — 616%.
Priedo visi taupytojai gauna nemokamą gyvybės 

apdraudę.

APDRAVDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ • 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINES PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
ER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

7 Superior Ave., Room 206A, Toronto 14, Ont. Tel. 251-4864VISŲ ROSIU AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

DUOTI AR NEDUOTI*

Bešališkas stebėtojas pasakys, kad 
mūsų parapijos nėra vien religinės 
bendruomenės. Jos yra drauge ir tau
tinės bendruomenės. Šis faktas yra 
tiek ryškus, kad nereikalingas jokių 
įrodymų. Imkime pvz. Torontą, šv. Jo
no Kr. parapija nuo pat pradžios at
ėjo į pagalbą patalpomis “Tėviškės 
Žiburiams”, kurie reguliariai aplanko 
viso krašto lietuvius. Koks skurdus 
būtų gyvenimas be savo laikraščio! To
liau — tautinės kapinės, vaikų stovyk
la ir tt.

Gausiausia Toronte, o galbūt ir vi
soje Kanadoje, yra Tėvų pranciškonų 
parapija. Jos vykdomi darbai yra taip 
pat dideli. Kaip šiandien išsiverstume 
be puikios salės, kokią turime Toron
te? Kur dingtų jaunimas, kuris būriais 
aplink spiečiasi? Kur vyktų mūsų mi
nėjimai, susirinkimai, parengimai ir 
tt? Kai reikia pravesti piniginę rink
liavą, kaip pvz. Toronto apyl. Bend
ruomenės solidarumo įnašų, kur eisi, 
jei ne į Prisikėlimo parapijos priean
gį? Negalima skųstis, kad bloga vie
ta. šiomis dienomis Bendruomenė be 
didelių pastangų susirinko arti $1000. 
Nepaminėjau labai svarbaus dalyko, 
tai skautu, studentų ir sportininkų or-

TAISYTINI REIKALAI TORONTE
Torontas — didžiausioji Kanados 

Liet. Bendruomenės apylinkė per pir
mąjį dešimtmetį veikė patenkinamai, 
bet pastaruoju laiku kiek pailso.
, Čia pridedama lentelė parodo To

ronto apylinkės visą vaizdą: vadovavi
mą, lėšų telkimą, bendrą lėšų apyvar-

Toronto apylinkė tvarkosi ir renka 
vykdomuosius organus pagal “KLB 
Apylinkių Tarybų sudarymo taisyk
les”, priimtas kr. tarybos 1954 m. Pa
gal šį nuostatą, organizacijos, kurios 
nori dalyvauti apyl. taryboje spren
džiamu balsu, turi kasmet registruotis 
ir mokėti nario mokestį $10. Atrodo, 
tai labai logiškas nuostatas, duodąs or
ganizacijai teisę spręsti vietos reika
lus, bet kartu reikalauja ir pareigos 
bei atsakomybės. Tas nuostatas nie
kuomet nebuvo pakeistas ir jis tebe
veikia, bet vėlesnės valdybos jį už
miršo ir jo nebevykdo. Apyl. tarybo
je ateina ir išeina kas nori be jokios 
registracijos ir be atsakomybės. Dėlto 
apyl. tarybos autoritetas sumažėjo ir 
nustatyta tvarka pairo. Anksčiau or
ganizacijos mokėjo po $10 ir veržėsi 
į tarybos posėdžių salę, b dabar, kai 
viskas nemokamai duodama ir net 
vaišės padaromos posėdžių metu, tai 
organizacijų atstovus sunku prisipra
šyti, nes nebėra susidomėjimo. Kar
tais apyl. taryboje nėra net ko svars
tyti, o tik pasikalbama prie vaišių sta
lo, kaip kokiame pobūvyje. Paprastai 
reikalai pakrinka, kai nesilaikoma nu
statytų taisyklių bei normų. Jei kas 
yra negerai nuostatuose, tai reikia 
juos nustatyta tvarka pakeisti. Šių me
tų apyl. valdybos pirmas žingsnis yra

Norėdami atsikviesti gimines, sužadėtines ar kitus asmenis iš Lenkijos 
ar kitų kraštų, kreipkitės į

J. Kazimierų Michalski
347 BAY ST. TORONTO, H AUGŠTAS, KAMB. 210, TEL. 368-9430 

Taip pat patarnauju vertimų, notarizavimo ir kelionių bilietų reikalais.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis etesm valymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

International

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST 

Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
aUrOfTiOTvn<fnl> iTGnSniIIIJOtniS 

ir Volktwaganai*.

ganizacijų, kurios yra viso Toronto 
lietuvių pažiba ir kurios šioje parapi
joje turi savo būstines. Tokiais daly
kais turėtų rūpintis ne kunigai, o tė
vai, Bendruomenė ar šiaip patrijoti- 
nės organizacijos. Kitas neabejotinas 
faktas yra tas, kad Toronto liet, para
pijos nesiriboja vien savo nariais. Nie
kas prie tų parapijų pastatų durų ne
klausia, ar esi parapijietis ir prisidė
jęs savo doleriu prie pastato atsiradi
mo. Visi gražiai telpame be parapiji
nių ir net tikybinių ar netikybinių 
skirtumų. Gyvenimas nestovi vietoje. 
Toji miela Prisikėlimo salė ir kavinė 
ima darytis perankšta. Reikia plėstis, 
reikia naujų patalpų.

šiais metais kaip tik yra užsimota 
pastatyti naujas pastatas t. vad. para
pijos namai. Jų didžioji dalis bus skir
ta visuomeniniams reikalams. Parapi
jos namais, panašiai kaip didžiąja sale, 
naudosis visi Toronto lietuviai, ypač 
priaugančioji karta.

Dideliems darbams reikia didelių 
pastangų ir didesnės aukos. Todėl 
kreipiamasi į visus lietuvius paremti 
šią statybą, šimtai rinkėjų vaikščios 
iš namų į namus. Nemalonus " darbas 
prašyti. Reikalas tačiau yra gyvybinis, 
todėl neužtrenkime jiems durų. V.S.

tą ir surinktus solidarumo įnašus. 
1954 ir 1960 m. bendros pajamos pa
didėjo virš $3000 dėlto, kad tais me
tais buvo ruoštos Toronte Lietuvių 
Dienos. Nors Liet. Dienų apyvartos 
siekdavo iki $12.000, bet šioj lentelėj 
bendrose pajamose pridėtas tik likęs 
pelnas. /

sutvarkyti B-nės atstovavimą per apyl. 
tarybą, suregistruoti organizacijas ir 
atstatyti B-nės reikalus į tikras vėžes.

Nors iš 1963 m. valdybos perimtas 
geras palikimas $925, bet iš jų nepa
siųsta nieko kr. valdybai. (Iš šių pini
gų paskirtos sumos tik šeštad. mokyk
lai, chorui, taut. šokių ir sporto org.) 
Kitokių pajamų Valdyba" beveik netu
rėjo, išsskyrus $86 įmokėtus banke
liuose solid. įnašų. Ruošti trys paren
gimai irgi nedavė jokio pelno. Praei
tų metų valdybos negalavimai atsira
do dėlto, kad du svarbūs pareigūnai 
— iždininkas ir sekretorius negalėjo 
eiti pareigų, o pirmininkas buvo ilges
nį laiką išvykęs. Pirmininko prašomas, 
sutikau perimti iždininko pareigas, 
kad pirmiausia būtų padaryta atskai
tomybė. Perėmęs iždą š.m. sausio 2 d., 
radau $269 (“Paramos” bankelyje) ir 
$350 neapmokėtų sąskaitų. Surinkus 
greit solidarumo įnašų didesnę sumą, 
visos skolos tapo išlygintos ir kr. val
dybai pasiųsta $100 avansas. Tokių 
vargų gali pasitaikyti kiekvienoje apy
linkėje, pagyvinus veiklą jos greit 
pranyksta. Apylinkė yra pagrindinis 
B-nės elementas, kuriuo remiasi visa 
Liet.- B-nė įskaitant ir Pasaulio LB 
valdybą. Todėl apylinkių veiklos stip
rinimui turime kreipti daugiau dėme
sio. P. Lelis

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
MontreaŲ, Londoną, Windsorą, Hamil
toną, North Bay, Sudburi 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 , ,K 8ALFA RAD/O & TV
Parduodam ir taisom telerizijog ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. ♦ 872 LANSDOWNE AVE, TORONTO

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, XA.V-BIU 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

JAV ir Kanadoje yra įvairių 
investavimo būdų, kuriuos žmo
nės pasirenka savo nuožiūra. Vie
ni jieško pirmoj eilėj investavimo 
saugumo ir pasitenkina mažes
nėm palūkanom, kiti mėgsta di
desnes palūkanas ir nebijo rizi
kuoti.

Vienas gana saugus, patikimas 
ir pelningas investavimo būdas, 

mas, tai vadinami “Mutual 
Funds”. Pirmasis toks savitarpio 
fondas buvo įsteigtas JAV, Bos
tone, Man., prieš 30 metų. Jo tiks
las buvo padėti vidutinio finansi
nio pajėgumo žmonėms: sutelkti 
jų santaupas į vieną fondą ir pri
taikyti trustee — patikėjimo prin
cipą, t. y. rūpintis pelningu san
taupų investavimu pramonėje, 
bankų akicijose ir pan. Tokiu bū
du bendrovės vadoyybė tarpinin
kauja žmonėm, noiintiem pelnin
gai investuoti prieinamom sąly
gom. Tokių tarpusavio fondų Š. 
Amerikoj yra jau 111.

Skirtumą tarp santaupų laiky
mo banke ir savitarpio investavi
mo fonde teparodo sis pavyzdys. 
Sakysime, du tautiečiai 1946 m. 
sausio 1 d. įdėjo po $10.000—vie
nas į banko taupomąją sąskaitą, 
kitas investavo per savitarpio fon
dą į 3 didžiausių Kanados bankų 
šėrus. Abu pinigus ten laikė iki 
1963 m. gruodžio 31 d.

a. taupomojoj banko sąskaitoj 
(vidutiniškas palūkanų nuošimtis 
1946-63 m. laikotarpyje išeina 
2.1%) per tą laiką įnašas priaugo 
$3.775.00, ir tautiečio įdėta suma 
pakilo iki $13.775.00;

b. tos pačios sumos investavimas 
į tris bankų šėrus, įskaitant šėrų 
pirkimo, pardavimo išlaidas, per 
tą patį laiką davė: dividendo $ 
13,104.00, šėrų teisės $5,590.00, 
kapitalo prieauglis $22,011.00; iš 
rišo prieauglis pasiekė $40,750.00 
ir susidaro $50,000.00.

Kaip matot, žmogus, kuris pir
ko bankų šėrus, uždirbo 10 kart 
daugiau nei tas, kuris laikė pini
gus banke už trejetą procentų.

Tarpusavio fondai tuo pagrindu

Čikagos vaizdai 
ir vargai

(Atkelta iš 3 psl.)
patį kun. Sugintą). Nors dar nevisai 
sveikas, pokalbyje dažnai sustodavo 
prie mokyklų šalpos reikalu, kurie jam 
atrodė svarbesni už ligą. Buvo galima 
matyti, kad šis žmogus įdeda visą šir
dį į savo darbą, kuriuo gali pasidžiaug
ti visi tautiečiai, nežiūrint, kur jie be
gyventų.

LIETUVAITE, 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

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

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ>.

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

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

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

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- 
dyslm visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

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

gyvenimas būtų sunkesnes. Pvz., 
jie investuoja į bankus, pramonės 
Įmones — Stelco, Dofasco... ši
tos ir panašios firmos daro ir da
rys didelį pelną, nes jų gaminiai 
yra būtinai reikalingi krašto gy
venime.

Suprantama, kad daugelis žmo
nių negali iš karto investuoti di
delių sumų. Todėl fondai yra su
darę galimybes investuoti viduti
nių pajamų žmonėms. Investuoti 
į per savitarpio fondus galima 
dviem būdais: 1) turint daugiau 
pinigų — įdėti juos iš karto (mi
nimum šitokiam investavimui yra 
$100) 2. Investuoti kas mėnesį pa
gal išgales, šitie planai yra pa
skirstyti tarp $20 ir kėleto šimtų 
dolerių į mėnesį, ir žmonės gali 
pasirinkti tokias sumas taupyti,
kurios jiems prieinamos.

Baigdamas norėčiau trumpai 
parodyti, kiek šitoks fondas yra 
žmonėm padėjęs. Pavyzdžiui imu 
United Accumulative Fond įra
šus, nes tą fondą gerai pažįstu. 
Štai $10,000 įdėti sausio 2 d., 
1958 (su investuotais dividendais) 
lapkričio 19, 1964 buvo verta $ 
23,911.36. Pradėjęs taupyk — 
$100 į mėnesį tuo pačiu lail 
lapkričio 19 d. jisai būtų sutaupęs 
$8300.00 įneštais pinigais, o jų 
vertė būtų $13,066.41.

PO

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

VAGYSTES: 
rezidencijų turtas — 
rūbai, brangenybės;

DRAUD/MA/
P. BARAUSKO Agentūra RO 6-0811

W. A. LENCKI
B .A., EfoLJBa

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

George BEN, B.A

Advokatas 
notaras

1134 DUNDAS ST. W., Toronto 8 
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 Ave^ 

Tel. LE 7-1708.

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

išskyrus trečiadienius. 
HAMILTON: 21 Main St E.

JA 7-5575, FU 3-8928 

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įsta.i^a.

klausia savo tėvus.
— Mokslininkai, vaikeli.

— Tai kodėl jie pirmiau neiš- 
bandė jo ant šunų? — nusistebi 
pirmaklasis.

Restorane
Įbėga į restoraną uždusęs pi

lietis taria:
— Trisdešimt penkis kotletus 

prašau!
— Kiek?
— Trisdešimt penkis. Nebijoki

te, ne aš vienas juos ruošiuosi 
suvalgyti. Aš turiu dar keturis 
draugus lauke...

Darbovietės raštinėj
Darbo jieškanti mergina pildė 

prašymo blanką (application. 
blank). Kai ji priėjo prie klausi
mo “Amžius” sustojo ir užsisvajo
jo.

pašnibždomis tarė:
Rašykite, nes juo ilgiau lauksi

te, juo blogiau bus..'. (atseit, dar 
senesnė pasidarysite).

šunų logika
Bėga du šunys: vienas iš Var

šuvos į Čekoslovakiją, kitas iš 
Prahos į Lenkiją.

Pakely susitinka, pasiuosto 4r 
pasikalba:

Prahą?
— Noriu skaniau paėsti. Bet ko 

gi tu bėgi Į Varšuvą?
— Paloti. Parinko Pr. Ai.

ATSAKINGUMO
(liability):
privataus asmens,

architekto, ir tX 
biznieriaus, 
apt gyventojo

DU E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTt
DANTŲ GYDYTOJA

1798 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-530 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais Ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W_ Toronto 4, 

(į rytus nuo Dufferin St)

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

24 vaL pat RO 94611 
Darbo vai RO 94131 
Namu RO6-71S2

A
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Sv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

— šį sekmadienį bažnyčioje 
per visas pamaldas bus dalinamas 
vietos arkivyskupo laiškas “Krikš- 
čionįs pasaulyje”, kuris pateikia 
pagrindines gaires gavėniai, pra
sidedančiai kovo 3 d.

— Viešpaties palaimos linkime 
subdijakonui Liudui Januškai, 
pr. sekmadienį Romoje gavusiam 
dijakonato šventimus. Tikimasi, 
kad kunigu jis bus šventinamas 
balandžio 3 d. Primicijos įvyks 
Toronte, Šv. Jono Kr. par., birže
lio mėn.; kai įšventintasis iš Ro
mos sugrįš į Torontą.

— Šią savaitę lankoma: Emer
son, Pauline, Havelock, Lisgar, 
Rusholme Rd., Muir ir Russett.

— Kat. mot. draugijos susirin
kime įdomią paskaitą skaitė teis. 
G. Balčiūnas, iškeldamas moters 
teises Kanados įstatymų rėmuose. 
Po paskaitos prelegentas įdomiai 
atsakinėjo įvairius klausimus. 
Ypač plačiai buvo paliesti turto 
paveldėjimo ir testamentų klau
simai'. Skyriaus valdyba pasiliko 
ta pati antriems metams. Advento 
laikotarpyje skyrius suorganiza
vo 52 siuntinius darbužių ir ava
lynės ir metų laikotarpyje aplan
kė 63 ligonius. Susirinkimas bu
vo sujungtas su vaišėmis.

— Pr. savaitę aukotojams iš- 
■’ siuntinėti pažymėjami. Jei rastų

si juose netikslumų, prašoma pa
informuoti kleboniją.

— Šį savaitgalį parapijos salė
je įvyksta Maž. Lietuvos Moterų 
Dr-jos parengimas-šiupinys, o Už
gavėnių išvakarėse, antradienį, 
kovo 2 d. vak. — Užgavėnių bly
nai, rengiami kat. moterų’ sky
riaus.

Solidarumo įnašai. Sekmadieni, 
vas. 21 d., prie bažnyčių surinko: 
M. Abromaitis $24, J. Šarūnas 
$16, V. Aušrotas $14, V. Abra- 
mavičius $10, Prisikėlimo parap. 
bankely J. Matulionis $16, iš viso 
$80. Jau surinkta $859. Šį sekma
dienį, vas. 28, bus paskutinis so
lid. įnašų rinkimas prie Prisikėli
mo bažnyčios. Įnašus rinks v-bos 
narys K. Manglicas su talkinin- 

- kais. Ankstyvesnius rinkėjus, ku
rie turi kvitų knygeles, bet dar 
neatsiskaitė, pakartotinai prašau 
knygeles man grąžinti, nes jos 
reikalingos atskaitomybei.

"r P. Lelis, apyl. ižd.
Kanados Liet. Jaunimo Kong

reso Komiteto ir komisijų visu
mos posėdis — šį sekmadieni, va
sario 28 d., 4 v. p.p. Prisikėlimo 
parap. muzikos studijoje.

Prisikėlimo par. kredito koope
ratyvo metinis susirinkimas Įvyko 
vasario 21 d., 3 v., par. salėje; 
prasidėjo punktualiai ir baigėsi 
per 2 vai. Vadovavo y-bos pirm, 
dr. S. Čepas. Malda prisiminta 4 
pr. m. mirę bankelio nariai. S. Če
pas savo pranešime apibūdino 
bankelio veiklą, pasidžiaugė gra
žiu bankelio augimu. 1964 m. 
gruodžio 31 d. bankelio kapitalas 
siekė $1.321.177. Per pr. metus 
bankelis paaugo $603,000 ir 397 
naujais nariais: Pranešimus pada
rė idž. J. Palys, paskolų kom. pir
mininkas B. Sakalas ir’rev. komi
sijos pirm. S. Vaitiekūnas.

1964 m. bankelis turėjo $16.- 
950 pelno, kuris paskirstytas: šė- 
rnrinkams 5% dividendo, aukoms 
$2200, $4000 į garantijos fondą.

Aukos: Prisikėlimo par. staty
bos fondui $1000, Toronto šeštad. 
mokyklai ir Lietuvių Vaikų Na
mams po $200, Vasario 16 gimna
zijai — $100, saleziečių gimnazi
jai — $100, Prisikėlimo par. sti
pendijų fondui — $100, skautų, 
ateitininkų ir “Aušros” stovyk
loms po $50, sporto klubams Auš
ra ir Vytis po $50, “T. Žibu
riams”, ‘Lituanui’ ir “Moteriai” 
no $50. Toronto taut, šokiu gru- 
nei — $50, studentų tėvų rėmėjų 
būreliui — $50.

Valdybon perrinkti L. Matukas, j 
J. Petrauskas, paskolų komisijon 
— A. Kuolas, revizijos komisijon 
— S. Vaitiekūnas. Po susirinki
mo pasivaišinta kava.

šiuo metu bankelis jau artėja 
nrie pusantro miliiono. Metu ga
le tikimasi pasiekti $2 mil. Susi
rinkusiųjų tarpe jautėsi pasitikė
jimas ir kartu noras savo liet, fi
nansine instituciją remti, ja nau
dotis, tuo paremiant liet, reika
lus ir kartu padedant sau. Pasigė
rėtinai gražiai susirinkimą prave
dė valdybos pirm. S. Čepas, kuris 
bankelio tvarkyme yra daug dar
bo Įdėjęs. .

— Nuoširdžiai užjaučiame: 
Anelę Gataveckienę ir jos šeimą, 
Lietuvoje mirus jos mamytei a.a. 
Konstancijai Folertienei; dukros 
šeimos užprašytos mišios — šį 
šeštadienį, 8.30 v. r.; Joną Vaške
vičių ir jo šeimą, jo mamytei mi
rus Lietuvoje. Jo užprašytos Mi
šios už a. a. motinos vėlę — šeš
tadienį, 7.30 v. r.

— Šį šeštad., 9 vai. r. — Mišios 
už a. a. Joną Čapliką; užprašė šei
mos bičiuliai Bočkai, Ivanauskai 
ir Kizai.

— Šį sekmad., 11 v. Mišios už 
a. a. Arvidą Rimą, žuvusį lėktuvo 
nelaimėje kartu su torontiškiu 
Donatu Venckumi; užprašė a.a. 

Donato tėveliai A. C. Venckai.
— Katachet. pamokos pr. mo

kyklų vaikučiams: antrad., 4.30 
v. p. p. pas seseles — 8 ir 7 sk.; 
treciad. — 6 ir 5 sk.; sekmad. po 
10 vai. Mišių visi kit žemesnieji 
skyriai ir besiruošią pirmajai Ko
munijai.

— Ryšium su Kaziuko muge, šį 
sekmad. religijos pamokų gimna
zistams nebus.

— Par. choro repeticijos šią sa
vaitę nebus.

— Jaunimo choro repeticijų 
nei šį penktad., nei šį sekmad. ne
bus: Sekanti repeticija — penkt., 
kovo 5 d., 6.30 v.v. muz. studijoje.

— Ryšium su par. salėje skau
tų rengiama Kaziuko muge, šį 
sekmad. par. salėje Mišių 11.30 v. 
r. nebus. Vietoje jų be Įprastų Mi
šių bažnyčioje, bus dar vienos po 
Sumos, maždaug 12 v.

— Visus maloniai kviečiame at
silankyti į skautų ruošiamą Kaziu
ko mugę.

— Šį sekmad. kavinėje — 
paskutiniai jaunimo šokiai prieš 
gavėnią. Gros jaunimo orkestras. 
Šokius praves skautų Rambyno 
tuntas. Visas lietuviškasis jauni
mas kviečiamas dalyvauti.

— Kitą saviatę bus kalėdojami 
4-je pašto zonoje dar nelankytieji 
parapijiečiai.

— Par. namų statybos vajus 
nuo durų iki durų pradėtas pr. 
sekmadieni. Dalyvauja virš 200 
žmonių. Norima didžiausią lanky
mo darbą atlikti per dvi savaites. 
Visus kviečiame duosniai prisidė
ti. Iki šiol per vajų statybai gry
nais pinigais suaukota per 
$26.000.

— Nuoširdžiai dėkojame Prisi
kėlimo par. bankelio visuotiniam 
susirinkimui už duosnią $1.000 
auką par. namų statybai. Ta pro
ga nuoširdžiai sveikiname savo 
par. bankelį trumpu laiku pasie
kusi tokių gražių rezultatų. Visus 
parapijiečius labai raginame pri
klausyti bankeliui, jame taupyti, 
skolintis ir naudotis jo visais pa
tarnavimais.

— Pakrikštytas Lino ir Veroni
kos Balaišių sūnus Donatas. Svei
kinimai!

Šv. Kazimiero šventės minėji
mą ruošia Toronto Studentų Atei
tininkų Draugovė. Kadangi šv. 
Kazimieras yra jaunimo gilėjas, 
jo šventė kartu yra ir jaunimo 
šventė. Taigi, visą programą iš
pildys jaunimas — paskaitą skai
tys stud. Živilė Šlekytė. Kviečia
me Toronto visuomenę gausiai 
atsilankyti. Minėjimas Įvyks sek
madieni, kovo 7 d., 4 v. p.p. Pri
sikėlimo salėje. Valdyba

Vytautas ir Dalia Gruodžiai su
silaukė pirmagimės dukros, o Li
nas ir Veronika Balaišiai — pir
magimio sūnaus.

Verslo Sąjungos iniciatyva sau
sio 31 d. padaryta užuomazga na
mų savininkų sekcijos, kurios 
tikslas namų savininkams padėti: 
1. apsaugoti’ sekcijos nario turtą 
ištikus nelaimei; 2. gauti mažes
ne kaina namams šildyti alyvą; 
3. gauti keletą nuošimčių pigiau 
mašinų naudojamo gazo; 4. gauti 
nuolaidas už namų remohto me
džiagas bei darbą, atrasti patiki
mą patarnavimą; 5. bendradar
biauti su jau veikiančiais kitų 
tautybių panašiais klubais, kovo
ti dėl netikslaus mokesčių pa
skirstymo, nagrinėti kitus namų 
savininkus liečiančius klausimus. 
Šiuo metu sekcija turi virš 30 na
rių: valdyba sudaro: B. Saulėnas. 
Ig. Juzukonis ir P. Puidokas. Tad 
nepamirškime i sekciją Įstoti na
riais. o i sekantį susirinkimą gau
siai atsilankyti. Ten bus nušvies
ta plačiau, ką laimėsime eidami 
tvarkvti organizuotai savo ūkinių 
reikalų. S. L

PADĖKA \
Augščiausiam pašaukus į amžinybę mano Tėvelį, nuoširdžiausią 

padėką reiškiu mane užjautusiems: gerb. T. Pauliui, Broliui Hortu- 
lanui, P. K. Augaičiui ir dukroms, E. E. Miliauskams O. A. Jakimavi- 
čiams. O. S. Dačkams, E. Kvederienei, M. J. Danisevičiams. V. G. 
Zdancevičiams ir visiems, kurie pareiškė užuojautas telefonu, laiškais 
ar asmeniškai.

Nuoširdus ačiū —
M. Malinauskas ir šeima

Maloniai kviečiame visus atsilankyti į

Tradicinį Užgavėnių 
bąli u 4 .......... . . . . . . . .

B MONTREAL

vasario 27 d., šeštadienį,
* K •

Prisikėlimo parapijos salėje.
Pradžia 7.30 v. v. J1

Studentams $1.00
SPURGOS NEMOKAMAI. TURTINGA LOTERIJA
LINKSMAS,. COMBO CONTINENTAL ORKESTRAS

Bufete: KALDŪNAI, KUGELIS,.Į V AIRI AUSI GĖRIMAI ATSIGAIVINIMUI
LAUKIAM! , ,

Rengėjos — K. L. K. M. Dr-jos
Prisikėlimo par. skyrius.

MAŽOSIOS LIETUVOS MOTERŲ DRAUGIJA RUOŠIA

TRADICINI ŠIUPINĮ

BUS LINKSMA PROGRAMA. DAINUOS SOL. ALG. SIMANAVIČIUS.
DEKLAMUOS P-LĖ MERKELYTĖ.
GAUSI LOTERIJA SU BRANGIAIS FANTAIS: DAJL. H. ŽMUIDZINIENĖS
IR DAIL. DAGIO PIEŠTI PAVEIKSLAI IR KT. BUFETAS SU GAUSIAIS GĖRIMAIS.
MALONIAI VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI. Rengėjos

Iš arti ar toli tepkit ratus, girdykit žirgus,
NES VISI VYKSTAME Į TRADICINĘ TORONTO SKAUTŲ - SKAUČIŲ RUOŠIAMĄ

KAZIUKO MUGĘ
Iškilmingas mugės atidarymas — sekmadienį, vasario 28 d., po 10 vai. pamaldų

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE. |

Čia pamatysite Įvairiausių lietuviškų ir skautiškų darbelių bei žaislų skautų - skaučių pa- I 
ruoštų mugei, pasistiprinsite tėvų komiteto paruoštais pietumis, paragausite namie keptų Į 
tortų bei kitų skanumynų ir savo atsilankymu paremsite skautišką veiklą. j

Toronto skautės, skautai ir tėvų komitetas 1

MALONIAI KVIEČIAME Į

Užgavėnių blynų paskutinį vakarą
ANTRADIENĮ, KOVO 2 D., 7 V. V., ŠV. JONO KR. PARAPIJOS SALĖJE

BŪSITE PAVAIŠINTI BULVINĖM DEŠROM, BLYNAIS, ŽAGARĖLIAIS IR KITAIS 
UŽGAVĖNIŲ VALGIAIS. .

Rengėjos: šv. Jono Kr. parapijos katalikės moterys

“Paramos” visuotinis nariu su
sirinkimas šaukiamas 1965 m. va
sario 28 d. , 3 v. p.p., Ukrainian 
Cultural Centre salėje, 85 Chris
tie St., arti Bloor St. W., ties Wil
lowdale parku, kur ir pr. metais, 
su sekančia darbotvarke: 1. Susi
rinkimo atidarymas; 2. praeito 
susirinkimo protokolo skaitymas; 
3. valdybos pranešimai: a. pirmi
ninko, b. iždininko; 4. kredito ko
miteto pranešimas; 5. priežiūros 
komisijos pranešimas; 6. revizo
riaus pranešimas; 7. diskusijos 
dėl pranešimų; 8. 1964 m. meti
nio balanso priėmimas ir pelno 
paskirstymas; 9. 1965 m. pajamų 
ir išlaidų sąmata; 10. revizoriaus 
patvirtinimas; 11. rinkimai — 3 
narių į valdybą, 1 nario į kredito 
komitetą ir 2 narių į priežiūros 
komisiją; 12. sumanymai; 13. su
sirinkimo uždarymas. Susirinki
mo metu — kavutė. Dalyvaujan
čių registracija prasideda 2 v. p. 
p. Prašoma atsinešti nario kny
gutes. Valdyba

Ryšium su žiniomis angliškoje 
spaudoje apie A. Thompson suši- 
žeidimą iš patikimų šaltinių pa
tirta, kad A. Thompson jokios au
tomobilio nelaimės neturėjo ir 
kad vėliavos pakėlime negalėjo 
dalyvauti dėl anksčiau turėto su
negalavimo staigaus pasikartoji
mo.

Toronto šeštad. mokyklos mo
kytojų tarybos posėdyje, daly
vaujant viešniai iš JAV mokyt. 
Katiliūtei, nagrinėti mokymo-auk- 
lėjimo klausimai, j ieškota prie
monių m-klą padaryti patrauk
lesne, jieškota būdų paraginti tė
vus padėti vaikams paruošti pa
mokas namuose. Po diskusijų nu
tarta: a. mokytojams artimiau 
bendradarbiauti su savo klasės 
mokinių tėvais; b. duoti namuose 
tiek darbo, kad mokinys jį atlik
tų maždaug per 2 vai. ir tektų 
kiekvienam einamam dalykui Vz 
vai.; c. rūpintis vadovėlių tinka
mumu.

Buvo pageidauta didesnio dė
mesio iš Bendruomenės vadovy
bės mokyklos reikalams. Taipgi 
iškeltas klausimas padalinti mo
kyklą į du laipsniu — pradinę (6 
metų) ir vidurinę (4 metų), nes 
didelis mokinių amžiaus skirtu
mas sudarąs sunkumų. Tikimasi, 
kad ši mintis bus svarstoma tėvų 
komiteto ir m-los tarybos. J. J.

Gen. kons. dr. J. žmuidzinas su 
ponia ir kun. kleb. P. Ažubaliu 
dalyvavo Vasario 16 minėjime 
Oakvillėje. Buvo susirinkę apie 
60 apylinkės lietuvių išklausyti 
konsulo paskaitos ir kitos pro
gramos.

Nauj. kanadiečių teatras kovo 
2-7 vakarais 8.30 v. vaidins suo
mio Edward Wilde 3 v. komedi
ją “The Kratt” centrinės viešo
sios bibliotekos salėje College St.
— George St. šeštadieni ir sek
madienį — 2.30 v. p.p. Bilietai
— $2.50 ir $1.50. Informuotis ir 
bilietų teirautis tel. 261-3487 ar
ba HŪ 5-7823. Teatro režisorius
— estas R. Andre. Jis ir visa jo 
grupė kviečia lietuvius dalyvauti.

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

— Tradicinė Kazimierinių va
karienė — vasario 27 d., 7.30 v.v. 
prasidės su menine programa. 
Jaunimas sušoks taut, šokį, pas
kui seks baletas su ispanų, mek
sikiečių ir škotų šokiais, po to — 
vėl tautiniai šokiai. Visiems bus 
duodama šilta ir gera vakarienė 
su priedais. Gros labai geras or
kestras. Bus didelė loterija. Šei
mininkės maloniai'prašomos iš
kepti saldumynų ir,-kas gali, pra
šoma paaukoti dovanų loterijai.

— Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė bus švenčiama vasario 28 
d. 1 v. bus Mišios už persekioja
mą Bažnyčią Lietuvoje. Pamaldų 
metu skautai budės su vėliava. 3 
v. p.p. Plateau salėje akademija 
su menine dalimi; išpildys jauni
mas.

— Šv. Kazimiero par. mokiniai, 
kur besimokytų, pagal vyskupijos 
patvarkymą, pirmąją Komuniją 
ir Sutvirtinimo sakramentą turi 
priimti savo parapijoj. Pakartoti
nai prašomi tėvai apie tai praneš
ti klebonui artimiausiu laiku.

— “Tėviškės Žiburius” visada 
galima užsisakyti pas kun. J. Gau- 
dzę kiekvieno susitikimo metu.

— Turime labai gerą lietuvį 
fotografą ir foto studiją. Tai To
ny Laurinaitis. Studija yra 1920 
Frontenac St., tel. 525-8971.
-— Kovo 14 d. 3.30 v. p.p. Šv. 

Kazimiero klebonijoje Įvyks atei
tininkų sendraugių susirinkimas. 
Ta proga kleb. F. Jucevičius yra 
pažadėjęs duoti paaiškinimų apie 
pasikeitimus liturgijoj. Visi atei
tininkai sendraugiai prašomi tos 
dienos popietę rezervuoti ir at
vykti į ši neeilinį susirinkimą.

— Parapijai aukojo: Pov. Kal
pokas $50, J. Trumpa $34, Pet. 
Peleckis $30, O. Jasiūnienė $20, 
Ch. Sauka $15, G. McNamara $10, 
Miss J. Skirka $7.

— Prie Šv. Kazimiero Jaunimo 
Klubo valdyba Yėl organizuoja 
slidžių-ski kelionę i Vallee Bleue 
kalnus kovo 14 d.; kainuos $2.50.

— Šv. Kazimiero Jaunimo Klu
bo valdyba skelbia 2 metų finan
sinę apyskaitą.

Pajamos:
1961-63 m. gauta pelno $20.00
1963. XII.27 linksmavakaris 74.00 
1964,1.12 slidžių kelionė 111.00 
1964.11.23 slidžių kelionė 77.00
1964. VI.20 linksmavakaris 45.70
1964.X. 10 linksmavakaris 58.64 
1064.XII.26 linksmavak. 132.80 
1965.1.10 slidžių kelionė 64.00 
1965.11.14 slidžių kelionė 60.00 
Palūkanos 3.92

Iš viso $647.78 
Išlaidos:

1963. XII.27 $42.61
1964.1.12 64.00
1964.11.23 77.00
1964. VI.20 45.70
1964.X.10 47.52
1964.XII.26 100.19
1965.1.10 64.00
1965.11.14 60.00

Iš viso $501.02
Gryno pelno (banke) $146.76

Gd.

Aušros Vartų par. žinios
1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q.

— šį šeštadienį mūsų parapijos 
salėje įvyks abieju Montrealio 
lietuvių parapijų chorų kencer- 
tas, dalyvaujant op. sol. B. Karde
lienei, solistui A. Kėblini ir pia
nistui K. Smilgevičiui. Pradžia — 
7 v. v. šis jungtinio choro koncer
tas, diriguojamas A. Ambrozaičio, 
žada būti tikrai puikus. Atsilankę 
nesiganlėsite.

— Vakar buvo iškilmingai pa
minėtas “Lito” dešimtmetis. Li
tas, veikdamas mūsų parapijoje 
nuo 1955 m., jau spėjo įsigyti vi
sų pasitikėjimą.

— šv. Onos Dr-ja rengiasi pa
minėti savo gyvavimo penkmetį, 
ši draugija yra daug prisidėjusi 
prie parapijos gyvenimo, tiek dva
sinėje, tiek finasinėje srityje. 
Kviečiamos ir kitos moterys prie 
šios draugijos prisidėti.

— šią savaitę Montrealyje lan
kėsi T. G. Kijauskas, S. J. ateiti
ninkų reikalais. Jis yra mokslei
vių ateitininkų dvasios vadovas.

— Parapijos bazarui fantų au
kojo? O. Salalienė, V. Visockis, B. 
Jaunius, P. B. Rutkauskai (iš Bar
bados parvežė gražią dovaną), K. 
M. Žemaičiai — $5.

— Bažnyčios fondui aukojo: $ 
100 — Iz. Mališka; $10 — L. Sin
kevičius, A. Keblys, J. Monstavi- 
čius; $9—S. Pocauskas ir A. Vai
tekūnas; $5: — A. Motejūnienė 
(garsiakalbiui). \

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliava— $343.50.

— Mūsų skautai kasmet šv. 
Kazimiero šventės proga ruošią 
Kaziuko mugę, šiais metais Mont
realio skautų ruošiama mugė ko
vo 6—7 d. bus ypatingai įdomi. 
Jau dabar jie drožinėja, siuvinėja, 
ruošia Įdomius žaidimus. Mugė 
bus atidaryta par. salėje šeštadie
nį, kovo 6 d., 4 v. p. p. Apie 6 v. 
bus rodomas praėjusios stovyklos 
filmas. Sekmadienį po Sumos bus 
skanūs pietūs. Visi galės pasi
džiaugti, pasivaišinti ir pamėginti 
laimę. Taip pat mugėje bus ir jau
nųjų dailininkų - skautų meno pa
roda, kurioje jau pasižadėjo daly
vauti: Dana Aneliūnaitė, Rūta 
Barteškaitė, Kazys Barteška, Rai
mundas Piešina ir Gytis Vazalins- 
kas.

— Nuo kovo 7 d. bus Įvestos 
liturginės reformos. Mišių pra
džioje bus išleidžiama psalmė lu- 
dica, o pabaigoje — paskutinė 
evangelija. Nebus kalbamos mal
dos po skaitytinių mišių. Kaiku-. 
rios mišių dalys bus skaitomos ar 
giedamos gimtąja kalba.

Šiomis reformomis stengiamasi 
tikinčiuosius labiau suartinti su 
Mišių auka. Norima, kad jie ne
būtų tik pasyvūs žiūrovai, bet ak
tyvūs dalyviai. Bit. \

Vasario 16-toji AV par. šeštad. 
mokykloje buvo labai gražiai pa
minėta pr. šeštadienį. Mokytojų 
rūpesčiu paruošta programa buvo 
plati ir labai gerai mokinių atlik
ta Įtraukiant visą mokyklą. Ofi
cialioje dalyje į jaunuosius kalbė
jo I. Rimkevičienė, prancūzų mo
kyklų komisijos inspektorius J. 
Gendron, Tėv. J. Vaišnys, SJ — 
Kultūros Fondo atstovas ir inž. Z.

LITHUANIA

KODĖL NEPAMĖGINTI PATOGIU IR PIGIU BŪDU 
UŽSAKYTI GIMINĖMS SIUNTINIUS?

“TAURO” ATST. 
ST. PRAKAPAS

RO 7-9088,
18 BROOKSIDE AVE
Toronto 9, Ont.

Aptarnauja klijentus atvažiuodamas į jūsų namus visais 
siuntinių reikalais. Turiu didelį pasirinkimą Bet. plokštelių, 
sveikinimo korteBų ir kt.

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

Užsakymai prnmamtir paštu.

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

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 2-3650

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.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

Parduodamas 7 vienetų MOTELIS, be
veik naujas, prie didelio judėjimo vieš
kelio. Savininkas priverstas ji parduo
ti dėl pablogėjusios sveikatos. Prašo
ma $23.000; lengvos išsimokėjimo są
lygos. Nuolaida sumokant viską iš 
karto. NELSON FISHER REALTOR, 
Stayner, Ont.

TORONTO
Atvyko iš Lietuvos vas. 22 d. 

lėktuvu per Maskvą i Torontą 
nuolatiniam apsigyvenimui Van
da Pazukaitė, p. Meiliūnienės se
sutė. Viešnia yra buvusi Sibiro 
tremtinė 8 metus. Ji yra dailinin
kė, dalyvavusi meno parodose ir 
už Lietuvos ribų. Aerodrome vieš
nią pasitiko giminės — p. Meiliū
nų šeima ir gausus būrys bičiulių, 
daugiausia panavėžiečių, jų tarpe 
kun. P. Ažubalis ir “TŽ” atstovas. 
Kelionė iš Maskvos i Torontą tru
ko keliolika valandų. „Tai buvo 
mano ilgiausias ir laimingiausias 
pirmadienis” — buvo viešnios 
pirmieji žodžiai Kanadoje.

M. ir J. Yokubynams pagerbti 
komitetą sudaro: pirm. Br. Mari- 
jošius, nariai: p. Norkienė, A. 
ščepavičienė, kun. P. Ažubalis, 
Pr. Alšėnas, O. Indrelienė, p. Bu- 
tienė, p. Ramanauskienė, p. Bra- 
žukienė, p. Lembertas ir p. Mi
liauskas. Pagerbtuvės — kovo 6 
d., šeštadienį.

Estijos nepriklausomybės šven
tės proga Toronto estai surengė 
šaunų priėmimą Estų Namuose 
vas. 19 d. Iš lietuvių dalyvavo 
gen. kons. dr. Jš Žmuidzinas, 
apyl. pirm. inž. E. čuplinskas su 
ponia ir J. R. Simanavičius. Vas. 
21 d. Massey salėje įvyko iškil
mingas aktas. Lietuvai ir lietu
viams atstotavo gen. kons. dr. J. 
žmuidzinas ir kt. pareigūnai.

Rimša — tėvų komiteto pirm. Mi
nėjimui vadovavo mokyklos vedė
ja mokytoja S. Ališauskienė. Me
ninę dalį pranešinėjo mokinė K. 
Bendžiūt’ė. Akordeonu pagrojo D. 
Gurčinaitė, solo pašoko A. Vasi
liauskaitė, deklamavo: A. Kubi- 
liutė, K. Paknytė, R. Styraitė, A. 
Staskevičiūtė ir R. Zubąitė. Vaiz
deli “Vytauto pabėgimas iš kalė
jimo” atliko L. Kanapų, R. Mont- 
vilaitė, A. Lapinas ir K. Rimša. 
Pianinu jaunuosius palydėjo sės. 
M. Bernadeta, mokyklos mokyto
ja. Minėjimas buvo užbaigtas Tau
tos himnu. Tėvų komiteto rūpes-< 
čiu po minėjimo visi mokiniai bu
vo pavaišinti saldumynais. Minė
jime dalyvavo gražus būrys tėvų, 
tačiau dalyvių galėjo būti ir dau
giau. — v —

Lituanistiniame seminare buvo 
gvildenama tema “Draugavimas, 
poravimasis ir mišrios vedybos”. 
Tema buvo įdomi ir jaunieji ją 
gyvai diskutavo. Sekantis semina
ras bus kovo 7 d., nutraukiant 
laiką nuo Kaziuko mugės links
mybių. Bus diskutuojama tema 
“Jaunimas Lietuvoje”. .

Lietuvių Fondo vajus, nors pa
mažėl, bet juda.' Be anksčiau 
skelbtųjų, įstojo keli nauji nariai. 
Per įnašų telkimo komitetą Įsira
šė Sofija Masevičienė, Petras Be
leckas ir Andrius Masevičius Įmo
kėdami po $100. L. Fondui per p. 
Masevičienę paukojo $5 Benius 
Tamošaitis.

TAUPYK IR SKOLINKIS UI IT A 
SAVO KREDITO UNIJOJE LI IMO

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

f

KASOS VALANDOS: 1445 D* $«v* St., sekmodieniot* nuo 10.30 Iki >2.30 v., darbo die
nomis — nuo 10 iki 3 v., Hskiriont pirmodienius ir Jeitodienius; vokorois — treiiodie- 
nlois ir penktodientoh nuo 7 iki 9 vol.

nuo 1 M 6 vol. Ir vokorois




