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Reformos ir lietuviai
Visuose žemynuose, per kuriuos yra nusitiesusi Katalikų 

Bendrija, vyksta istorinės reikšmės reformos, tuo tarpu liečian
čios religines apeigas. Tai dalis bendro krikščionybės atsinaujini
mo ir atnaujinimo žygio. Esmėje lieka tas pats Kristus, ta pati 

-Evangelija, ta pati krikščionybė, bet kaikurios apeiginės formos, 
susidariusios ilgų šimtmečių eigoje, naujai suprasminamos bei 
priartinamos tautoms ir paskiriems žmonėms. Ilgai vyravusi loty
nų kalba paliekama tik pačiai centrinei apeigų daliai, kuri yra 
labiausiai reikalinga pastovumo , aiškumo ir tikslumo. Kad loty
nų kalba atliko dideli vaidmenį kaip pastovumo, visos Katalikų 
Bendrijos vieningumo bei ryšio priemonė, netenka abejoti. Ji nė
ra išjungta ir dabar — lieka oficiali Bendrijos kalba. Be to, jos 
negalės atsisakyti visose apeigose tos geografinės sritys, kur kar
tu gyvena įvairios tautos. Ten ir toliau teks remtis apeigose tra
dicine lotynų kalba, kuri neužkliūva nei vienai tautai. Vietinių 
kalbų įvedimu džiaugsis tie kraštai, kurie neturi tokių aštrių 
kalbinių problemų kaip pvz. mūsų Vilniaus kraštas. Ja džiaugsis 
misijų kraštai, kur lotynų kalba sunkiai įvedama ir kur jau vieti
nės kalbos yra pasiekusios minimalinį kultūros lygį. Pagaliau 
naująja reforma džiaugsis visi tie, kurie apeigose jieško prasmės, 
gyvosios dvasios, tiesioginio dalyvavimo ir nebesitenkina vien 
formine puse.

★ ★ ★

Lietuviams kalbinė apeigų reforma kelia džiaugsmą, bet kar
tu ir rūpestį. Džiaugsmą, neš mūsoji kalba, kaip ir kitų tautų, 
įžengia į sakralinę sritį, kuri ligi šiol jai nebuvo prieinama. Pir
mą kartą istorijoj liturginės knygos, kaip pvz. mišiolai , ir kitos, 
pasieks altoriaus garbę, kuri ligi šol buvo rezervuota lotynų kal
bai. Lietuviškosios parapijos išeivijoje, Įsivedusios daugiau savo 
gimtosios kalbos apeigose, sustiprins savo ir visos lietuviškos 
bendruomenės tautinį pobūdį. Bet tai tik viena medalio pusė. Su 
kalbine reforma kyla ir rūpesčiai. Daugelis senųjų lietuvių para
pijų kalbos atžvilgiu stovi kryžkelėje ta prasme, kad čiagimis 
jaunimas silpnai bemoka lietuviškai ir jam sunku bus beprisitai- 
kyti prie lietuvių kalbos įvedimo apeigose. Net JAV ortodoksų 
parapijos, ilgai vartojusios senąją slavų liturginę kalbą, turėjo 
pereiti į anglų kalbą. Galimas dalykas, kad tokiose lietuvių para
pijose galės dar kurį laiką pasilikti visose apeigose lotynų kal
ba, panaudojant lietuvių kalbą tiek, kiek esamom sąlygom įma
noma. Įvedimas anglų kalbos, vietoj lotynų, prisidėtų prie čiagi- 
mių lietuviškumo silpninimo ir dar labiau ištrintų ribą, skirian
čią juos nuo Įsiliejimo į vietinės tautybės visuomenę. Visdėlto ir 
tokiose kryžkelės parapijose bendra lietuviška iniciatyva — ku
nigų ir pasauliečių gali dar sudaryti branduolį ne tik parapijų lie
tuviškumui tęsti, bet ir jam atgaivinti ryšium" su kalbine reforma. 
O to reikia siekti, nes parapijų nutautėjimas reiškia jų išnykimą.

. ... . .
Nemenką kliūtį reformos sąjūdžiui sudaro ir tradicinis lietu

vių tautos lėtumas priimti naujoves. Reikės dar daug laiko ir 
daug aiškinimo, kol didžioji lietuvių masė taps priimlia reformai. 
Jau dabar galima jausti, kad mūsų tautiečiai liturginėms refor
moms nėra entuziastai, išskyrus, žinoma, aktyviuosius jų šalinin
kus. Net spaudoje pasigirsta balsų, pasisakančių už lotynų kalbą 
ir senąją apeigų formą. Jie iškelia antraeilės reikšmės priekaiš
tus, bet "neįsigilina i dalyko esmę. Šios liturginės reformos yra 
mūsų šimtmečio religinio atsinaujinimo sąjūdžio dalis. Tasai są
jūdis" sklinda visame pasaulyje. Ir mes, kaip krikščioniška tauta, 
negalime likti nuošaliai. Laikas ir mums labiau įsigilinti į krikš
čionybės turinį ir žengti kartu su dabarties gyvenimu. Jei to ne- 
padarysim dabar, mūsų jaunimas, augąs reformuotoj aplinkoj, nu
sisuks nuo lietuviškų parapijų. Dabar laikas Įtvirtinti jaunimą Į 
apeigini ir aplamai parapini lietuvių gyvenimą. Tai dar galima 
beveik visose Kanados ir daugelyje JAV lietuvių parapijų. Svar
bu tad pradėti netrukus. O pradžią kliudo, be kitų dalykų, litur
ginių knygų neturėjimas. Reikia tikėtis, kad liturginė lietuvių ko
misija Čikagoje jas netrukus paruoš. Tai didelis darbas. Tokiam 
darbui reikėtų sutelkti pajėgiausių teologų ir kalbininkų komi
siją, nes netinkamai paruošti lietuviški tekstai kompromituos 
visą taip svarbų reikalą. Dabar jau kaikur laikinai vartojami teks
tai pagal mišiolėli “Būk mums malonus” reikalingi geros kalbi
ninko rankos. Tikėkime, kad ji atsiras. Pr. G.

Lietuvių ir brazilų kova sutampa
PRANEŠIMAS APIE PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESĄ BRAZILIJOJE

v „ , , o T. J. KIDYKAS, SJ,Kongresas įvykęs vasario 18-21 «Mūsų Lietuvos” redaktorius
d. Sao Paulo mieste, dalyvių gau- 4 
sumu, jaukumu, darnumu ir pro
pagandiniu požiūriais prašoko vi
sas rengėjų viltis. Užbaigos ban
kete visi kalbėtojai, tiek iš Š. A- 
merikos svečiai, tiek Pietinės 
džiaugės ir apipylė pagyrimais 
S. Paulo lietuvius už puikiai su
organizuotą suvažiavimą, šitoje 
trumputėje apžvalgoje duodame 
kongreso įvykių tartum skeletą, 
susilaikydami nuo platesnių jo 
komentaru.

IŠKILI PRADŽIA
Kongresas prasidėjo iškilmin

gomis vysk. V. Brizgio Mišiomis 
V. Zelina liet. par. bažnyčioje, 
kuri buvo pilnutėlė žmonių. Daug 
vyrų ir jaunimo. Dalyvavo min. 
Stasys Lozoraitis, diplomatijos 
šefas, konsulas Polišaitis su po
nia, VLIKo pirm. min. V. Sidzi
kauskas, PLB valdybos vicepirm. 
A. Nasvytis ir visa eilė kitų žy
mių svečių.

Jo Ekselencija pamoksle nuro
dė, kaip meilė bei ištikimybė gy
venamam kraštui derinasi su 
meile bei ištikimybe Lietuvai ir

apie mūsų visų veiksnių apsijun- 
gimą darniam bendradarbiavimui 
ir kovai už Lietuvos laisvę; jieš- 
kota kelių, kaip palaikyti mūsų 
jaunime lietuviškąją ugnelę. Po
sėdžiuose dalyvavo įvairių srovių 
atstovai, bet buvo tokia vieninga^ 
jauki nuotaika, kaip jos anksčiau 
niekada neteko patirti panašiuo
se suvažiavimuose. Nebuvo nė 
vieno susiriejimo jokiu klausimu, 
nors buvo nuomonių skirtumų. 
Tai jau naujas vėjas ir labai ma
lonus, gaivus.

VAKARINIS BENDRAS 
POSĖDIS
Irgi gausus dalyviais. Sveikini

mų tęsinys ir dvi ilgesnės išsa
mios kalbos — pranešimai. Iš 
JAV dr. Armanienė atskleidė, 
kaip susiorganizavo ir veikia Liet. 
Bendruomenė JAV, kokius turi 
užmojus 1965 m., žadėjo morali
nę ir materialinę paramą knygo
mis, vadovėliais, plokštelėmis 
Pietų Amerikos lietuviams ir įtei
kė $100 dovaną. Mons. J. Balkū- 
nas, kaip visada, šiltai, nuošir-

Jis ir čia užbūrė gausią 
publiką.

ATPIGINTI KNYGAS
Trečiosios dienos rytą

mūsų

Kanadoje: bus rinkimai?
Apie naujus rinkimus prade

dama vis daugiau kalbėti. Dau
gelis politikų tvirtina, kad rinki
mai planuojami birželio mėne
siui. Iki to laiko turėjo pasibaig
ti kyšininkų byla Montrealyje. 
Dabar, kada iš kalėjimo pabėgo 
vienas iš narkotikų prekybos or
ganizatorių Lucien Rivard, padė
tis vėl susikomplikavo ir Pear- 
sonui. atrodo, reikės palaukti, 
kol viskas aprims. Rinkimų no
rėtų ir konservatoriai. Nors jie 
nesitiki laimėti, bet tuo atveju 
tikisi naujo vado.

Visos politinės partijos rodo 
dėmesį studentijai, nes išėję iš 
un-to daugelis jų pasireikš poli- 

. tikoje. Beveik kiekvienas un-tas 
turi savo politinius rinkimus. 
Šiuo metu liberalai vyrauja 11 
un-tų. konservatoriai — 4 ir n. 
demokratų p.—3. Nežinomi dar 
yra rezultatai 8 universitetų, kur 
rinkimų dar nebuvo.

Rūkančių skaičius Kanadoje, 
sveikatos ministerijai pradėjus 
akciją prieš tabaką, nedidėja. 
Statistikos duomenys rodo, kad 
tik pusė visų suaugusių kanadie
čių terūko, baugiausia rūkančiu 
yra Kvebeko provincijoje — net 
62% ir mažiausia Atlanto pro
vincijose — tik 27% visų gyven
toju.

$11 mil. kas dieną išmokama 
Kanadoje įvairiom pašalpom. 
Kas ketvirtas asmuo gauna nuo
lat Įvairius vyriausybės čekius. 
Vien vaiku priedams “baby bo
nus” kas metai išmokama $550 
mil., kuriuos gauna 2,7 mil. vai
kų. Senatvės pensijom išmoka
ma $815 mil. per metus.

“Mes irgi esame žmonės, ne 
tik indėnai”, “mes norime dar
bo, ne pašalpos”, — su tokiais 
šūkiais plakatus nešdami indė
nai demonstravo Albertoje. In
dėnai skundžiasi, kad negali 
gauti darbo, o iš gaunamų pašal
pų $15—20 mėn. negali pragy
venti. Provincijos premjeras E. 
C. Manning pareiškė negalįs 
daug prie padėties pagerinimo 
prisidėti be feder. vyriausybės 
žinios.

Jieškomas naujas gener. gu
bernatorius Kanadai. Dabartinis 
G. Vanier, išbuvęs tose pareigo
se jau 6 m., ši rudeni iš pareigų 
pasitraukia. Vanier buvo vienas 
populiariausių asmenų šiose pa
reigose. Gen. gubernatorius gau
na $47.000 algos metams, be to. 
patalpas ir štabą. Pareigos — 
atstovauti karalienei ir dalyvau
ti įvairiose iškilmėse.

Prancūzų kilmės kanadiečių 
skaičius yra vienodas per pasku
tinius 100 metų — 30% visų 
krašto gvventojų. Anglų kilmės 
kanadiečiai sumažėjo iš 61% 
1871 m. iki 43% 1961 m. Net 
850.000 prancūzų kilmės kana
diečiu gyvena už Kvebeko ribų, 
daugiausia New Brunswick ir 
Ontario prov.

Kanadoje yra 22.000 gydyto
jų. Vienas gydytojas tenka 857 
ašmenim. Dantų gydytojų trūku
mas yra dar didesnis, nes vie
nam dantų gydytojui tenka 3000 
asmenų. Ta proporciia mažesnė
se vietovėse yra dar didesnė, nes 
dauguma gydytojų yra susispie
tę miestuose.

mūsų tautai. Galingo choro lietu- išnagrinėjo mūsų tautinį 
viškos giesmės kėlė lietuviška tiek Lietuvoje, tiek iš-
nuotaiką.

Atidaromasis iškilmingas posė-
eivijoje ir skatino kongresą tarti 
stipriausią žodį ne tik lietuviams,

dis vyko seserų pranciškiečių gra- ,ir vlsam pasauliui, Jungt. 
žioje gimnazijos salėje, kurią ir- Tautoms, Žmogaus Teisių Komi- 
gi užpildė ir senimas ir jaunimas. ?Ųai ir mi}sų tautos nai- 
Kongreso posėdį atidarė rengi- tinimo, kolonizavimo ... (N eis
mo komisijos pirm. mons. Pijus kei?,ciu nepažymėjęs, kad mons. 
Ragažinskas, pasveikindamas da- Valkūnas pavergė visų širdis).

Argentinos taut, šokių ansamb
lis “Rambynas” pateikė šokių ir 
dainų pynę “Užb^.igtuvės”, "ku
rias jis paka^toj^Tf^šeštadienio 
vakare, miesto teatre, minint Va
sario 16. Tai vienas stipriausių 
mūsų taut, šokių vienetų, jau ei
lę mėtų Argentinoje žavįs ne tik 

; lietuvius, bet ir plačius argenti- 
Pirm. J. Antanaičiui pradėjus * niecnl slųogsmus, tiek televizijų

lyvius ir pakviesdamas garbės bei 
darbo prezidiumus. Garbės prezi
diume buvo matomi vysk. V. Briz
gys, ministerial St. Lozoraitis, V. 
Sidzikauskas, kons. Polišaitis, 
monsinjorai I. Albavičius, J. Bal
kūnas, visų dalyvaujančių kraš
tų po vieną atstovą ir kiti garbin 
gi" asmenys.

posėdžio darbus, pirmas žodis te
ko vysk. Brizgiui, kuris po trum
pučio pasveikinimo perdavė šv. 
Tėvo kongresui skirtą palaimini
mą. Tada kalbėjo min. St. Lozo
raitis, VLIKO, Liet. Bendruome
nės, Tautos Fondo astovai ir il
ga eilė sveikintojų. Pagrindinė

programose,’ tiek įvairių . klubų 
bei organizacijų parengimuose.

Trečiosios dienos rytą vyko 
sekcijų posėdžiai, jų darbų san
traukos, parengtos rezoliucijos, 
pageidavimai, veiklos ir kovos 
gairės. Bet tuojau pat išskiriu 
Liet. Enciklopedijos leidėjo J. 
Kapočiaus sumanymą, kaip aprū
pinti P. Ameriką prieinama kai
na lietuviška literatūra, kuri čia 
dabar, dėl didelių valiutos skir
tumų su doleriu mums yra neį
kandama. Kongresas kreipiasi į 
mūsų knygų leidyklas, kad jos 
atspausdinusios savo leidžiamo 
veikalo tiražą, pridėtų bent 100 
ar 200 egzempliorių, skirtų P. A- 
merikai ir už juos paimtų tik tiek, 
kiek reikia popieriui bei įrišimui 
apmokėti, o atsisakytų viso kito 
pelno. Tada tos knygos būtų čia 
įperkamos.

IŠKILMINGAS POSĖDIS
Jis įvyko gražiam “Teatro Mu

nicipal”. Jame 1.600 sėdimų vie
tų. Daug šimtų lietuvių nebega
vo pakvietimų "įeiti, toks didelis 
buvo jų pareikalavimas.

Pirmasis žodis teko min. V. Si
dzikauskui, kuris iš pradžių ang
liškai informavo brazilus ir kitus 
svečius apie šio minėjimo pras
mę. Lietuviškoje kalboje nurodė 
tarptautines politines aplinkybes, 
kurios veikia mūsų naudai. Nuro
dė ir momentus, kuriuos galim 
ir turim dabar drąsiausiai išnau
doti prieš okupantą. Ministerio 
kalba sužadino visuose tvirtą ryž
tą tol dirbti, kovoti ir aukotis, 
iki tėvynė bus laisva. O kad ji 
bus laisva, nėr ko abejoti.

BRAZILŲ PROFESORIAUS 
KALBA
Portugalų kalba ilgoje paskai

toje katalikų universiteto prof.
(Nukelta į 5 psl.)

LIETUVIŲ SĄSKRYDIS VOKIETIJOJ
jos vyriausybė tai gerai supranta 
ir didžiadvasiškai remia lietuvių 
tautinio išsilaikymo pastangas, 
remdamasis prancūzų - vokiečių 
tautų draugyste, dr. R. Jaeger nu
rodė, kad ant tų pačių pagrindų 
galima kurti draugiškus santy
kius ir su kitomis tautomis. Trys 

i pagrindinės bendros pažiūros riša 
.. A . ... j vokiečius ir lietuvius: 1) laisvieji

vaišės užtrukusios iki Gerokai no i P1®?111-. Pr°gram4 atli-: netuviai pripažįsta Fed. V. Vokie-Sak"“ “e ° P°■ ak“uSrs„hAmsXauzS,d“u‘Z°Vokietijos valsty- 
j anuKas, sol. a. ^lempuziene, muz. ^es tęsėją, o Fed. V. Vokietija re- 
i D. Lapinskas, Mannheimo teatro mįa vįSų Pabaltijo kraštų kovą už 
dalis, Vasario 16 gimn. taut, so-; vajstybinę nepriklausomybę; 2) 

I abeji teigia laisvo tautu apsi- mai. Meninei daliai sklandžiai: sprendimo teisę; 3. abeji išpa%s. 
vadovavo E. Gedikaite - Tamosai- įa įr j<ovoja u£ suvienytą Europą, 
tiene. Sol. A. Stempuzienę paly- ge į0 vokiečius ir lietuvius jun- 
dejo minėtasis orkestras, dmguo- gia bendras likimas Abi taptoJs iš 
jamas muz. D. Lapinsko, ir PaSro’ savo praktikos pažįsta bolševikinę 
jo savo , dirigento sukurto baleto vergįją įr netiki plepalais apie 

Daina va.¥^^.- Menine persekiojimų atoslūgį. Baigda-
programa buvo puikiai paruosta mas garbingasis kalbėtojas skati-

Vasario 16 proga Vokietijos L. 
Bendruomenės valdyba surengė 
centrinį minėjimą Heidelberge

visu sveikintoju mintis buvo, kad i senosios pilies karalių salėje. To- 
kongreso darbai atsilieptų Lietu-1kius didesnio masto minėjimus 
vos laisvinimo bylai, sustiprintu valdyba pradėjo rengti nuo 1961 
mus pačius, ypač jaunimą, ir su-'m- Jie sutraukia didokus būrius 
teiktu paguodos broliams paverg- lietuvių ir gerai pavyksta. Tai lyg 
toje tėvynėje. ' ir Lietuvių Diena Vokietijoje.

Sveikinimus sekė susipažinimo;

SEKCIJŲ POSĖDŽIAI
Antrąją dieną vyko, sekcijų po

sėdžiai. Posėdžiavo tik dvi sekci
jos: sielovados — kunigų ir kul
tūrinė, politinė.

Sielovados sekcijoje net 15 ku
nigų išklausė vysk. Brizgio išsa
mių pranešimų apie Vatikano 
san'tarybos darbus ir kiek jie lie
čia mūsų sielovadą, apie Bažny
čios padėtį Lietuvoje. Sekė eilė 
paklausimų, pasitarimų apie mū
sų išeivijos dvasinius reikalus. 
Ypatingas dėmesys atkreiptas į 
dvasinius jaunimo pašaukimus.

Kultūrinėje — politinėje sekci
joje paliesta ir svarstyta visa ei
lė klausimų, kurie atsispindės 
kongreso rezoliucijose. Bet pa
minėtina tuojau pat. kad čia bu
vo labai maloniai sutikta žinia

jo savo dirigento sukurto baleto vergiją ir netiki plepalais apie

ir klausytojų entuziastingai sutik
ta.

Pagrindinis šventės kalbėtojas tada išsilaikyti, jei bus siekiama 
buvo Vokietijos seimo vicepirm. i “didžiosios tėvynės Europos”!. 
dr. Jaeger. Jis kalbėjo, kad Lietu-' Lietuviškojo jaunimo vardu 
vos okupacija negali būti pripa-! kalbėjo Vasario 16 gimnazijos 
žinta. kad nueitasis lietuvių tau- VII klasės mokinys Andrius Šmi
tos skausmo kelias skatina laisvų- tas. Jis lietuviškai ir vokiškai pa
jų kraštų žmones teikti lietu- brėžė, kad ir ne Lietuvoje gimusi 
viams ypatingą globą. V. Vokieti-' (Nukelta į 6 psl.)

no puoselėti jungtinės Europos 
mintį, nes senoji tėvynė gali tik

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės surengto centrinio Vasario 16 minėjimo dalyviai garsiojoj Hei
delbergo pilies karalių salėje. I eilėj iš kairės: Vokietijos parlamento vicepirm. dr. R. Jaeger 
su ponia, dr. P. Karvelis, Baden - Wuerttembergo vidaus reik, ministerijos tarėjas dr. Manner, 
apašt. protonotaras dr. A. Kindermann, Lietuvos vokiečių dr-jos pirm. dr. Strauch

P. Amerikos lietuvių kongreso žymieji dalyviai. Iš dešinės: Lietu
vos pasiuntinybės Urugvajuje spaudos attache K. Čibiras, mons. 
J. Balkūnas, mons. L Albavičius, diplomatinės tarnybos šefas min. 
St. Lozoraitis, VLIKo pirm. V. Sidzikauskas, vysk. V. Brizgys ir kt.

Jaunimo kongresas
Pirmasis Kanados Lietuvių Jaunimo Kongresas įvyksta š.m. 

spalio 8 — 10 d.d., Kanados Padėkos Dienos savaitgalyje, Toron
te. Svarbiausias kongreso tikslas yra išjudinti mūsų jaunimą ir 
paskatinti jį daugiau įsijungti į lietuviškąją veiklą". Tuo tikslu 
kongresui numatyta plati programa. Kviečiame jaunimą progra
moje dalyvauti ir tam iš anksto ruoštis.

Talentų pasirodymo popietė įvyks šeštadienį, spalio 9 d. Būtų 
gražu, kad tame pasirodyme dalyvautų jaunimas iš visų Kanados 
liet, apylinkių. Pasirodykime su viskuo — dainavimu, instrumen
tine muzika, vaidinimu, deklamavimu, šokiais, komiškais nume
riais. Pasirodykime pavieniui ir grupėmis. Registruotis pas E. Da- 
niliūną, 15 Elmwood Ave. E., London, Ont.

Leidinys bus išleistas kongreso proga. Jame stengsimės apra
šyti Kanados liet, jaunimo gyvenimą, o taip pat dėsime jaunųjų 
kūrybą ir nuotraukas. Leidinio redakcija laukia apylinkių jauni
mo veiklos, įskaitant organizacijas ir pavienius asmenis, aprašymų. 
Poetai bei literatai — pasirodykite. Medžiagą siųsti stud. A. Bu- 
šinskaitei, 518 Glenlake Avė., Toronto, Ont.

Meno paroda taip pat organizuojama. Joje bus tapybos, skulp
tūros ir tautodailės skyriai. Registruotis pas stud. M. Astrauską, 
47 Glenlake Avė.,' Toronto, Ont. Taip pat kviečiame susidomėti 
jau paskelbtu plakato konkursu.

Akademinę kongreso dalį organizuoja studentai.
Prisidėkime visi, kad kongresas būtų tikrai įdomi mūsų šventė.

Kongresui Rengti Komitetas

Savaitės įvykiai
JAV PREZ. JOHNSON NUSTEBINO PASAULĮ SAVO PA

SIRYŽIMU BEI DRĄSA veikti prieš komunistų agresiją. Ne
paisydamas patarimų" JT gen. sekretoriaus, Sov. Sąjungos ir 
Prancūzijos eiti į derybas su komunistais, kuriose galėtų da
lyvauti ir raud. Kinija, duodanti pagalbą š. Vietnamui, griež
tai atsakė: kol komunistai puola P. Vietnamą ir siunčia ten sa
vo kereivius partizanų priedangoje, duoda ginklus ir visa ki
ta, tol derybų negali būti. Pastaruoju metu JAV savo akciją 
prieš komunistus tik sustiprino. Ir Rusija, ir Kinija, grasinu
sios netylėti ir atsilyginti, nutilo. Amerikos politika pasuko ryš
kia nenuolaidų kryptimi. Anot sen. Mansfieldo, prezidentas ta
po “karo vadu”. Panašiai išsireiškė valstybės sekr. D. Rusk 
ir gynybos sekr. McNamara. Pasak spaudos, prezidentas dabar
pasielgė kaip buvo kalbėjęs sa
vo laiku respublikonų kandida
tas į prezidentus Goldwater. 
Ligi šiol Amerika pati save 
laikė tik patarėja P. Vietname, 
o dabar perėjo į “užtarėjo” 
vaidmenį. Dabar priklauso 
nuo pačių komunistų — ar ka
rą plėsti, "ar sustabdyti ir eiti į 
derybas. Taigi, Amerika užša- 
chavo. Politikai, visuomenė, 
spauda komentuoja naują pre
zidento kryptį. Vieni džiaugia
si, kiti abejoja, ar ši linija bus 
ištesėta, treti smerkia, šis žy
gis turi kiek panašumo su žuvu
sio prez. Kennedy pasiryžimu 
ir ultimatumu Sov. Sąjungai 
dėl jų pristatytų raketų Kubo
je. Tada rusai atsitraukė. Taip 
greičiausia bus ir dabar.
160 JAV ir P. Vietnamo bom

bonešių praėjusią savaitę mėtė 
bombas ant Š. Vietnamo strategi
nių punktų, ginklų sandėlių ir 
jūros bazių. Ta proga Vašingtone 
sekr. D. Rusk pranešė Sov. Sąjun
gos ambasadoriui Dobryninui, 
kad JAV yra pasiryžusios tęsti 
karinę akciją, kol komunistai ne
nustos puolė P. Vietnamo. Buvo 
numesta anie 200 tonų bombų. 
Viena bomba sveria nuo 250 iki 
700 sv. Maskva yra pavadinusi Šį 
bombardavima “atvira agresija”, 
kuria vykdo “barbarai piratai”. 
P. Vietnamo gen. Khanh atvyko 
j Niujorką pranešti J. Tautoms 
anie komunistu agresiją prieš jo 
sali. Amerikiečiai, kovodami 
nrieš raud. piratus, siunčia nau
jus karinius dalinius i P. Vietna
mą saugoti savo karinėm bazėm. 
P. Korėjos vyriausvbė. prašoma 
JAV nutarė nasiųsti į P. Vietna
mą 2000 karių.

Maskvoje studentų demonstra
cija nrieš Amerika pasibaidė už- 
nuolimu načios ambasados Išdau- 
žvti langai net ligi 7 augšto. Su
terštos sienos rašalu. Pridaužyta 
bonkų ir plytų. Užpuolimui vado

vavo kiniečiai studentai. Jų pri
sirinko ligi 2.000. Šį kartą įsikišo 
ir raudonoji policija ir net ka
riuomenė — apie. 600. Yra su
žeistų ir karių ir studentų. Kinie
čiai raud. Kinijoj demonstravo 
prieš sovietų ambasadą, protes
tuodami prieš Maskvos policiją ir 
kariuomenę, kuri stabdė de
monstruojančius studentus Mask
voje. Demontracijos įvyko ry
šium su JAV bombardavimais Š. 
Vietname. Gromyko atsiprašė 
JAV ambasadorių Kohler ir pa
žadėjo atlyginti nuostolius.

Vašingtone demonstravo kubie
čiai studentai prieš sovietų am
basadą. Jie tai darė protestuoda
mi prieš sovietų buvimą Kuboj ir 
JAV ambasados langų išdaužv- 
mą Maskvoje. Keletas kubiečių 
demonstrantu suimta..

V. Vokietijos vyriausybė pa
skelbė užmegsianti pilnus diplo
matinius santykius su Izraeliu. Su 
Egiptu santykių kol kas nenu
trauks, bet materialinę pagalbą 

I sustabdė. Vietoj jos Nasseris iš- 
Įgavo iš R. Vokietijos $100 mil. 
paramą.

Indijos provincijoj Kerala, kur 
j jau iš seno yra įsigalėję komunis- 
Įtai ir kur Indijos vyriausybė bu
vo priversta imtis griežtų priemo
nių tvarkai palaikyti, paskuti- 

: niuose rinkimuose komunistai, 
jpritarią kiniečiams, gavo iš 133 
atstovų net 58. Tik nusė jų sėdi 

: kalėjimuose. Tokiu būdu vyriau- 
; sybės negalės sudaryti.

Komunistinių partijų konfe
rencija Maskvoje nasibaigė ba
liumi Kremliuje. Iš 25 kviestų 
dalyvavo 19 partijų atstovai. Pa
žymėtina. kad nedalyvavo net ir 
Rumunija. Komunikato nesuge
bėjo priimti. Jis bus išleistas tik 
kovo mėn. 10 d. Taigi, konferen- 
ciia buvo “sunki”.

(Nukelta j 7 psl.)
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PADEKIME “LITUANUS” ŽURNALUI
AL. GIMANTAS

Jau iš spaudos pranešimų ži
nome, kad kovo mėn. JAV ir Ka
nadoje vykdomas “Lituanus” žur
nalo prenumeratorių ir aukų va
jus. Sutikime, kad ši žinia nėra 
nei linksma, nei perdaug džiugi
nanti. Juo labiau, kad kiekviena 
nauja rinkliava, naujas aukų pra
šymas, patinka kam ar ne, bet 
jau yra pakankamai privarginęs 
lietuviškąją visuomenę. Toji mū
siškių rinkliavų infliacija neretą 
tautietį jau ir labai skeptiškai 
yra nuteikusi: ak, tos rinkliavos 
ir rinkliavos, vis duok ir duok... 
Pasitaiko, kad aukų rinkėjai turi 
išgirsti geroką dožą aukotojo ne
pasitenkinimo pareiškimų, iškal
bėjimų, barimo ir pan. Kad ir 
kaip bebūtų keista, bet iki šiol 
dar vis neturime vieno fondo vi
sai bendrajai veiklai finansuoti. 
Juk būtų idealu, kad vietoje de
šimties ar net ir daugiau įvairių 
metinių rinkliavų susipratęs tau
tietis skirtų vienkartinę' metinę 
auką, puikiai žinodamas, kad tiek 
centų iš kiekvieno jo paaukoto 
dolerio eina kultūriniams reika
lams, tiek centų informacijai (čia 
įeitų ir “Lituanus”), tiek politi
nės akcijos pastangoms remti, 
tiek centų šalpai ir t.t. Taip, kol 
kas toks sumanymas dar vis tega
li būti laikomas tik gražiu mira
žu ir neįgyvendinamu tol, kol ne
išsibaigs gerųjų mūsų tautiečių 
kantrybė. Tik ji, tik ji'viena, rei
kia tikėtis, bus pajėgi priversti 
įsteigti vieną jungtinį ir kiekvie
nam susipratusiam lietuviui pri-. 
valomą remti fondą!

Tai ateitis, šiandien gi “Litua- 
nus” žurnalai (būtų naivu dar 
kartą kalbėti ar tikinti skaityto
ją jo prasmingumu ir svarba) yra 
reikalingas skubios ir bent kiek 
efektyvesnės mūsų paramos, šie
metinio vajaus komitetas jau at
skiru atsišaukimu kreipėsi į mū
sų visuomenę, pabrėždamas, kad 
nė tiek svarbu šį kartą aukoti, 
kiek ir pačiam užsiprenumeruoti 
“Lituanus” žurnalą. Jo metinė

kaina jog juokingai maža — vos 
trys doleriai! Tuo būdu mūsų 
rinkliavose atsiranda ir vienas 
naujas momentas: neprašoma 
vien tik aukos, bet siūloma pre
numerata mums gyvybiškai reika
lingo leidinio. Jo išvaizda, jo tu
rinys yra tiek pažengę, kad be 
jokios gėdos gali būti lyginamas 
su eile anglų kalba leidžiamų in
formacinių, kultūrinių ar net ir 
mokslinio pobūdžio žurnalų. Jei, 
sakykime, vienam kitam svarsto
mos temos gal ir nebus įdomios, 
neužmirškime, kad “Lituanus” 
pirmoje eilėje skiriamas sveti
miesiems ir tiems mūsų tautie
čiams, kuriem lietuvių kalba jau 
yra sunkesnė ar net ir visai ne
suprantama. Savo gyvenamoje 
aplinkoje, kaimynų tarpe, darbo
vietėse, socialinių' kontaktų su 
svetimaisiais metu, vis jau rasi
me progos įteikti “Lituanus” žur
nalą ar bent paskolinti, pasiūlyti 
vieną ar kitą straipsnį perskaity
ti, arčiau pažinti lietuviškąją kul
tūrą, lietuvių tautą, jos siekimus, 
jos dabartinę padėti etc.

Tad dar kartą reikėtų pabrėžti, 
kad užsiprenumeruojantieji žur
nalą sau ar kitiems jau savaime 
prisideda prie “Lituanus” rėmi
mo. Gi jei atsirastų kilnių šir
džių, kurie ta proga ir savą auką 
pridėtų prie prenumeratos, būtų 
itin gražu. Juk kaip Į reikalą be
žvelgsi, “Lituanus” yra ir dalis 
vis nenutrūkstančios laisvinimo 
kovos, dalis darbo, kuris konkre
čiai yra matomas ir galimas tin
kamai įvertinti. Jei šio vajaus 
metu būtų susilaukta apie 4.000 
prenumeratorių, kurie kasmet at
naujintų savąją prenumeratą,at
eity jau nebereikėtų skelbti jokių 
atskirų vajų ar Specialių prenu
meratorių rinkimų. “Lituanus” 
tada pajėgtų pats išsilaikyti ir 
dar nemokamai siuntinėti reikia
mus tūkstančius žurnalo egzemp
liorių mums svarbioms svetimų
jų įstaigoms ir atskiriems asme
nims.

Možosios bendruomenės uolesnės
KLB KRAŠTO VALDYBOS INFORMACIJA

Krašto valdybos vienintelis pa
stovus pajamų šaltinis yra jai ten
kanti apylinkėse surinktų solida
rumo Įnašų dalis — 40%. Nuo 
krašto tarybos sesijos, kuri įvyko 
praeitą rudenį Delhi apylinkėje, 
lig šiol solidarumo įnašų į kraš
to valdybos iždą įmokėjo šios apy
linkės: Toronto $100.00, Montre
al $68.00, Vancouver $50.00, Del
hi $50.00, Sudbury $49.60, Ed
monton $40.00, Sault Ste. Marie 
$36.80, Winnipeg $34.40, Calgary 
$25.00, Oakville $17.60, Rodney 
$10.00; iš viso $481.40.

Kaip ir praeitais metais, žy
miai geriau solidarumo įnašus su
renka mažosios apylinkės. Didžio
sios apylinkės tik kaikuriais me
tais, priklausomai nuo solidaru
mo Įnašų rinkimo vadovų, suge
ba surinkti didesnes sumas.

Lietuvių Dienų pelnas, pagal 
krašto tarybos nutarimą, turėtų 
būti skirstomas per pusę tarp 
Lietuvių Dieną ruošusios apylin
kės ir krašto valdybos. Jau kelin
ti metai apylinkės šito nutarimo 
nebesilaiko, nors mano siūlymas 
tą pasidalinimo santykį peržiūrė
ti apylinkių naudai paskutinėje

krašto tarybos sesijoje buvo at
mestas. Lig šiol iš paskutinės 
Lietuvių Dienos pelno krašto val
dyba taip pat dar nieko nėra ga
vusi.

Kanados Lietuviu Bendruome
nė per paskutinius 6 metus buvo 
laiminga turėdama du labai atsi- 

! dėjusius pirmininkus, kurie daug 
laiko sugaišo ir nemažai išlaidų 
padarė kelionėms iš savo kišenės. 
Todėl nors Montrealis ir toli nuo 
visų KLB apylinkių, bet ryšiai su 
apylinkėmis buvo net geresni, 
kaip praeityje. Atrodo, kad su 
ateinančiais krašto tarybos rinki
mais kr. valdybos būstine vėl 

i taps Torontas ar Hamiltonas. Bū
rių jau pats laikas toms apylin
kėms susirūpinti, kad ne tik ne
trūktų kr. valdybai atsidėjusių 
žmonių, bet kad ir lėšų telkimas 
jų darbui paremti būtų sėkmin
gesnis. Krašto valdybos'vaidmuo 
ir uždaviniai yra dideli ir jai la
bai sunku verstis su juokinga $2.- 
000 sąmata, kurią dargi ne kiek
vienais metais pavyksta Įvykdyti.

P. Rudinskas, 
krašto valdybos ižd.

MOHAWK
FURNITURE LTD. - •

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas į namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Rytu0Se — 2448 DANFORTH AVE. — TEL. OX 9-4444
Vakaruose — 137 RONCESVALLES AVE. — TEL 537-1442

Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Amerikos politikos klytske/iai IV
JAV UŽSIENIO POLITIKA SUSTIPRINO BUVUSIUS PRIEŠUS IR IŠUGDĖ NAUJUS

Tautinį vokiečių imperializmą 
sužlugdžius, JAV laikysena su
stiprino sovietus. Vokiškąjį im
perializmą pakeičia rusiškasis, 
besinaudojąs komunistine prie
danga. Jau karo metu buvo suda
rytos palankios sąlygos įsigalėti 
Europoje ir Tolimuosiuose Ry
tuose. Keistais žygiais JAV talki
no komunistams įsigalėti Kinijo
je ir Kuboje. Berlyno žaizda bu
vo jų pačių rankomis padaryta. 
Įsipareigojimai pavergtoms tau
toms sulaužyti. Jų išlaisvinimo 
klausimas iškyla tik retomis pro
gomis, daugiausia rinkimų metu. 
Tokia būklė privertė kelti balsą 
galvojančius amerikiečius, bet 
jau ne dėl JAV įsipareigojimų, 
bet dėl savojo likimo.

Keturi atkirčiai
Keturi JAV atkirčiai šiaurinia

me Vietname atnešė trumpalaikį 
ir abejotiną laimėjimą karinėje 
srityje, tačiau nepaprastai kar
čius vaisius tarptautinėje politi- 

jkoje. JAV ambasadorius gen. 
Taylor aiškina, kad atkirčiai pa
darė teigiamos Įtakos į pietinio 
Vietnamo politinę ir karinę rai
dą, tačiau jo šnektos apie atkir
čių moralini laimėjimą netrukus 
bus sukilėlių nutrauktos. Naujo
sios Phan Huy Quat vyriausybės 
likimą apspręs ne atkirčiai, bet 
budistai, kurie jau turi sąlyti su 
Vietkongu. Minėti atkirčiai pa
skatino sovietus tartis su Kinija, 
jei ir nesusitarti visais ginčyti
nais klausimais, šis žygis sužlug
dė visas pastangas nepripažinti 
Kinijai, o su sovietais bendrauti. 
Jei sovietai ir kinai sutartinai 
vers amerikiečius palikti p. Viet
namą, Vašingtonui nepavydėtinas 
pasirinkimas: netiesioginis karas 
su Kinija, Korėjos karo pakarto-

jimas ar taikos derybos, kuriose' negalįs būti tinkamai, išspręstas 
ji galutinai pralaimės pietrytinę1 k™™ 
Aziją. *■

Ambasadoriaus kaltinimai
John Kenneth Galbraith, žino

mas ekonomistas, redaktorius ir 
‘The Afluent Society” knygos au
torius, buvęs JAV ambasadorius 
Indijai 1961-63 m. su kartėliu ap
taria savo krašto užsienio politi
ką: “Daugelis pasitarimų valsty
bės departamente nepasižymi rei
kalinga išmintimi užsienio poli
tikai aptarti. Ten laukiama ką 
pasakys kapitelius (kongresas), 
kur kiekvienas siekia užsienio po
litikos, tarnaujančios vidaus po
litikos tikslams. Daugelis jau pa
vargę nuo mūsų užsienio politi
kos litanijos — nuolatinio šauki
mo budėti, pamaldaus iškėlimo 
savo dorybių, pakartojimų, kad 
reikalai Paryžiuje ir Saigone ne
trukus pagerės, nesibaigiančių 
pranešimų apie diplomatinių ke
lionių laimėjimus, žinant, kad ten 
iš tiesų nieko nelaimėta, ir tvirti
nimų, kad mes numatome ir gal
vojame. Amerikiečiai gali tapti 
izoliacionizmo šalininkais tik dėl
to, kad jiems užsienio politika 
įkyrėjo iki kaulo.” (Foreign Poli
cy: The Stuck Whistle, Atlantic J kad Pabaltijo kraštų išlaisvihi- 
February, 1965)

Mūsų spaudoje
Š.m. vasario mėn. viduryje, kai 

didžioji JAV atstovybių ir kitų 
Įstaigų užsienyje niekinimo ban
ga jaii buvo praslinkusi, kai so
vietai, pritardami Kinijos grasi
nimams, ėmė siųsti ginklus i šiau
rini Vietnamą, o De Gaulle pri
mygtinai reikalauti naujo didžių-Į 
jų pasitarimo, imtinai Kinijos, i šalis, reikalinga ir didžios užsie- 
nes pietinio Vietnamo klausimas! nio politikos.

kovų lauke, — staiga pabudo de
mokratai senatoriai, kurie ėmė 
reikalauti prezidento paaiškini
mų kodėl įklampino kraštą ir ko 
siekia užsienio politikoje. Stew
art Alsop ėmė net reikalauti: 
mes turime žinoti, kaip yra tvar
komi mūsų užsienio politikos rei
kalai!

Kaikurioje JAV lietuvių spau
doje vyrauja priešinga nuotaika 
— nuolat pabrėžiamas JAV pajė
gumas bandant nuslopinti kritiš
ką žvilgsnį. Tiesa, JAV karinis 
pajėgumas didelis, bet tai daro 
padėtį juo liūdnesnę, kad toks 
milžinas nuolat klumpa užsienio 
politikoje ir yra reikalingas dirb
tinių gynėjų — propagandininkų 
spaudoje. Be to, negalima už
miršti, kad šalia JAV yra ir kitos 
galybės, kurios savo kariniu pa
jėgumu konkuruoja su JAV ir 
dažnai lemia politinius ėjimus 
amerikiečių nenaudai. Iš to ma
tyti, kad kažkur pačiame JAV už
sienio politikos planavime glūdi 
paslėpta silpnybė arba įžvalgumo 
stoka. Kaikurie lietuviai propa
gandininkai bei valdininkai ją 
stengiasi pridengti lietuvių vi
suomenės akyse. Jie Įrodinėja,

mas daugiau priklausąs nuo jų 
“gyventojų” pastangų, o ne nuo 
Vašingtono. Esą tegu'jie išsilais
vina pasyviu pasipriešinimu, o 
mes čia, Amerikoje, užmirškime 
Lietuvos rusinimą, engimą, per
sekiojimą, išnaudojimą, pavergi
mą! Toks užliūliavimas nepatar
nauja nei amerikiečiams, nei lie
tuviams — laisviesiems ir pa
vergtiesiems. Amerika yra didelė

Nesibaigiančios vasaros saloje
C T D A T T IT S I* j_____ dosi tvarkoma ministerių kabine

to iš 8 asmenų. Parlamentas ren- 
ir atidžiai plauna stiklinę, nes re- karnas iš 24 narių ir senatas iš 21 
tenybė, kad baltasis sustoja tur- nario yra skiriamas. Balsavimo 
guje paragauti kokio vietinio ga- teisę turi visi nuo 18 m. amžiaus, 
minio. Kiti dažniausiai coconut' Salos sostinėje Bridgetown gyve- 
riešutą prakirtę užsiverčia ir tie- ■ na 16 svetimų valstybių konsulų 
šiai išgeria be jokios stiklinės,' ar garbės konsulų. Taip pat Mc- 
bet baltiesiems jau išimtis.... Į Gili universitetas Montrealy, Ka- 

Nuo ęią^w mędernų uostą vi-; nad°j?> tuF? Bar?adoį sal°j® į?' 
sai nebetoli iki išgarsinto Pelican ros. biologijos stoti, kur atlieka 
Village, kur valdžios remiami ivainus tynmus Visa Barbados 
susispietę vienoje vietoje įvairūs yra. suskirstyta i 12 apskri- 

- - ‘ ; cių, vadinamų parish, kurios tu
ri šventųjų vardus, kaip St. Lu- 

St. Peter, St. James, St.

(Tęsinys iš pr. numerio)
BRIDGETOWN MIESTE

Pagaliau po geros valandos va
žiavimo lūšnelių skaičius padidė
ja — beveik viena prie kitos. Tai 
reiškia, kad jau atsiradome sos
tinės priemiestyje. Pradeda rody
tis geresnių ir didesnių namukų, 
kol pagaliau įriedame į pagrindi
nę Bridgetown miesto gatvę ir 
sustojame autobusų stotyje.
. čia jau pasitinka nemažas . . *. - - *
triukšmas ir gyvas žmonių judėji- vietinio meno atstovai su savo j 
mas. Autobusu stoties aikštė at- dirbtuvėlėm. Einant keliu ar gat- 
rodo kaip koks turgus. Pakraš- vėnu.s X1?. reikia, laikytis kairės, į g’ 
čiais visur moterys pasistačiusios i ne.s Judėjimas vyksta kaire puse,:ueo1 
staliukus arba dėžes, ant kuriu iš-1 ° žiūrėk užmiršęs ir mauni deši- ” * - *
dėsčiusios savo prekes — dau-įne- menininkų kaimelis ver
ginusia vaisius ir daržoves. Praei-i tas pamatyti, nes čia ne tik par- 
nant pro šalį vis pasiūloma ką duodami įvairūs meno išdirbiniai 
nors pirkti, bet be Įkyrumo kaž- bei suvenyrai, bet ir kartu pama- 
kaip lyg ir nesuinteresuotai. Nuo tal kaip jie dirba, lipdo, pina, da- 
čia pora žingsnių iki miesto cent- z<? ar į^tus smulkius dalykėlius 
ro. Perėjęs per Constitution upės dirba. Taip pat daug ir aliejinių

ar akvarelinių paveikslų. Pasi
junti esąs kaip kokioje galerijo
je ar muzėjuje. Kaimelio aplin
kuma irgi jauki: aplinkui palmės, 
Įvairios žydinčios gėlės. Pavargu
siam štai restoranas atsigaivinti 
šaltu gėrimu.

mylimai sesutei mirus Lietuvoje,
* ANTANĄ JUSI

ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame —
G. O. Vindašiai
P. I. Zūbai

Mirus mylimam tėveliui Lietuvoje, 
p. ONĄ STASKEVIČIENĘ 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —
B. B. L. Simonaičiai

Pijui Kėžinaičiui mirus, 
žmoną AGOTĄ KĖŽINAITIENĘ, DUKTERIS: MARYTĘ, 

AGOTĄ, KONSTANCIJĄ, SŪNUS: VINCĄ, JUOZĄ 
IR GIMINES 

nuoširdžiai užjaučiame —
Vizgirdai

- ' Z. J. Rickai

Mylimam tėveliui mirus,
Šalpos Fondo Komiteto narei

M. KĖŽINAITYTEI IR GIMINĖMS 
reiškiame nuoširdžią užuojautą —

KLB Hamiltono apylinkės
Šalpos Fondo Komitetas

Pijui Kėžinaičiui mirus, 
jo dukrai ateitininkei 

MARIJAI IR GIMINĖMS 
reiškiame gilią užuojautą —

Hamiltono ateitininkai sendraugiai

Pijui Kėžinaičiui mirus,
jo žmoną, dukras ir sūnus bei jų šeimas 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame —
D. M. Jonikai,
R. J. Piciniai,
A. S. Urbonavičiai.
A. A. Pilipavičiai

Gilią užuojautą reiškiame choristei 
MARYTEI KĖŽINAITYTEI, 

netekusiai a. a. savo tėvelio Pijaus —
Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos choras

KELIAS ATGAL
Grįžtant atgal autobusu Į vieš

buti teko pravažiuoti pro Christ
church. ši vieta pagarsėjusi tuo, 
kad praeitam šimtmetyje bažny
čios šventoriuje išmūrytame mau- 
zolėjuje buvo palaidoti keli žmo
nės.’ Vėliau mauzolėjaus savinin
kai atidarę užmūrytą mauzolėjų 
atrado kelis karstus, išjudintus 
iš pirmykščių pozicijų, kur buvo 
padėti. Niekas nepajėgė šios mis
terijos patenkinamai išaiškinti, 
nors daug teorijų apie tai buvo 
sukurta, aprašyta knygose. Dabar 
ši vietovė pagarsėjusi ir turistų 
lankoma.

tiltą atsirandi Trafalgar skvere, 
kurio vidury stovi Lord Nelson 
paminklas, iškaltas vieno žymaus 
anglų skuptoriaus. Netoli pa
minklo susispietę taksi šoferiai, 
kurie kiekvieną praeinanti baltą
jį vis užkalbina siūlydami savo 
patarnavimus. Pastebėjau, kad VAIZDAS RESTORANE 
Bridgetown daug taksių laukia 
klientų, nes baltųjų turistų nėra

perbrangu. Todėl beveik kiekvie- Pje.^ paragauti ko nors iš vie
name kampe praeidamas užgirsti: tinl5 saB)S patiekalų. Randame 
Taxi, Sir? Bet kai atsisakai, man- restoraną antrame augste su vaiz- 

i du į juros pusę, čia matome ir 
t daugiau belaukiančių baltųjų. Už
sisakau ryžių su žuvimi bei prie
skoniais. Skonis gerokai aštrus, 
neįprastas, bet valgyti galima.

Pasistiprinę ir pailsėję vėl lei
džiamės žvalgytis po miestą, nes 
lieka nebedaug laiko iki autobu
sas grįš atgal į viešbutį. Užeinam 
ir Į krautuves, kur prekės parda
vinėjamos be muito, čia galima 
visą galioną romo nusipirkti tik 
už 9.40 dol. Kiti dalykai nėra per
daug pigūs; pvz. steiko svaras 1 
dol., viščiuko svaras 85 et., o jei 
importuotas, tai jau 1.30 dol. At
virukas pasiųsti oro paštu Į Ka
nadą ar Ameriką 12 et., o i Eu
ropą jau 24 et.
BRITŲ VALDŽIOS PĖDSAKAI

Pakeliui į autobusų stoti nusi
perku vietinius dienraščius, ku
rių išeina du — “The Advocate” 
ir “Dailv Vięk^ę ancfliikalba, nes Barbados sala britu Į jūrą galėtum pamatyti jūros 

, valdoma jau nuo 1625 m. Prieš dugną ir koralų fantastiškus tel-
■ ' ■ ... . . Janius.

SUDIEV BARBADOS
Gaila buvo, kai vidurdieni at

vyko taksi vežti atgal Į Seawell 
aerodromą. Ten jau laukė mažy
tis lėktuvėlis, talpinąs vos 16 ke
leivių kelionei Į St. Lucia salą. 
Bevažinėjant po salas teko nau
dotis bent kelių bendrovių lėktu
vais. pradedant sprausminiais, 
talpinančiais iki 150, mažesniais 
nropeleriniais keturių motorų, 
bet pirmą kartą teko sėsti i toki 

_____  mažą dvimotori lėktuvą.
rezidencija. Dabar Barbados salo- Keleiviams užėmus vietas, lėk- 
je karalienei atstovauja jos ski- tuvėlis lengvai pakyla Į orą po 
riamas gubernatorius, nes nuo kojom palikdamas salos žalumą 
1961 m. Barbados sala pati vai-'ir vis kildamas augštyn. Netru-

Bridgetown daug taksių laukia Prisivaikščioję po gatves nuta-
daug o vietiniai nesinaudoja_  riame užeiti i tipišką restoraną; Cukrinių nendrių apsuptais ke-

- ’ — ---- - - - - - ]įaįs atsiduriame jau pavakary
viešbutyje labai patenkinti šios 
dienos išvyka po salą ir jos sos
tinę.

VANDUO KAIP KRISTALAS
Sekančią dieną nuo ankstaus 

ryto išnaudojame laiką besimau- 
dydami jūroje ir baseine bei besi
kaitindami saulėje. Mat, bevaži
nėjant ir beskubant pamatyti Įdo
mesnes vietas mažai laiko beliko 
pasivartyti saulėje. Tad paskuti
nis pusdienis Barbados saloje bu
vo paskirtas vien tik saulės vo
nioms ir nardymui kristalo skaid
rumo vandenyje. Karibų jūros 
vanduo yra nepaprastai skaidrus, 
kaikuriose vietose iki 100 pėdų 
gilumo aiškiausiai matai jūros 
dugną su visomis smulkmenomis. 
Tas aiškus matomumas labai ap
gauna sprendžiant apie jūros gy
li. Žiūrėk, atrodo, bus kokių 10 
pėdų gilumo, o tikrumoje pasiro
do trigubai daugiau. Užtat visose 
salose yra turistams laivelių su 
stikliniais dugnais, kad išplaukus

dagiai pasitraukia.
PASTATAI IR ĮSTAIGOS

Aplinkui Trafalgar skverą su- 
sispietusios visos svarbesnės Įstai
gos. Taip pat didelė ir gražios 
statybos anglikonų St. Michael 
katedra. ■ Milžiniškas pastatas, 
kaip kokia pilis, paštui ir parla
mentui. Įėjus i paštą tenka gero
kai palaukti eilėje, kol neskuban
tys tarnautojai aprodo norimus 
nusipirkti gražesnius pašto ženk
lus. Mat, bevažinėdamas po atski
ras salas susidomėjau pašto ženk
lais ir pradėjau kiekvienos lanko
mos- salos Įdomesnius pašto ženk
lus nusipirkti.

Iš čia išėjus, kelios svarbesnės 
gatvės — Swan, High, Broad ir 
Trafalgar, kuriose susispietusios 
krautuvės bei verslo įstaigos. 
Krautuvėse visko pilna, prade
dant Įvairiausiais suvenyrais.

Pereinu visas svarbesnes gat
ves su krautuvių eilėmis. Beje, 
visi didieji Kanados bankai ir čia 
randami, kaip Royal Bank of 
Canada, Canadian Bank of Com
merce, Bank of Nova Scotia, šie 
trys bankai randami visose Kari
bų salose, kurios anksčiau buvo 
britų valdomos.
IŠGERIAM RIEŠUTĄ

Netoli uosto krantinės didelė 
dengta halė, kurioje vyksta tur
gus. čia pilna Įvairiausių daržo
vių, vaisių ir kitokių gaminių, ku
rių nebuvau nei matęs, nei vardų 
girdėjęs. Kadangi bevaikščiojant 
pasidaro karšta, išgeriame coco
nut palmės riešuto skysčio, kurį 
čia nat Su peiliu prakerta ir išpila 
stiklinėn. Juoda pardavėja ilgai

tai buvo apgyvendinta Aarawak 
indėnų, kurių sodybų liekanos ir 
dabar atrandamos olose pagal jū
ros krantus. Per visus Europos 
karus Barbados sala išliko britų 
valdoma, niekad kitos valstybės 
neužimta, bet ji buvo smarkiai 
ginama nuo užpuolimų: buvo pa
statyti 26 fortai 21 mylios ilgio 
pakrantėje. Britų valdymo lieka
nos ir dabar matomos Bridge
town — buvęs britų karinis kalė,- 
jimas dabar paverstas muzėjum*, 
o Queen’s parkas anksčiau buvo 
britu komanduojančio generolo

RUOŠKIMĖS TARYBOS RINKIMAMS
Tarybos rinkimai jau visai arti to, kokia tvarka ir kaip rinkimai 

ir dar daug reikia padaryti, kad 
jie tvarkingai praeitų. Vyriausio
ji rinkiminė komisija yra jau iš
siuntinėjus! savo aplinkrašti ir 
skelbimus. Norime dar kartą pri- kimų komisijos pirm. Stp. Kęs- 
minti visoms apylinkėms, kad ne- gailai: 1577 De Seve St., Mont- 
sudarytų bereikalingo darbo be 
reikalo raginant išpildyti prašy
mus. Tik visiems kartu nuošir
džiai dirbant bus palengvintas žiūrėti i ši taip svarbų Kanados 
vyr. rinkiminės komisijos sunkus T RonHnmmcnpc ivvki ir
darbas, rinkimai bus pravesti lai
ku ir tvarkingai. Kanados Lietu
vių Bendruomenės tarybos rinki
mų taisyklės labai tiksliai nusta-

turi būti pravesti. Jeigu kartais 
susidarytų neaiškumų dėl betku- 
rių klausimų ryšium su rinki
mais, malonėkite rašyti vyr. rin

real 20, P. Q. arba skambinti tel. 
Area Code 514 767-5956.

Dar kartą prašome labai rimtai

Lietuvių Bendruomenės Įvykį ir 
nuoširdžiai savo darbu prisidėti 
prie geresnio jo Įvykdymo.

Dr. P. P. Lukoševičius, 
krašto valdybos pirm.

Kanados Lietuviu Fondo vajus
Fondas gauna raštu ir spaudo-Džiugu, kad Fondo vajus vėl iš

sijudino. Gauti nauji įnašai iš To- je Įvairių patarimų kaip greičiau 
ronto: Rinkūnas Antanas $100, pon(ją išugdyti, bet kai patarėjai 
Grigaliūnas Stasys $ 100. , _ ___ ‘

Pirmasis yra visuomenės veikė- įstoti Į Fondą nariais, tai papras-
paprašomi parodyti pavyzdi — 

^s.tai nebesulaukiama atsakymų.
Iki šiol prie Fondo prisidėjo 

devynios KLB apylinkių valdy
bos. Sault St. Marie apylinkė nu
tarė prisidėti, bet iš kitų viduti
nio dydžio apylinkių, kaip Sudbu
ry ir Winnipeg, nieko negirdėti.

P. Lelis, Fondo inf.

operatininkas, “Paramos” valdy
bos narys.

Gauti nauji Įnašai ir iš Montre- 
alio: Lietuvių kredito unija “Li
tas” $100, Adamonis Petras $100,! 
Montrealio atsargos karių “Ramo
vė” $10.

P. Adamonis yra Įnašų telkimo 
komiteto narys. Atsargos kariai 
pasižadėjo kasmet Įmokėti po $ 
25. Visiems aukotojams Fondas 
nuoširdžiai dėkoja.

Dabartiniu metu visi liet, kre
dito bankeliai prirašo Fondui 
procentus, tai bndra suma padi
dės iki $14.000.

kus pakliūname į lietaus debesį 
ir tučtuojau pajuntam stiprų pur
tymą bei mėtymą. Jausmas labai 
nemalonus ir kažkaip pasijunti 
nebetikras savo likimu. Tas ilgai 
netruko — išsprunkame iš debe
sies ir po pusvalandžio skridimo 
trumpas sustojimas St. Vincent 
saloje, kurios kalnų kontūrai su
pa mažyti aerodromą. Nėra kada 
nei išlipti pasižvalgyti, nes lėktu
vas, išmetęs kelis keleivius ir paš
tą, vėl pakyla į orą. Beartėjant 
prie naujos salos dar atgyja ma
lonus prisiminimas trumpų trijų 
dienų viešnagės Barbados saloje.

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

Bus. 481 • 6808 Res: 767 - 9053
PALIEKAMO TURTO 

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

Oraat-West Life



Sputnikai erdvėj, skurdas Rusijoj
VYT. KASTYTIS

Vokiečių žurnaluose buvo pa
skelbta pora įdomių reportažų iš 
dabartinio Sov. Sąjungos gyveni
mo. Televizijos atstovas Juergen 
Neven Du Mont savo įspūdžius 
pasakoja “Neue Illustrierte” pus
lapiuose. Po ilgų derybų Maskvo
je jam buvo duotas leidimas lan
kytis su filmavimo aparatu Sibi-

veldrų. Chruščiovo įsakymu (jis 
buvo vyriausias Stalingrado gy
nybos politrukas), čia pradėta sta
tyti serija paminklų — milžiniš
kos kario ir ‘matuškos” Rusijos 
statulos. Iškilmingas paminklų 
atidengimas numatomas gegužės 
1 d., nors iškilmėse, savaime su
prantama, nebus į kompartijos 
nemalonę patekusio šių planų

kuris dabar vadinamas Volgogra-1 iniciatoriaus. Vokiečių karių kan
du. Ta proga sovietų pareigūnai 
šiai vokiečių grupei surengė ofi
cialų priėmimą Maskvos “Arag- 
vi” restorane.

Anekdotai apie kiniečius
Kiekvieną vodkos tostą lydėjo 

anekdotas. Būdinga, kad šie so
vietinių pareigūnų anekdotai dau
giausia liesdavo kiniečius, su ku
riais pastaruoju metu vyksta “šal
tasis” karas. Užplūdo kartą Mas
kvą žiurkės, — sakoma viename 
anekdote, — užvaldė jos visą 
miestą ir net Raudonąją aikštę. 
Brežnevas su Kosyginu kreipėsi 
į De Gaulle, į Wilsoną ir j John- 
soną, prašydami pagalbos. Pary
žius su Londonu atsisakė padėti, 
bet iš Vašingtono atėjo atsaky
mas, kad į Maskvą siunčiamas 
žiurkių naikinimo specialistas Mr. 
Brown. Nusileido jis malūnspar
niu žiurkių apgultoje Raudonojo
je aikštėje ir paleido nedidelę 
baltą žiurkę, o ši, nusigandusi so
vietinių žiurkių, davė kojoms va
lią. Pribėgusi prie Maskvos upės, 
ji šoko i vandenį, ir visos miestą 
kamavusios žiurkės, sekdamos 
jos pavyzdžiu, prigėrė Maskvos 
vendenyje. Už sostinės išvadavi
mą Brežnevas su Kosyginu ponui 
Brown sumokėjo 1 mil. rublių ir 
abu sutartinai pridūrė: “Jeigu 
pats mums atveztumei baltą ki
nietį, mes tau nepagailėtumėm 
10 milijonų rublių...”

Važiavo kartą traukiniu Sibiro 
taigomis rusas, amerikietis, pran
cūzas ir kinietis, — kalbama kita
me anekdote, — ir susiginčijo, 
kuris labiau myli savo vadą. “Aš 
taip myliu De Gaulle, kad dėl jo 
galiu išmesti savo rankini laikro
dį pro traukinio langą”/ — pa
reiškė prancūzas. “Iš meilės pre
zidentui Johnson aš tą patį galiu 
padaryti su savo dabar dėvima 
eilute”, — nenusileido amerikie
tis, nusivilkdamas švarką. Kai 
prancūzas išmetė laikrodį, o ame
rikietis savo eilutę, rusas tarė: 
“Kol judu ginčijotės, aš jau išme
čiau kinieti...” ,

Automobiliai rieda 
virš karių kaulų

----- Visame civilizuotame pasauly
je yra gerbiamas kare žuvusių ka
rių atminimas. Tai liudija ilgos 
baltų kryžių virtinės I ir II D. ka
ro mūšių laukuose. Po žemės ve
lėna jie visi lygūs — ir draugas, 
ir priešas. Vokiečių atstovus šal
tu vandeniu apipylė Volgogrado 
televizijos stoties dir. Jeršovo žo
džiai, kai jis, rodydamas atstaty
tąjį Stalingradą,’ prasitarė:

— Kadaise čia buvo didžiulės 
vokiečių karių kapinės.

.— O kur jos dabar?
— Pasibaigus mūšiams buldo

zeriai sulygino žemės kauburė
lius, ir mes užliejome asfaltą. Da
lis jų dabar yra po Taikos g-ve, 
kita dalis — po ana, va, aikšte, 
kur stovi didysis parduotuvės pa
statas ...

Nustebusiems vokiečiams Jer- 
šovas pridūrė:

— Visoje Sov. Sąjungoje jūs 
nerasite nė vieno vokiečio kapo...

Savo žuvusiųjų masinį kapą 
sovietai paženklino specialiu pa
minklu, kurio raudonos žvaigž-' 
dės viršūnėje dega amžinoji ug
nis. Pro šąli einanti gatvė pava
dinta Kritusiųjų didvyrių alėja. 
Sunkiausios kovos vyko Mamaje- 
vo kalvoje. Sakoma, kad čia kiek
vienam kvadratiniam metrui že
mės teko virš 1000 patrankų svie-
dihių ir rankinių granatų ske-lnavimo?

į I lūs tada užguls dar sunkesnė pa
gausėjusio automobilių sriauto

• našta ...
Eilės prie parduotuvių durų
Kito vokiečių žurnalo — “Kris-

• tall” bendradarbis į Vakarus at
vežė seriją rečiau spaudoje užtin
kamų nuotraukų, kurios liudija, 
kad prie parduotuvių durų Sov. 
Sąjungoje tebestovi ilgos eilės, 
kad ten esama elgetų, nedatek-

i lių ir netgi atviro skurdo. Kom- 
. partijos propaganda giriasi, jog 

jau 1958 m. Sov. Sąjunga sviesto 
. gamyba yra’ pralenkusi JAV, ta

čiau, išlipęs iš lėktuvo Rostovo 
aerodrome, vokietis žurnalistas 
iki pat sutemos turėjo progos ste
bėti eilę tylių ir kantrių moterų. 
Už parduotuvės prekystalio par
davėjos svarstė sviestą — po 1 kg 
asmeniui. Eilėj stovinčiųjų aky
se matėsi visiška rezignacija — 
jos nepykdavo ir nereaguodavo 
net tada, kai pro šalį važiuojąs 
sunkvežimis jas aptėkšdavo ba
los vandeniu. Pikta reakcija kilo 
tik vieną kartą, kai drąsesnė mo
terėlė pabandė be eilės gauti 
sviesto. Nusigandusi eilėje sto
vinčiųjų šauksmo, ji spruko lauk 
iš parduotuvės. Tokias laukiančių 
eiles jis matė visoje Sov. Sąjungo
je: Irkustke — prie guminių ba
tų parduotuvės, Taškente — prie 
cukraus, Ašchabade — prie ciga
rečių ir netgi Maskvoj — prie cit
rinų. .

Būdingos ir nebūdingos 
nuotraukos

“Dėl Dievo meilės, nedarykite 
nuotraukų iš lėktuvo!” — per
spėjo vokietį olandė patarnauto
ja. “Neužmirškite, kad mes esam 
virš Sov. Sąjungos teritorijos!” 
šią minti vokiečiui teko girdėti 
visoje Sov. Sąjungoje, kai jis no
rėdavo fotografuoti stovinčiuo- 
sius eilėse prie krautuvių, plieno 
fabrikuose dirbančias moteris, 
Uzbekistano molines lūšnas, elge
tas patvoriuose. Inturisto palydo
vas jį mandagiai perspėdavo: 
“Fotografuokite tai, kas yra bū
dinga mūsų gyvenimui!” O bū
dingi, jo nuomone, yra nauji pa
statai, nesuskaitomos Lenino sta
tulos net mažiausiuose kaimeliuo
se, žali parkai, šalia lūšnų, it 
veidrodžiai, blizgantieji kultūros 
namų pastatai su tuo pačiu Leni
nu ant scenos.

Įdomus yra žurnalisto pokal
bis su Inturisto palydovu Baku 
mieste.

— Negi pas jus nėra nei vieno 
elgetos?

— Aišku, kad ne, nes elgetos 
— kapitalistinės santvarkos pa
daras.

— Betgi aš mačiau elgetų Ir
kutske, Samarkande, Bucharoj, 
Taškente, o šį rytą, eidamas Ba
ku gatvėmis, pastebėjau net tris 
elgetas!...

Prie sienos priremtas Inturis
to palydovas sunkiai atsiduso:

— Ankstų rytą Hamburge jų 
tikriausiai galima būtų surasti 
bent dvidešimt...

Savo rašinį žurnalistas užbai
gia sovietinio laikraščio skaityto
jams peršama daina:

“Džiaugsmus ir laimę — 
Mieste ir kaime
Mums teikia Lenino ranka.
Laisvoj tėvynėj žydi
Vien džiaugsmas didis!”

Pacitavęs ši “būdingą” posmą, 
žurnalistas klausia — ar tik nesu
sidarys, ko gero, eilės ir prie dai-

Išvežė Sibiran, dabar kaltina
“Tž” 9 nr. rašėm apie sovieti

nės propagandos Įsikišimą i p. 
Kuzmų šeimos, gyv. Kanadoje, 
reikalus. Sovietinė spauda paskel
bė, kad jų vaikai, likę Lietuvoje, 
atsisakė vykti pas tėvus Kanadon. 
Ta informacija buvo paskelbta ir 
kanadiškoje spaudoje. Papildo
mai patirta, kad p. Kuzmų vaikai 
karo metu buvo išsiųsti provinci- 
jon pas p. Kuzmienes tėvus, nes 
ten buvo saugiau nei mieste. Kai 
frontas pajudėjo ir rusai artėjo Į 
Lietuvą, tėvai ėmė trauktis, tikė
damiesi atrasti savo vaikus pro
vincijoj pas tėvus, bet ir tie buvo 
pajudėję. Taip nutrūko ryšys tė
vų su vaikais ilgesniam laikui. 
Kas atsitiko su siųstais laiškais 
Lietuvon, niekas nežino.

Sovietai giriasi globoję Kuzmų

vaikus. Jei taip, lieka neaišku, 
kodėl sovietai išvežė Sibiran pa
grindini jų vaikų maitintoją p. 
Kuzmienės tėvą, pas kuri vaikai 
gyveno? Jie ne tik išvežė, bet ir 
kankino, taip kad jis ten ir mirė. 
Tad ar galima tikėti, kad tokiose 
sąlygose vaikai mylėtų sovietus 
labiau už savo tėvus? Pagaliau te- 
nesigiria sovietai anų nelaimingų
jų vaikų meile; tegu tik jų netero
rizuoja ir leidžia laisvai apsispręs
ti. Ld.

AR VARGINA

Dirbtiniai dantys
SLYSČIOJA IR ERZINA?

Kofv turėti «cmolo’'two su lohvois slys^vojon- 
čieis dirbtiniais dantimis, krintančiais ar kryps- 
tančtars fums valdant, kalbant ar juokiantis. 
Tik wtdMkiakvta tvapati F ASTERT H o n t pIoki- 
teliu. iie malonus milteliai nepaprastai padeda 

oauaIam Ala! ptOKSTCfCS nVOTlVTI pOiOqiOU Ir 3<IU<|VOU CK* 
daug tvirčiau. Panaikino kaučuko skonį bei 
svirpimo jausmą. Jie yra {arminiai (be rvąi- 
ties). Reikalaukite FASTEETH kiekvienoje che- 
minią ąaminią parduotuvėje.

Kun. J. Borevičius, SJ, vykdamas į Australiją sustojo Honolulu Havajuose, kur aplankė atosto
gaujantį PLB valdybos pirm. J. Bačiūną su ponia. Pirmininkas siunčia visiem linkėjimus

Alano uždavinys—jungti visus lietuvius
PASIKALBĖJIMAS SU NAUJUOJU VYSKUPU PR. BRAZIU, MIC, ROMOJE

— Kur būtų Jūsų oficiali rezi«— Pirmiausia norėtume dau
giau informacijos apie skyrimą į dencija? 
vyskupus kunigų, gyvenančių iš
eivijoj ir tebepriklausančių sa- do, pasiliks Romoje, kur yra cent- 
voms vyskupijoms Lietuvoje. rįnėf. Bažnyčios įstaigos Parodys

M i 1 . .v. ... . ateitis, ar ir kur reikes turėti darKam priklauso teise įskelti tokių ant ’inę būstinę iš kurios būtų 
vyskupų skyrimo reikalą ir pasiū- galima patogiau pasiekti ir pade-

— Nuolatinė rezidencija, atro-

ateitis, ar ir kur reikės turėti dar 
ir antrinę būstinę, iš kurios būtų

lyti kandidatus? ti didesnėms Anglijos ir Vokieti-
— Pagal Bažnyčios teisę, vys-Įjos bendruomenėms.

kupų skyrimas priklauso vienam! — Kuriais būdais numatote pa- 
šv. Tėvui. Lietuvos, Latvijos, Vo- laikyti ryšį su savo tikinčiaisiais 
kietijos, Italijos ir kaikuriais ki- Vakarų Europoje?
Ub t“aSostasrvra‘"uUkes^rms ~ Nuolatinis tarPinis ryšys

.v- tostas yra sutikęs prieš bus paiaikomas per kraštų sielo- 
ominaciją diplomatimu keliu at- va(įos direktorius, bendraraščius 

siklausti valstybes prezidento, ar - ’
jo vyriausybė neturi politinio po
būdžio priekaištų kandidatui. 
Kandidatus gali siūlyti visi ir įvai
riais būdais, bet paprastai juos 
siūlo krašto episkopatas arba vys
kupijų kapitulos. Visai nesvarbu, 
ir kuriai vyskupijai kandidatas 
priklauso ir kur jis gyvena, šv. 
Sostas yra laisvas siūlomų kandi- 

. datų atžvilgiu ir gali skirti vysku
pu niekieno nepasiūlytą kanditą. 
jeigu jį randa tinkamesnių už ki
tus. Praktikoje kandidatų siūly
mas, žinių apie juos rinkimas ir 
tikrinimas yra sudėtingas ir nevi- 
sada vienodas procesas, kurio, pa
gal ilgaamžius šv. Sosto patirties 
reikalavimus, nedera kelti viešu- - 
mon.

— Ar kitos tautybės turi vysku
pus, kuriems pavesta rūpintis sa
vo tautiečiu dvasiniais reikalais?C

— Iki šiolei tik Rytų apeigų ti
kintieji, gyvenantieji už savo tėvy
nės ribų, turėjo savo vyskupus. 
Apeigų ir bažnytinės teisės skir
tingumai šito reikalavo. Lotyniš
kųjų apeigų tikintieji savo vysku
pų neturėjo. Išimtį tesudarė len
kai, kurių vyriausias karo kape
lionas arkiv. J. Gawlina, kartu su 
dideliais kariuomenės daliniais I 
atsidūręs tremtyje, buvo paskir-j 
tas visų Lenkijos išeivių globėju.<

— Nuolatinis tarpinis ryšys

ir 1.1. Tačiau bus stengiamasi pa
laikyti ir tiesiogini ryšį, dažnai 
lankant atskiras bendruomenes 
bei veikėjus. Bus dedama pastan
gų sukurti Europos lietuvių sielo
vados centrą, kuris planuotų, ska
tintų ir ugdytų liturginį, katache- 
tinį ir socialinį Europos lietuvių 
aprūpinimą.

— Ar numatote kokių pakeiti
mų esamoje tvarkoje ‘ tikintie
siems lietuviams aprūpinti?

— Pirmiausia reikės gerai susi
pažinti su atskirų Europos kraštų

Vysk. Pr. Brazys, MIC

— Ką norėtumėte šiuo metu 
pabrėžti?

— Norėčiau atkreipti visų tau
tiečių dėmesį į didelį Šv. Tėvo rū
pestį lietuviais ir Lietuva. Tą ma
tėm ir jautėm visi, kurie dalyva
vom istorinėje'vasario 13 d. au
diencijoje. Naujo vyskupo pasky
rimas Europos lietuviams yra 
mostas, kuris atskleidžia jo tėviš
ką susirūpinimą mūsų Tėvynės ir 
iš jos išblokštų tautiečių likimu, 
šito akivazdoje aš kviečiu visus 
savo brolius lietuvius su pasitikė
jimu remtis Šv. Petro Uola, ri
kiuotis ir glausti aplink ją savo 
gretas kovai dėl laikinosios ir am
žinosios Tėvynės.

— Be abejonės Jums ypač rūpi 
religinė būklė pavergtoje Lietu
voje. Ką galėtumėt pasakyti ten 
likusiems tautiečiams?

— Daug ką norėčiau jiems pa
sakyti, bet pigu yra duoti patari
mus beginkliam žmogui, uždary
tam liūto narve. Jei jau patarti, 
tai nebent ateistams, kurie tiki, 
kad Dievo nėra, ir nori savo tikė
jimą jėga primesti kitiems. Jie 
mėgsta kalbėti apie taiką, bet 
persekioja kitaip tikinčiuosius po
litinėmis ir policinėmis priemonė
mis. . Tai yra taikymas primity
vaus tamsiųjų amžių principo — 
kieno valdžia, to ir tikėjimas. Lai
kas būtų jau ir mūsų broliams ko
munistams atsisakyti šito naivaus, 
nekultūringo ir visuomet liūdnų 
pasekmių nešusio galvojimo. Tai
ka be laisvės yra kalėjimas, yra 
kapai. Patys krikščionybės perse
kiotojai šiandien vis labiau gėdisi 
savo tamsaus primityvumo ir ban
do jį pridengti kitais negudriai 
sufabrikuotais kaltinimais, ku
riais joks blaivaus proto žmogus 
negali tikėti. Kas pvz. čia, Vaka
ruose, tiki, kad gerai visiems ži
nomi kunigai, be jokio teismo dar 
ir šiandien tampomi po priver
čiamųjų darbų stovyklas, yra nu
sikaltę špionažu Vatikano nau-

Jam neseniai mirus, tokiu išeivi-' dai? Juk visi žino’ kad Vatikan0
jos globėju tapo paskirtas Lenki. 40 hektar,ų valstybė,sav0 kariu,?:
jos primas kardinolas Steponas S imenes neturi nePlanu<Ua Pulfl
Wyszynskis, kuris šioms parei- (tikslaT nes^keSJ™ S°V’ S^unS.os- Kitas cia §erai žb 
goms delpMvo neseniai knnsek-1 .lovaaos llKSias nesiKeĮC1?’
ruotą vyskupą VI. Rubiną. Mano ffkSnčSas laikok vtetos sa- T™ Pas^erktas kalėti 
paskyrimas vvskupu Europos lie- F/1*, W n5iasc la"i?nįrv?į®tosRsį kaip recidyvistas. Recidyvistu jis 
tuviams yra pirmas šios rūšies kSa U pavadintas tik tadį jei

čia gerai ži
nomas kunigas lietuvis yra il-

vy^upu ue- j beį kįtas aplinkybes Bet ™jr „
luvidnis. yid pnnida sius lusieS „-i;™,. ®au DUU pavaoimas LIK LdUd, jei
įvykis, liudiju dideli šv, Tėvo dė- i iXgmu ė“

dėmesio skirti veiklesniam pa- buvo nuteistas pirmą kartą. Atli-
— Kaip žiūrite i naujuosius sa-! sauliecių įsijungimui i religinių kęS bausmę, jis vėl grižo i kunigo 

bendruomenių veiklą. Ten jie tu- pareigas ir buvo nuteistas ilgiau
si pareigų, kuriose niekas JŲ n?’Įsiems metams kaip recidyvistas, 
įgali pakeisti. Sitai ypač pabrėžia Panašiai elgiamasi ir su kitais ku-

mesi mūsų tautai.

vo uždavinius?
— Kaip žinote, esu skirtas lie-1 

tuviams, gyvenantiems Europoje dabartinė visuotine Bažnyčios 
už Tėvynės ribų. Mano tiesioginė santaryba. 
pareiga yra rūpintis jų dvasiniais 
reikalais. Reikia, kad nė vienas 
mūsų mažos tautos narys nebūtų 
apleistas ir nežūtų Dievui ir Tė
vynei. Reikia, kad lietuviai sve
tur nepakriktų, nesusiskaldytų ir 
neprarastų vilties. Reikia surasti 
tokių religinės bendruomenės 
formų, kurios pajėgtų apjungti 
pasklidai gyvenančius tautiečius, 
ir patenkinti svarbiausias jų dva
sios reikmes. Mano uždavinys yra 
vienyti visus geros valios tautie
čius. kelti jų dvasią bei ryžtą gy- tautinio, socialinio ir kultūrinio 
venti ir kovoti už Dievą ir Tėvy- gyvenimo sritis. Tad ir mano už- 
nę. Mano noras yra pasidaryti vi- davinys bus skatinti kiekvieną 
sa visiems, kad nė vienas nežūtų j sveiką užmojų betkuriame lietu- 
svetimoj ir abejingoj aplinkoj. ;viškojo gyvenimo bare, priklau-

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

B. Naujalis, Ps.D.RJI.NJ»L .

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

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

• Gaminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektus ♦
• Taip pat aptraukiame senas kėdes. •
• DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI •
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Politikos ir rezistencijos klausiniu
DOMAS JASAITIS

— Ar bus Jums įmanoma lietu
viams pagelbėti ir jų tautiniuose 
dalykuose, kiek tai liečia jų švie
timą, spaudą, bendrai visą kultū
rinę veiklą?

— Normalus žmogus nėra ir 
negali būti suskilęs į tarpusavyje 
nepriklausomas, izoliuotas sritis. 
Jame visa rišasi į vieną darnią 
vienybę. Todėl ir religinių žmo
gaus reikmių negalima deramai 
patenkinti apleidžiant prigimtas

nigais ir tikinčiaisiais, kurie yra 
visaip persekiojami, niekinami ir 
vergiami visomis įmanomomis 
priemonėmis. Jei tai nėra perse
kiojimas ir neteisybė, tai kaip gi 
atrodytų, jeigu pvz. Lietuvoje šv. 
Tėvas pradėtų skirti ateizmo va
dovus, tvirtintų jų propagatorius

Ryšium su VLIKo pirm. V. Sidzikausko pranešimu Toronte, kurio min
čių trumpa santrauka buvo paskelbta „Tž” š. m. 4 nr., atsiliepė dr. D. 
Jasaitis. Turime iš anksto pastebėti, kad minimoji santrauka yra la
bai nepilna, paruošta pasiklausius pranešimo, — neturint prieš akis jo 
teksto. Todėl komentuojant ar vertinant pranešėjo mintis dera tai tu
rėti galvoje. Red.

“TŽ” nr. 4(783) 1965 m. at
spausdino VLIKo pirm. V. Sidzi
kausko pranešimo, padaryto 1.24. 
65 Toronte, santrauką, kuriai 
duota antraštė “Juo sunkesnė 
būklė, juo kietesnis ryžtas“.'

Stalinas ar Rooseveltas?
1. P. V. S. pabrėžė, kad Stalino 

įtakos dėka sąjungininkai nutarė 
reikalauti besąlyginio Vokietijos 
pasidavimo, t. t. praktinio sunai
kinimo”. Bet iškilę viešumon is
toriniai faktai kitaip byloja. Jau 
1942 m. pradžioje prez. Roosevel
tas jpareiškė raštu ChurchilTiui: 
“Aš žinau, jūs nesupyksite už ma
no brutalų atvirumą; aš manau, 
kad sugebėsiu geriau apvaldyti 
Staliną nei Jūsų Foreign Office 
arba mano Statė Departamentas. 
Stalinas neapkenčia tų asmenų 
prieštaraujančio užsispyrimo. Jis 
mano, kad aš jam labiau patinku 
ir aš turiu viltį, kad jis taip elgsis 
ateityje” (Churchill, “The Hinge 
of Fate”, 201). “Aš jaučiu savo in
tuicija, kad Stalinas nenori nieko 
daugiau, tik saugumo savo kraš
tui. Man rodosi, jei aš duosiu jam 
visa, ką tik galiu, ir neprašysiu iš 
jo nieko už tai, tai jis, vaduoda
masis posakiu noblesse oblige, ne
norės nieko aneksuoti ir dirbs pa
saulinei demokratijai bei taikai”. 
(W. C. Bulitt, How we won the 
War and lost the Peace, Life, Au
gust, 1948). Taip prez. Roosevel
tas pasakė buv. atstovui Maskvoje 
Bulitt’ui 1943 m. dar prieš pirmą 
susitikimą su Stalinu Teherano 
konferencijoje. Tad politinė lini
ja Sov. Rusijos atžvilgiu visiškai 
buvo susiformavusi prez. Roose- 
velto sąmonėje. Laikas ir įvykių 
raida turėjo sudaryti sąlygas tai 
sampratai viešai pareikšti. Tokia 
proga pasitaikė 1943 m. sausio m. 
Kasablankos konfrencijoje, ku
rioje dalyvavo prz. Rooseveltas ir 
Churchillis, o vėliau ir Prancūzi
jos generolai Giraud ir De Gaulle. 
Po konferencijos prez. Roosevel
tas savo iniciatyva, nes apie tai 
nebuvo tartasi posėdžiuose, neti
kėtai pareiškė: “jis ir Churchill’is 
nusprendė, kad nebus priimti jo
kie Vokietijos, Italijos ir Japoni
jos pasiūlymai, išskyrus besąlygi
nę kapituliaciją”. ChurchilTis tai 
išgirdęs apstulbo, bet nepaneigė. 
Karo metu veikia dėsnis — kieno 
galia, to ir valia! Tad priešinin
kų besąlyginę kapituliacija nu
lėmė ne Stalinas, bet prez. Roose- 
velt'as. Stalino jau nėra, bet Ro- 
osevelt‘o samprata galioja ir iki 
šiol, nors pakankamai išryškėjo 
jos žalingos pasekmės ir JAV, ir 
visam kol kas laisvam pasauliui. ■

Koloninės tautos ir
Lietuva
2. P. V. S. tei°ia, kad “Afrikos tančių mūsų žmonių. Atskaitant 

ir Azijos tautos sunkiau supranta; tautžudystės padarytus nuostolius 
Lietuvos bylą”. Į anųjų nepagrįs- kartą, gimusią komunistinės 
tą, bet kaltinantį mus klausimą,' nelaisvės laikotarpyje, Lietuvoje 
kodėl okupuoti lietuviai nekovoja ^ar yra daugiau pusantro milijo- 
prieš Sovietiją, kaip tai daro ko- no lietuvių gimusių ir gyvenusių 
lonistiniai kraštai prieš prancūzus nepriklausomybėje ir turinčių sa- 
ir britus, p. V. S. neatsako iš es- v0 širdyje nepriklausomos Lietu- 
mės, bet teigimu “jiems dar sun-j v°s viziją. Tai vizija, papuošta šo
ku suvokti, kad tokia kova Lietu-; PuĮiU ir kančių vainiku, kurią ne- 
vai šiuo metu būtu savižudybė”... į sioja ssivyje simtei tūkstančių mū- 
(V. S. šį klausimą savo pranešime S,Į tėvynainių, jėga nublokštų į Si- 
nušvietė žymiai plačiau nei pažy- Turkestaną ir Ledinuotojo 
mėta santraukoje, kuri iškėlė ne-, vandenyno pakrantes.
visus aspektus. Red.). Bet tikrovė Laisvės viziją ir arsią neapy- 
buvo ir yra kitokia. Britanija, kantą pavergėjams augina ir stip- 
Prancūzija, Olandija ir Belgija iš- rina partizanų kovos ir jų ugnyje 
laisvino be kovų virš 600 milijonų sukurtos dainos ir raudos.
žmonių iš kolonijinio jungo. Tik Ekonominės nepriklausomybės 
Prancūzija bandė išsaugoti savo viziją palaiko neišdildomi prisimi- 
koloninės imperijos kaikurias te- nimai apie buvusią laisvoje Lietu- 
ritorijas (Indokiniją, Alžeriją) V0Je gerovę ir laisvųjų ūkininkų, 
ginklu jėga. Bet ir ji gana greitai suvarytų baudžiavai į kolchozus 

sodybų griuvėsiai, išniekinti rūtų 
j darželiai ir vandališkai sunaikinti 

ir t. t. Taip dabar elgiasi ateistai sodai.
Lietuvoje su Katalikų Bažnyčia: j Pavergtųjų lietuvių ne naudinį, 
skiria ir tvirtina klebonus, su- bet herojini patriotizmą žadina ir 
spenduoja kunigus, kontroliuoja ugdo okupantų - rusų kultivuoja- 
seminaristus ir t. t. 1 (Nukelta į 7 psi.)

atsisakė tų užmačių ir nenuėjo 
tautžudystės keliu. Prancūzija tu
rėjo Arterijoje virš 50Q-000 ka
riuomenės. Josios de Beria, 
d'Abukomovai, de Suslovai, de 
Serovai (gi tokių yra toje šalyje) 
buvo pajėgūs tris - penkis milijo
nus arabų varyti pėsčiomis į Sa
charos dykumoje įtaisytas “per
auklėjimo darbo stovyklas”, kaip 
padarė komunistiniai imperialis
tai su savo užgrobtomis tautomis 
arba Turkijos valdovai 1914 — 
1915 m. sunaikindami tuo būdu
I. 200.000 armėnų. Bet žmonijos, 
žmogaus, mažųjų tautų laimei, 
Prancūzijos garbei toksai nusikal
timas nebuvo padarytas.

Prisimintina, kad lietuvių tauta 
buvo sukilusi prieš pavergėjus, 
kad 1945 — 1950 m. kovose žu
vo apie 50,00 partizanų ir buvo iš
plėšta iš tautos kūno virš 500.000 
žmonių. Tie faktai primintini ne 
tik lietuviams. Ir afrikiečiai ir azi
jatai juos žinodami negalėtų 
mums priekaištauti, kad mes ne
giname savo laisvės. Azijos ir Af
rikos tautas, tautelytes, net gentis 
gina S. Rusija, Jungt. Tautos, o 
lietuviai tą likiminę kovą vedė ir 
veda “vienų vieni”.

Okupuotų lietuvių galvosena
3. Nepaprastai aidi p. V. S. 

mintis: “Būklė Lietuvoje nesanti 
tokia, kaip kartais mes (kas? A.
J. ) čia galvojame. Ten okupacija 
per 25 metus padarė daugiau ža
los, negu mes manome... Ten da
bar daugelis mano, kad Lietuvos 
nepriklausomybė yra neįmanoma 
nei politiškai, nei ekonomiškai 
(m.p.). Jaunosios kartos galvose
noj yra susidariusi savotiška poli
tinė tuštuma. Joje nėra aiškios 
vietos būsimos Lietuvos vizijai“...

Negalima paneigti, kad oku
puotoje Lietuvoje vyksta tragiška 
akystata Raudonojo Galijoto ir 
lietuviškojo Dovido. Neginčytina, 
kad Dovidas pralaimėjo keletą tos 
kovos kėlinių. Bet irgi neginčyti
na, kad iki šiol jis nei technišku, 
nei tikru nokautu nebuvo nukau- 

! tas. Jei okupuotoje Lietuvoje bū- 
i tų p. V. S. nupasakota būklė, tai 
A. Sniečkus ir kiti mažesni mūsų 
kraštą engiantieji kvislingai nesi
skųstų neišraunamu gaivalingu
mu “nacionalburžuazinių” atgyve
nu žmonėse, tai bažnyčios būtų 
tuščios, tai atvykstantiems ‘turis
tams” būtų leidžiama susitikti su 
savo giminėmis ne tik Vilniaus 
viešbučiuose, bet būtų jiems lei
džiama vykti be čekistiškos prie
žiūros aplankyti savo gimtąsias 
vietas, tai 200.000 išgabentų lietu- 

Į vių nebūtų smurtu laikomi Mask- 
i voš didžiulėje nelaisvėje, tai kas
met nebūtų įvairiais būdais išga
benami i S. Rusiją daugelis tūks-

. ......... j j Laisvės viziją ir aršią neapy- 
Britanija” kantą pavergėjams augina ir stip-

j v 5^, giminu

sančiame pilnutinei žmogaus ge
rovei.

— Jums teks dalyvauti visuoti
nėje Bažnyčios santaryboje kaip 
Lietuvos episkopato nariui - ats
tovui. Kaip vertinate visuotinės 
Vatikano santarybos eigą ir kokių 
nutarimų dar tenka laukti?

— Visuotinė Bažnyčios santary- 
ba, kurios paskutinė sesija prasi
dės rugsėjo 14 d., jau išryškino 
vidinę Bažnyčios sąrangą ir nu
statė gaires liturginiam atsinauji
nimui bei krikščionybės plėtrai ir 
vienybei skatinti. Iš. paskutinės 
sesiios laukiama svarbios dekla
racijos anie religinę laisvę, apie 
visų tikinčiųjų pašaukima i šven
tumą bei Bažnyčios plėtotę ir 
daug kitų svarbių nutarimų. Eilė prie maisto krautuvės Maskvoje. Tokį vaizdą pastebėjo vokiečių korespondentas
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MONTREALIS

VIF/ UfTUVIAI PASAULYJE

B UITI ES TARNYBA
Vilniuje įvykusį buities tarnybos 

darbuotojų aktyvo pasitarimą “Tie
sa” atžymėjo specialiu vedamuoju 
‘Svarbaus ir atsakingo darbo sritis”, 
kuriame iškeliamos kaikurios negero
vės parduotuvėse ir buitiniame Lie
tuvos gyventojų aptarnavime. Žmo
nės daugiausia nepatenkinti chemi
nio valymo bei dažymo fabrikais ir 
batų remonto dirbtuvėmis — juos 
vargina vaikščiojimas po kelis kartus 
į minėtąsias įstaigas, darbuotojų abe
jingumas, darbų vilkinimas. Negeres- 
ui reikalai ir parduotuvėse, kur daž
nai trūksta prekių. Butrimonyse pvz. 
negali gauti sąsiuvinių ir pieštukų, 
nors parduotuvėje yra pakankamai 
radijo ir televizijos aparatų. Pirmo
jo pareikalavimo prekių pritrūksta 
Pakruojo ir Varėnos rajonų kaimo 
parduotuvėse. Iš Kėdainių chemijos 
kombinato redakciją pasiekia darbi
ninkų skundai apie blogai iškeptą 
duoną ir kitus jos gaminius. Preky
bos darbuotojų pasitarimuose dau
giausia kalbama tik apie metinių 
planų įvykdymą, o ne apie gyventojų 
aptarnavimo pagerinimą. Prekės, ku
rių pasigenda gyventojai, dažniausiai 
vadinamos “smulkmenomis”, o dėl 
smulkmenų prekybininkai nenori 
gaišti laiko, nes jiems svarbesni yra 
metiniai planai ir premijos.

GINTARAS Į JAPONIJĄ
Klaipėdos “Dailės” kombinatas, 

kurio gintaro dirbiniai buvo išstaty
ti tarpt, parodose bei mugėse Flo
rencijoj, Genujoj, Stockholme, Briu
sely, gavo užsakymą iš Japonijos. Į 
Tokijo pasiųsta virš 1.000 gintarinių 
moteriškų apyrankių, sagių, kandik
lių, suvenyrų, karolių ir kitų dirbi
nių.

V. Kst.

® PAVERGTOJE TEVWEJE
LENKIŠKI MEDALIAI mas išmokamas labai pavėluotai...”
Iš Maskvos į Vilnių atvykęs Lenki* ^kinasi- ,k*d sutrikimai

jos ambasadorius E. Pščiulkovskis įvykdavę del pervelai iš darbų vykdy- 
prisegė eilę medalių didiesiems Lie- surenkamų paskyrų. Vadovybe 
hivos komunistams Už bendrą kovą IPareigota atlyginimus išmokėti laiku, 
prieš fašistinį okupantą partizanų ei
lėse apdovanoti: II kl. Griunvaldo 
kryžium — ministerių tarybos pirm.
M. Šumauskas, Virtuti Militari ordinu
— “Tiesos” red. G. Zimanas, kom
partijos sekr. A. Barauskas, augščiau- 
sio teismo atstovas A. Miceika, Kau
no žemės ūkio akademijos prorekto
rius J. Olekas, Jonavos milicininkas 
S. Kuozis. Drąsiųjų ir partizanų kry
žius gavo smulkesnės kompartijos žu
velės. Visų apdovanotųjų vardu padė
kojo M. Šumauskas: “Mūsų partizanai 
keršijo nuožmiam priešui ne tik už 
lietuvių motinų ašaras, bet ir už su
niokotus Lenkijos miestus, griuvė
siais paverstą Varšuvą...” šiandien 
visas pasaulis gerai žino, kad Varšu
va buvo paversta griuvėsiais Maskvai 
to pageidaujant. Prasidėjus lenkų su
kilimui, Maskva prie miesto vartų su- 

• stabdė savo ofenzyvą ir netgi neleido 
sukilėliams paramą gabenantiems bri
tų lėktuvams nusileisti sovietiniuose 
aerodromuose. Pajudėta buvo tik ta
da, kai iš Varšuvos liko griuvėsių 
krūva...

PANEVĖŽIO “LINELIS”
Panevėžio naujame gyvenamų na

mų rajone, Vilniaus g-vėj, pastatytas 
penkių augštų pastatas, kurio I augš- 
te įrengta kavinė “Linelis”, alinė, 
saldainių parduotuvė ir knygynas — 
kultūra, saldumynai, maistas ir alus 
po vienu stogu.

VĖLUOJANTIEJI 
ATLYGINIMAI
Kauno remonto — statybos baro 

darbininkai šaukiasi “Tiesos” redak
cijos pagalbos: “Dirbame Lietkoopsą
jungos Kauno remonto - statybos ba
re ir prašome padėti sutvarkyti, kad 
laiku galėtume gauti darbo užmokes
ti. Jau kuris laikas mums atlygini-

g HAMILTON
A.A. PIJUS KĖŽINAITIS po sun-.nės namuose, kur aptarė tolimesnius 

kios ligos, eidamas 82 m., mirė vasa-'veiklos planus. “Aukuras” rudenį da
no 25 d. Šv. Juozapo ligoninėje; ki- 'lyvauja dramos festivalyje Čikagoje, 
les iš Vilkaviškio apskr., Alvito valsč. j PIRMASIS VAIKŲ KAUKIŲ balius 
ir kaimo. Velionis paliko giliame nu- praėjo su labai dideliu pasisekimu, 
liūdime žmoną Agotą, dukteris: Ma- kuriame vien vaikų dalyvavo virš 100. 
riją Hamiltone, Agotą Norkevičienę Buvo labai gražių ir originalių kau- 

Konstanciją kių. Baliaus metu vaikai šoko, žaidė 
Kaminskienę Sault Ste Marie ir Oną ir dainavo, žaidimams ir dainoms va- 
Brokienę Lietuvoje; sūnus: Vincą' dovavo ateitininkės sendraugės: B. 
Hamiltone, Juozą Tillsonburge ir 8 Juozapavičienė, E. Gudinskienė, G. 
anūkus. A. A. Pijus su iškilmingo-, Kažemėkienė, M. Leparskienė ir S. 
mis apeigomis, dalyvaujant dideliam Rickienė. Komisija, kurią sudarė stu- 
skaičiui giminių ir pažįstamų, palai- dentė. V. Staniūtė, L. Stanevičiūtė, V. 
dotas kovo 1 d. iš AV bažnyčios lie- ’ Beniušis, E. Bugailiškis ir V. Kal- 
tuvių kapinėse Port Credit, Ont. 'mantavičius, išrinko 5 gražausias kau- 

KUN. J. STEPONAITIS iš Wor-'kes. Komisija turėjo daug vargo ir 
chesterio. Mass., buvo atvykęs į a.a. rūpesčio kol išrinko tas laimingiau- 
Pijaus Kėžinaičio laidotuves. Aplan- sias kaukes. I premiją laimėjo D. Ge- 
kė mons. dr. J. Tadarauską, gėrėjosi ležinytės kaukė šuo mons. dr. J. Ta- 
hamiltoniečių veikla ir kartu džiau- darausko skirtus S10; II — sėjėjas 
gėsi Jaunimo Centro statyba. Įir audėja — K. Deksnys ir L. Deksny- 

ŠALPOS FONDO. KOMITETAS tė — KLB Hamiltono apyl. valdy- 
vasario 25 d. posėdyje paskirstė savo,bos S8; III — čigonė — D. Milery- 
1964 m. pajamas: ŠF centrui Mont-įtė — Katalikių Moterų Draugjos S6; 
realyje $250, seneliams ir ligoniams ; IV — graduantė — E. Norkutė — 
V. Vokietijoj $200, Vasario 16 gim- j ateitininkų sendraugių skyriaus $4; 
nazijai $150, Vysk. M. Valančiaus šeš- j V — turkas — A. Bugališkis — apy- 
tadieninei mokyklai $50, sporto klu- ■ linkės valdybos premiją $3. Be to, 
bui “Kovas” ! 
draugijai $50, 
Ižde liko $467.07.

“UŽBURTOJI DŪDELĖ” atvyksta j JAUNESNIŲJŲ IR JAUNUČIŲ 
iš Klevelando balandžio 10 d. Tai 4 moksleivių susirinkimas — kovo 14 
veiksmų muzikinė baletinė pasaka, d., sekmadienį, 3- v. p.p. parapijos 
parašyta M. Venclausko. ši pasaka salėje. J.P.

LIET. VET. SĄJUNGOS Hamilto- 
Ateitininkų sendraugių skyrius prašo no skyriaus naujai išrinktoji valdy- 
Hamiltono ir apylinkių lietuvius iš.ba pasiskirstė pareigomis: pirm. A. 
anksto ruoštis šiam vaidinimui. Bi- Ruzgys, vicepirm. J. Stanaitis, sekr. 
lietai bus pradedami greitu laiku pla- E. Reikenis, ižd. A. Patamsis ir kult, 
tinti. Vaidinimas įvyks Central gim- ’ r. vadovas V. Sakas. Naujoji valdyba 
nazijos salėje, Wentwort St. N.

DRAMOS TEATRO “AUKURAS”

Worchesteryje, Mass.,

$50, skautams remti vaikai buvo apdovanoti mažomis do- 
, ateitininkams $50. tanelėmis ir visi kaukių baliaus daly

viai pavaišinti.

tinka suaugusiems ir mažiesiems.

Šaunų minėjimą surengė vas. 
28 d. Montrealio seimelio prezi
diumas. Bažnyčiose įvyko pamal
dos, kuriose organizacijos dalyva
vo su vėliavomis. AV bažnyčioje 
giedojo par. choras ir sol. E. 
Kardelienė, vargonais palydėjo 
pianistas K. Smilgevičius. įspū
dingą pamokslą pasakė Tėv. J. 
Vaišnys, SJ, dažnai paliečiąs ak
tualius klausimus ir pareiškiąs 
naujų minčių. Pvz.: “Tautybės iš
laikymas išeivijoj yra kova tarp 
individo ir aplinkos. Praradus iš
tikimybę savo tautai, kovą laimi 
aplinka, gi savo tautybę išlaikius, 
individas pasirodo stipresnis už 
aplinką. Kalbame apie lietuvy
bės išlaikymą. ‘Išlaikyti” grei
čiau lygu konservuoti. Ne išlai
kyti, ne užkonservuoti, bet ugdy
ti lietuvybę reikia. Išlaikyta ži
balinės lempos lietuvybė ne tik 
bus nereikalinga, bet ir nepriim
tina mūsų tautai šiame elektros 
ir atomo amžiuje.”

Plateau salėje minėjimui vado
vavo dr. I. Gražytė. Minėjimas 
pradėtas Kanados himnu, kurį, 
akomponuojant inž- Z. Lapinui, 
anglų ir prancūzų kalbom pagie
dojo sol. G. Capkanskienė. Pa
skaitininkas inž. A. Kličius gra
žiai nusakė jaunosios kartos lie
tuviškąjį nusiteikimą- Įdomu ir 
džiugu buvo išgirsti jaunosios 
kartos atstovą. Sveikino imigra
cijos ministerijos atstovas K. 
Alexander, Polish Canadian Con
gress vardu — K. Plater,. Ukrain
ian Canadian Committee — V. 
Brienianski, Latvian Association 
of Montreal — E. Mažutis ir Es
tonian Society of Montreal var
du — Miss Kuhi, pavadavusi sa- 1 
vo susirgusi tėvą, organizacijos 
pirmininką. Gauti sveikinimai 
raštu iš Latvijos konsulo Kanado
je Thompson ir Montrealio bur
mistro J. Drapeau. Jei kiti svei
kinimai buvo Įprastiniai,, tai jau
nos, tautiniais drabužiais pasi- 
puošiusios simpatingos estaitės 
mintys buvo savo tautai ištikimos 

? jaunosios kartos kalba, gražiai 
! papildžiusi paskaitininko inž. A- 
: Kličiaus mintis.
I • ]

Meninėje minėjimo dalyje žiū
rovų laukė staigmena. Taut, šo- 

i kių, dainų, deklamacijų ir liau- 
; dies instrumentų mizikos monta- 
! žas, puikiai surežisuotas ir atlik- - 
i tas, paliko Įspūdį, kad Montrea- 
: lis tikrai gali turėti ne tik taut. 
, šokių grupę, bet ir visą meno an-i . , ,, ,
1 samblį. Dalyvių — apie 50. žiū- Bemlrnomenės Cicero apyr. valdyba , 
rovas negalėjo nepastebėti jų am
žiaus. Jei šokėjų amžiaus vidur
kis sukosi apie 15 m., tai juos 
skudučiais palydinčių “veteranų” 
amžius, išskyrus dešimtameti La
piną III, turbūt artėjo prie 25 m. 
vidurkio. Toks gražus jaunosios .... .................... . ........................
kaitos pasirodymas ir spaudė atsipalaiduoti nuo romantikos ir i leidžia Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ašaras net kietų vyrų akyse. Pre-1 žvelgti realiai i gyvenimą: “Nebū- ir Architektų Sąjungos skyr. techni- 
zidiumo pirm. agr. K. Andruške- i kime dogmatikai, pasinėrę į praeiti. kinė$ spaudos sekcija. Šio žurnalo 
VIČIUS, užbaigdamas minėjimą 1 Atnaujinkime mūsų laikraščius, kad i skaitytojai neseniai gavo naują 1964 
taikliai apibūdino ši jaunimo da- K ~ r~-r-—■--* - -T-*-
lyvavimą: “Jei patiko — tegul 
krašto okupantas žino, kad po 25 
m. mūsų lietuviškumas nesusilp
nėjo. Gi jei nepatiko —- sakyki
me, kad tai padarė mūsų vai
kai ..

Visus

Montažas “šventosios žemės skun as”: motina — Gr. Petraus
kienė, duktė — R. Elyskytė. Montažo ir dekoracijų autorius — 
kun. B. Pace vičius Nuotr. St, Kero

pat kiekvienam sveikiratsiam at
sakė jo kalba. Z-bas

ST. CATHARINES, ONT.
Vasario 20 d. slovakų salėje 

minėjimą atidarė B-nės pirm. J. 
jAlonderis. Į prezidiumą pakvietė 
Wellando B-nės pirm. A. Viskon-

A. Valstybės .širdžiai sunegalavus, staiga mirė. Pa- 
į laidotas kovo 1 d. Velionis buvo gi- 

DENVERYJE SEPTYNIOS TAU*1 męs 1904 m. Šūklių km, žaliosios 
TYBIV GRUPES turi koordinuojantį' valsč., Vilkaviškio apskrt , 1936 m. 
komitetą Captive Nations CounciL baigęs VDU technikos fakultetą kaip 
Denverio 9 televizijos stotis pakvietė elektrotechnikos inžinierius.
šį komitetą ir visas septynias tauti
nes grupes 15 mih. programai. Pirma-_______
sis pasirodymas įvyko vasario 12 d. nsylvanij^ un-to Kgonineje? 
ir būva skirta pačiam k-tai, kuriam i 
atstovavo k^to pirm. J. Lataitis. Lietu
viams skirta programa įvyks gegužės 
nėn.

KUN. J. JAKAITIS, MIC, buvęs _ _ _____
Tėvų marijonų provincijolas, ntisijo- kortelės pusėje — lietuviškoji tris- 
nierius Argentinoje, anksčiau ilgame-1 palvė, pusės colio didume, o kito- 
tis Worcesterio Šv. Kazimiero lietu-1 je — įrašas anglų kalba: “Sukalbė- 
vfų parapijos klebenąs, gydosi Sv. kite maldą už pavergtą Lietuvą”. 
Kryžiaus ligoninėje Čikagoje.

ŠV. KRYŽIAUS LIGONINĖS SE
SERYS Čikagoje vasario 14 d. pager- RespuWikos užs. r. ministerijos svar
bi savanores, kurios 1954 m. padėjo bi pareigūnė, ELTOS direktorė, spau- 
figoninėje darbuotis be užmokesčio, dos departamento direktorė fr Lt. 
fs viso tos darbininkės dirbo apie Magdalena Avietėnaftė, paskutinį de- 
30.000 valandų. šimtmetį buvusi Manhattanville CO

RED. ALG. KAULĖNAS po dviejų lege of the Sacred Heart bibliotekos 
operacijų jau pradeda darbuotis prie konsultantė fr kolegijos dėstytoja, ne* 
savo red. **L. Lietuvos’'. seniai išėjo pensijon ir apsigyveno

DR. M. VYGANTAS, užbaigęs akių Nek. Pr. M? seserų vienuolyno Put* 
gydymo specialistų kursą' Harvardo nam, Conn., sodyboje.
universitete, grįžo į Čikagą. Dabar at- į 
lieka rezidento praktiką Illinois un
to tyrinėjimų ligoninėje Čikagoje.

POVILAS TYRULIS, Lietuvos ka- name, Conn. Elena ką tik baigusi gim- 
riuomenės kūrėjas-savanoris, kan- naziją ir 18 m. amžiaus. Jaunuolę, 
ninkas, mirė vasario 24 d. Čikagoj, su- veiklią lietuvių kolonijoje, buv. 
laukęs 60 m. amžiaus. Amerikoje iš- skaučių vadovę, nuoširdžia bendra- 

darbią visokiuose lietuvių veiklos rū- 
liūdime žmona Marija, sūnus Povi- pesčiuose, labai jautriai ir maloniai 

į las, sesuo Sofija Oželfenė. Palaidotas ■ išleido tenykštė lietuvių bendruome- 
vasario 27 d’ Šv. Kazimiero kapinėse. Į nė. Kor.

to, tačiau būtų neteisinga nepa
minėjus šio pasirodymo režiso- 
rią_ Taut, šokiai ir liaudies muzi
ka’ buvo paruošta vadovaujant 
mokyt. E. Mikalajūnaitei ir inž. 
Z. Lapinui. Bendras apipavidali
nimas ir žodžiai mūsų tylios ir 
universalios aktorės - rašytojos - 
režisorės Birutės Pūkelevičiutės,, . , .. ,
rūpestis. “Girdėjom, kad ji sage- vienuolyno virs. T. B. Eagdo- 
ba ir iš žaliausios medžiagos ar- ną, OFM, kleboną T. Mikalaus- 
tistą padaryti. Dabar tikime”, — ką, OFM, organizacijų atstovus 
kalbėjo maloniai nustebinti žiu- ir savanorį-kūrėją p. Maakūną 
rovai. Neveltui ir J. Baltušis ją is Niagara Falls. Invokaciją at-į .. ruditim. »»
savo Įspūdžiuose iš po kelionės kalbėjo T. B. MikalauskaSį OFM. 
po Ameriką prisimena. Į Paskaitą skaitė T. B. Bagdonas, i

Baigiant nenorom brukasi min-i ! Vi
tys apie dažnai dabar minimą Meninę dali išpildė iš Toron-j PFTRA<; crtn’kevtchis atwtn Kvebeko “Quiet Revolution”. Mū- to atvykęs Prisikėlimo par cho-1..PETRAS Grinkevičius atvyko 

,, Liustikaite, vad. Br. ^.^vos ir vasanp W d. jau mi-
lurkšo: akornponavo muz. D. nej0 Lietuvos atkūrimo šventę Bos- 
Skrinskaitei. Meninė dalis buvo tone’ Mass- 11 karo metu Gnnke-

su didžiosios šventės metinėse iš
klausius jaunosios kartos atstovų 
kalbų, pasigėrėjus jų lietuviš
kais meniniais sugebėjimais ky
la mintis, ar tik ne tokią “Quiet 
Revolution” ir mes lietuviai išgy
venam? Gal supuolimo dėka, o 
gal ir ne iš sveikinusių svetim
taučių 2 kalbėjo angliškai, ž ; u
prancūziškai, o estaitė Kuhi ly- vavo šventės minėjime. Šiais ma
giai laisvai abiem kalbom tą pati tais gana stipriai parėmė Wel- 
pakartojo. Dr. I. Gražytė taip lando B-nė savo atsilankymu. J. Š,

pritaikyta šventės dvasiai, ir pub
lika labai gerai ją įvertino. Vietos 
lietuviai labai aktyviai dalyvavo 
minėjime. Skautai ir ramovėnai 
dalyvavo su vėliavomis. Buvo ir 
tokiu, kurie nėjo į darbą ir daly-

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

GKA£Ų LIETUVOS Nepriklauso- [ Meninėje minėjimo dalyje pasiro- 
; mybės šventės minėjimą surengė liet. ’ dė akt. Elena Blandytė ir sol. Ona 
I — - - - - BlandytėJameikienė, Šv. Antano pa

rapijos vyru choras, ir mokyklos mo- 
Šv. Antano par. saleje.. Minėjime, ku- kiiies prayedė J. Aršti-
ris sutraukė apie 200 tautiečių (gai- kys-, iirvokaeiją skaitė kun. A. Vilkai
te, kad čia labai maža buvo senųjų tis. Aufcir surinkta daugiau negu 

$694.75..ateivių), paskaitą skaitė dr. V. V ar- ankstesniais metais
dys, profesoriaujantis Wisconsino un- 
te. Šis politiniu mokslų žinovas kvie- TECHNIKOS ŽODĮ” nuo 1951 m.

dalyvius išvardinti sun-

būtų nauji, o ne tokie, kokie buvo' m. lapkričio-gruodžio nr. žurnalas 
1940 m. Laikas pasižiūrėti Į praktiš-' yra mokslinio pobūdžio ir “įkasti”* ga- 
kąji veidą”. Taip pat jis pabrėžė, jog 
Vasario 16-oji neturi būti gedulo die
na. Jis nurodė, kad Lietuvoje, ne
žiūrint ilgos nelaisvės, yra likusi tau
tinė kibirkštis net pačiuose valdan
čiuose sluogsniuose.

PROF. A. SALYS po nugaros 
slankstelio operacijos sveiksta Pen-

J. ŽUKIENĖ, iš Port Washington, 
N.Y^ užsisakydama žurnalą “The Ma
rian”, atsiuntė administracijai laiš
ką, kurio voko antroje pusėje buvo 
užlipinta reikšminga kortelė. Vienoje

ivi. AVIETĖNAITĖ APSIGYVENO 
PUTNAME, CONN. Buvusi Lietuvos

Iš AUSTRALIJOS atskrido Elena 
Vaicekauskaitė ir įstojo postulante j 
Nek. Pr. M. seserų vienuolyną Put-

Italija
ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KO

LEGIJOJE vasario 18 d. Įvyko Ro-
vičius buvo atskirtas nuo žmonos Pet-' netuviu kunigir snsirinki- 
ronelės, 13 m. sūnaus Jono ir dukros! kuriame dalyvaTO naujasis
Marytės, žmona su vaikais pasiekė dn p Brazys> Amerikos Liet.
JAV, o Petras eilę' metu vargo prie Kunigų vienybės pirm. mons. P. Ju- 
Kybartų kolchoze;

INŽ. VYT. PAVILČIUS,
Kauno ir Petrašiūnų elektros stočių ‘red"ir' £ond;no netJ’^rapf j<» kle- 
direktorius, išeivijoj — žurnalo 
“Technikos žodis, red .kolegijos na- j 
rys ir atsakingasik redaktorius ber 
visuomenės veikėjai Čikagoj, vasario 
25 d. vakare, grįžęs iš įmonės namo,

$udaro: A. Didžiulis, K. Kaunas, G. 
J. Lazauskas, V. Pavilčius, (miręs), 
J. Rimkevičius, D. Šatas, J. Slabokas.

Iras, Lietuvių Ateitininkų Feder, dv. 
buv?s! vadas kun. prof. St.YIa, “šaltinio” 

• _ _ _ _ - .
žurnalo ^onas j.un § Jatulis, MIC, Vokie

tijos kunigai A. Rubinas ir D. Kens- 
tavičius ir kt. Pirm. pref. Z. Ignata
vičius visų vardu pasveikino naują 
vyskupą Pr. Brazį jo 50 m. sukakties 
proga, nes naujasis vyskupas yra 
gimęs 1915 metais vasario mėn. 18 d. 
Sveikinimus perteikė ir Amerikos 
lietuvių kunigų vardu mons. P. Ju
ras. Išklausius vysk. Pr. Braziu žo
džio, buvo nagrinėta naujosios litur
ginės konstitucijos potvarkiai, ap
svarstyta Europos lietuvių kunigų 
studijų dienų programa, kuri Įvyks 
š. m. Velykų savaitėje Bardi mieste, 
arkiv. A. Samore globoje.

LITAS yra naujai saleziečių gim- 
; nazijoje atkurtas ir vidaus reikalams

SPORTO MĖGĖJAT gali pasi
džiaugti Lituanicos futbolininkų pa
siekimais salės futbolo pirmenybėse. 
Po nelabai džugios pradžios, Lituani- * 
ca pradėjo skinti pergale.? ir iško
pė Į III v. iš 10 komandų. Sužaidus ■ 
8 rungtynes, ji turėjo 5 laimėjimus, i 
2 pralaimėjimus .ir 1 lygiąsias.

Trys Čikagos lietuvių vyrų krepšį- naudojamas pinigas. Tuos pinigus mo- 
. nio komandos nuolatos žaidžia Mar-, kiniai užsitarnauja pagal gerą moky- 
ąuette parko pirmenybėse. Viena jų mąsi ir pa. Pakeitus į liras gali nau- 

Į— “Neo Lithuania’” penketukas turi dotf fr už gimnazijos ribų, 
galimybių išeiti pirmenybių nugalė
toju.

Saleziečių gimnazijos jaunimas, no
rėdamas nors kiek prisidėti prie Ita- 

Meisteris Povilas , Tautvaišas yra H jos Lietuvių Bendruomenės aukos - 
stipriausias konkurentas Čikagos “at-'dovanos vysk. Pr. Braziui jo konsek- 
virose” šachmatų pirmenybėse kovo ravimo proga, sutaupė kelis litus, ku- 
- - - -2 -- f f. riuos Įstaigos direktorius, pakeitęs i

patalpose, 1931 N. Lincoln Park W. itališkas liras (litas — 100 lirų), nu-

Ii tik technikos srities specialistai. 
Rašo: prof. inž. Rūgis, dr. inž St. Ju
zėnas, dipl. inž< A. Jasaitis. Plati 6.7 ir 13.14 dd Hoter North Park 
Lietuvos technikinės spaudos apžval-h - ----- -- — - _ _ —

9 AWA A’.. *uin n. 111 \1IU15 ------- JLUU 111 U /, 11U-

ga, lietuvių inžinierių išeivijoje in- ■ §js pasižymėjęs šachmatininkas ko- siuntė Į Romą. Tokiu būdu ateitinin- 
fonnacija ir kt. Redakcinę kolegiją į vo 24 d. yra pakviestas duoti simuf- kai suaukojo 44 litus, Nekaltai Pra- 

' taną Čikagos industrinės šachmatų j dėtosios Dr-ja 55,15 litų. Demuko Sa- 
! lygos žaidėjams. Simultanas bus AI- vio draugai 35,45 lit., ir neorganizuo- 
bright Gym patalpose Cicero. ; tas jaunimas — 14.80 lit.

St. Catharines, Ont
i BENDRUOMENES DARBAI.

■ Šiemet sueina 25 m. nuo Lietuvos pa-
! verginio. Šią liūdną sukaktį reikėtų 

drauge su kitais pabaltiečiais atitin- esančios išnuomotos dvi ukrainiečių 
karnai paminėti, kviečiant žymius kal-

— bėtojus ir ruošiant bendras demon 
stracijas. šiais metais mūsų Bendruo
menei pavesta rengti XI Lietuvių 
Dieną. Girdėti, kad tam reikalui

salės.

mano glaudžiai bendradarbiauti su ki
tomis organizacijomis ir vis didėjant 

visi artistai buvo susirinkę kovo 2 d. narių skaičiui sustiprinti kultūrinį 
režisorės E. Dauguvietytės-Kudabie- veikimą. T.S.

WINDSOR, Ont

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, mortgičių 
paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamos gyvybės ir paskolų 
draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

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

Gegužės 2 D. visoje Kanadoje Įvyks 
rinkimai i KLB Vl-ją krašto tarybą. 
Windsore sudaryta apylinkės rinki
mų komisija: E. Zatorskis — pirm., 
A. Juškauskas ir V. Pundzius — na

riai. Nemažiau kaip 10 pilnateisių 
apylinkės narių gali pasiūlyti kandi
datus. Kandidatų sąrašai įteikiami 
apyl. rink, komisijos pirm, iki kovo 
15 dienos. v.k.

EKSKURSIJA Į EUROPĄ
Stasys Gečas, LB centro valdybos pavedimu, šių metų vasarą or
ganizuoja Lietuvių Bendruomenės ekskursiją i Europą. Bus 
skrendama liuksusiniu DC-8 Fan sprausminiu šu 175 keleiviais 
iš Niujorko į Frankfurtą, V. Vokietijoj. Iš Frankfurto ekskursan
tai toliau vyksta kiekvienas pagal savo susidarytą planą. Tie, 
kurie norėtų lankyti atitinkamas vietas arba kitas valstybes, apie 
tai praneša ekskursijos vadovui St. Gečui, kuris jų pageidavimus 
perduos Wide World Travel Agency atitinkamai patvarkyti jų 
tolimesnę kelionę. Ekskursija truks 3 savaites.
Iš Niujorko lėktuvas išskris š. m. liepos 17 d. vakare į Frank
furtą ir š. m. rugpjūčio 7, d. tas pat sprausminis iš Frankfurto 
grjš i Nhriorka. Kelionė vienam asmeniui, ten ir atgal, kainuos 
tik 267 dol. Tai pigiausia, bet kada organizuota kelionė. Vaikai, 
užimą atskira vietą lėktuve, moka pilną kaina.
Ekskursantai turi būti Lietuvių Bendruomenės nariai ir sumokė
ję už šiuos metus solidarumo mokesti.
Ekskursantai registruojasi laiškais ar telefonu pas ekskursijos 
organizatorių Stasi Gečą. 7252 So. Rockwell St., Chicago, Ill., 
60629, tel. PR 8-8034. Užsiregistravę ekskursantai gaus tolimes
nes informacijas kaip pasiruošti kelionei.
Prašau pasiskubinti registruotis, nes gali pritrukti vietų.

TINKAMU 
MOMENTU 

^•aarl 
SVETINGUMAS

Vaišink importuotu Paari Roodeberg raudo-' 
nuoju vynu, tušintais jautienos kepsniais ir 
valgis tampa vaišėmis. Jei žuvimi ar paukš
tiena vaišinama, butelis Paari Riesling pui
kiai papildo. Paari Rode suteikia jaukų 
vaišingumą betkada. Visos importuoto vyno 

. rūšys puikios už stebėtinai prieinamą kainą.

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais prekybiniais ryšiais su 

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

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

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

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

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

V—3: lOŲz jardu labai tvirtų, gražių vilnoniu angį, medžiagų 3 eilutėm 
tik už $55.00

N—4: 16 jardu 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, 
davėjams nereikia nieko primokėti. Viskas Įskaičiuota Į nurodytas kainas.

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

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

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



MŪSŲ KULTŪRINĖS PREMIJOS
REGINA KUTKA

Kaip žinome, kūrybai dažniau
siai tenka tiktai laiko nuotrupos; 
kuriama neretai atitrūkstant nuo 
tiesioginio darbo, nuo poilsio bei 
pramogų. Kūriniai išeivijoje — 
tai vaisiai didelio ryžto, kieto dar
bo ir pasiaukojimo. Todėl ir 
džiaugiamės kiekviena naujai iš
leista knyga bei įvertiname kul
tūrines premijas. Ne be pagrindo 
tad didžiuojamės “Draugo” kas
metinėmis premijomis, skirtomis 
už geriausią romaną. Tačiau šalia 
jos labai ir labai pasigendame 
premijos vaikų literatūrai. Vai
kiškų knygelių netaip jau daug 
išleidžiama, jos mažai perkamos 
ir nuostolingos autoriams — jo
mis nesidomi leidėjai. Tarp kit
ko, dar vis kaip ir neturime to
kios tobulos knygutės, kuri vis
pusiškai patenkintų mažąjį skai
tytoją, kad būtų gerai parašyta ir 
ypač iliustruota, kietais virše
liais. Premija paskatintų rašyto
jus rašyt ir knygeles tobulint. Ji 
būtų rašytojui bent moralinis at
lyginimas, nes kas benorės ateity
je rašyti, jei tokia knyga vien 
nuostolius duoda? Metinė pre
mija vaikų literatūrai yra būtina, 
nes per knygą, per mažyčius pra
tęsime lietuvybės išlaikymą išei
vijoje. Ar ne mūsų visų dėmesys 
bei rūpestys turėtų būti nukreip
tas į mūsų daigelius, Į pumpurė
lius— į mūsų mažyčius? Juk tik 
iš jų išeis nauji augalai ir prasi
skleis žiedai. Kaip įdiegsime mei
lę vaikams lietuviškai knygai, jei
gu jų nepratinsime nuo mažens 
prie jos? Keista, kad mes aplei
dome šią taip reikšmingą dirvą. 
Vyresniajai kartai retėjant, at
rodo, rimtai susirūpinta perleisti 
vadovaujančius postus jaunie
siems ir tai jau daroma. Jau daug

kalbama bei rašoma jaunimo 
problemomis bei aktualijomis. 
Tačiau iki šiol dar vis nesulau
kiame premijos vaikų literatūrai, 
nors apie tai buvo nekartą rašo
ma bei žadama.

Skaitydama “TŽ” nr. 6 (785) su 
džiaugsmu pastebėjau žinią “Pre
mija už veikalą jaunimui”. Bai
gus skaityti dingo džiaugsmas. 
Konkurso statomi reikalavimai
neprimtini. Visų pirma vargu ar 
kas turės jau parašęs tokį veika
lą, juoba, kad tas veikalas turi 
būti aktualus. Aktualiam gi vei
kalui parašyti, atseit, parašyti 
ką nors gero, terminas pertrum- 
pas — iki š.m. balandžio 1 d. Be 
to, negerai, kad konkursas viešas. 
Ne be reikalo visuomenė pana
šiais konkursais nepasitiki. Tad 
kam duoti pagrindo apkalboms, 
teisėjų įtarinėjimams? Ar nege
riau konkurse vartoti slapyvar
džius ir tik išrinkus geriausią pa
aiškėtų autoriaus tikrasis vardas? 
Tada niekas negalėtų prikibti bei 
sakyti, kad štai laimėjo Petras, 
o tikrovėje turėtų laimėti Jurgis. 
Iš viso, atrodo, dalykas padary
tas neapgalvotai, veikiausiai dėl 
skubumo. Jeigu jau tema turi bū
ti aktuali, tai konkurso laikas tu
rėtų būti prailgintas ir pats kon
kursas būtinai slaptas.

Žvelgiant į dabartines kultūri
nes mūsų pajėgas, norisi tikėti, 
kad kas nors bus daroma mūsų 
mažųjų labui, kad kasmetinė pre
mija* vaikų literatūrai neatidėlio
jamai būtų paskirta. Per šeimą, 
lietuviškas* šeštadienines mokyk
las, per organizacijas ir per kny
gą bei mažuosius pratęsime lietu
vybės išlaikymą šiose svečiose ša
lyse.

Diskusijų apie tautinę architektūrą referentai Čikagoje; iš kairės: inž. J. Stankus, JAV Liet. 
Bendruomenės c. v. pirm. J. Jasaitis, kun. dr. A. Baltinis, kun. Vyt. Bagdanavičius, MIC (disku 
sijų vadovas), dail. A. Valeška, archit. Petrauskas. Nuotr. trūksta archit. V. Germano

i

Diskusijos Čikagoje

Tautinis menas architektūroje
Amerikos lietuvių menininkų 

klubo architektūros* sekcija su
rengė gyvas diskusijas apie tauti
nį meną lietuviškose bažnyčiose 
ir kituose pastatuose vasario 20 
d. Čikagoje. Diskusijos baigėsi 
komisijos sudarymu, kuri rūpin
sis, kad lietuviai statytojai dau
giau dėmesio kreiptų i lietuvišką 
stilių ir darbams vykdyti naudo
tųsi Tietuvių specialistų patarna
vimais. Į komisiją įeina archit. J. 
Mulokas (laikinis pirm.), ekono
mistas A. Baliūnas, archit. V. 
Petrauskas, inž. J. Stankus ir dai
lininkas A. Valeška.

Viename iš šešių referatu kun.

V. ZALATORIUS

5 PSI. • Tėviškės Žiburiai • 1965. III. 11 — Nr. 10 (789)

Atsiųsta paminėti
LAIŠKAI LIETUVIAMS, nr. 2, va

saris, 1962 m. Turiny: J. Eretas, Trem
tis kaip istorijos reiškinys; G. Procu- 
ta, Jaunuomenės auklėjimas — sovie
tizacijos priemonė Lietuvoje. Skyriai: 
Akiračius plečiant, Sielos labirintai, 
Raidžių rinktinės, Prie šeimos židinio, 
Jaunystės kryžkelės ir kt.

PASAULIO LIETUVIS, nr. 13, 1965 
m. sausis - vasaris.

VYTIS, nr. 2, vasaris, 1965 m. Lie
tuvos Vyčių organas.

LITAS, 1955—1965. Montrealio lie
tuvių kredito unijos sukaktuvinis lei
dinys. 22 psl.

AKĖČIOS, nr. 1, 1965 m. I. I. Saty
rinis laikraštis. Adresas: 84—20 Ja
maica Ave., Vood haven, N. Y., 11421.

EGLUTĖ, nr. 2, vasaris 1965 m.
LIETUVIŲ DIENOS, mėnesinis lie

tuvių kultūros ir visuomeninio gyve
nimo žurnalas lietuvių ir anglų kal
bomis. 1965 m. sausio mėn. Nr. 1 26 
psl. Gausiai iliustruotas. Redaguoja 
B. Brazdžionis ir redakcinė kolegija, 
leidžia “Lietuvių Dienų” leidykla, va
dovaujama A. Skiriaus. Atskiro nr. 
kaina 65 et., prenumerata metams Sj6. 
Adresas: 4364 Sunset Blvd., Holly
wood, Calif. 90029.

Kazys Almenas, UPĖ Į RYTUS, 
UPĖ Į ŠIAURŲ. Romanas I ir II to
mas. Lietuviškos Knygos Klubas Či
kagoje. 1965 m. 302 ir 325 psl. Aplan
kas dail. P. Jurkaus. Kaina po $.3.00.

<1 KULTŪRINEJE VEIKLOJE
NELEI MAZALAITEI • GABIENEI j retą parašė J. Mackonis. Centrinė 

paskirta šiemetinė “Aidų literatūros operos figūra Vytautas — baritono 
premija $500 už rankraštyje komisi- partija. Iš kitų pagrindinių veikėjų 

< jai atsiųstą knygą “Miestelis, kuris minėtini: Vytauto žmona Ona, Leng- 
Ibuvo mano”. Autorė yra parašiusi vi- venis, Janis žička, kryžiuočių magist- 
są eilę romanų, apysakų Lietuvoje ir ras Ulrichas. Veiksmas vyksta Vilniu- 
išeivijoje. Bendradarbiauja keliuose 
laikraščiuose, jų tarpe ir “T.Ž.”. Svei
kiname gerb. autorę su nauju lai
mėjimu.

ALEKSANDRAS RUŽANEC - RU- 
ŽANCOVAS, bibliografas, trimėnesi- 
nio Lietuvių Bibliografinės Tarnybos 
žiniaraščio “Knygų Lentynos” vado
vas ir tvarkytojas, nors jau peržen
gęs per 70 m., tačiau uoliausiai tebe
dirba šį svarbų mūsų tautai ir kul
tūrai darbą. Laiškutyje jis rašo: “Ne
lengva su ‘Knygų Lentynos’ leidimu. 

, Gerai būtų, kad visos knygos būtų 
aprašytos ir atsidurtų Pasaulio Lie-

• tuvių Archyve (automatiškai jas ten 
persiunčiame), bet ‘sauso — nie
kas neklauso’. Daugelis yra užsispy
rusių, kurie nei knygų, nei laikraš
čių Bibliografinei Tarnybai nesiun
čia. Jau 5-keri metai esu pensininkas,

leistų Kunigų Vienybės seimo 
metu painformuoti dalyvius apie 
lietuvių architektų ir dailininkų 
sugebėjimus. Seimas įvyks dar 
šiemet Čikagoje. Kiti pasiūlymai 
buvo: A. Rūkštelės: išleisti bro
šiūrą, kuri supažindintų lietuvius 
statytojus su lietuviška* architek
tūra ir daile. J. Janušaičio: daili
ninkams ir dekoratoriams susior- bet vis dar dirbu po 4 vai. kasryt 
ganizuoti ir pasamdyti agentą, maisto krautuvėje. Lengviau, mat, 
kuris jų patarnavimus siūlytų sta- [pragyventi ir... apsidraudimas “Kny- 
tytojams (J. Janušaitis yra di- gų Lentynos” platinimo nepasiseki- 
džiausios lietuviškos maisto krau- mo atveju. Prenumeratos turėtų už- 
tuvės “Parama” savininkas). P. Įtekti bent paštui apmokėti. O pa

gauti prenumeratorių nelengva”.

siskundė, kad architektai dažnai 
taip pastato bažnyčias, jog daili
ninkui ir skulptoriui ten nebėra 
vietos. -

Dauguma kalbėtojų labai že
mai įvertino amerikiečių bažny
tinę architektūrą. Archit. V. Ger
manas tvirtino, kad Amerikoje 
yra tik pora gerų bažnyčių, prie 
kurių jis priskyrė ir Šv. Jono baž
nyčią prie Mineapolio, Minesotos 
valstijoj. Archit. J. Mulokas, vie
nas šio simpoziumo organizatorių, ---- - --------- , —.------- . - v-
taipgi tvirtino, kad “architektū-■ Gaučio: skatinti parapijiečių>V VAX K-/ X V ▼ XJL VXXXx^2 X X VA VA VAX Kz A A X V Vz Xx V vA A JL V * V

Viename iš šešių referatu kun. riškai Amerika yra labiausiai at-; spaudimą į statytojus, kad šie. “Knygų Lentynos” prenumerata 
dr. A. Baltinis iškėlė keturis re- silikęs kraštas”. Jo nuomone, tik • naudotųsi lietuvių patarnavimais • JAV ir Kanadoje $2.50, kitur $1.50.

...............................................................ilr tautmiu (P/ GauCyS Adresas: Lithuanian Bibliographical
yra menininkų klubo pirm.). n32 N Walnut st Dan

ilginės architektūros elementus: i federaciniai pastatai turi atitikti 
tolumą, tuštumą, tamsą ir tylą, tam tikras menines ir stiliaus 
Jis taip pat išreiškė nuomonę, normas, 
kad religinio meno kūrėjas turi 
būti pats tikintis.

Kalbėtojai taip pat iškritikavo 
Čikagos Brightonparke bebaigia- 

Kun. A. Baltinio pateiktus rei-Įmą lietuvių bažnyčią, kuri, anot 
kalavimus geriausiai atitinka go- Bendruomenės c. v. pirm. J. Ja- 
tika, todėl jis ir gyrė šį stilių,' saičio, “primenanti garažą” ir 
tvirtindamas, kad kaikurie ani- ’ kuri, anot Jnž. Stankaus, “sle- 
žiai, iškaitant ir XX-ji, tam tikro-! gianti prie žemės”. Tie patys kai
še srityse yra neproduktingi ir! bėtojai maloniu kontrastu pasta- 
kad dėlto reikia pamėgdžioti ’ te Muloko statytą lietuviško sti- 
“produktyviais” amžiais sukurtus 
kūrinius. Jis taip pat iškėlė Baž
nyčios nuopelnus meno skatini
me ir globojime visais laikais. 
Skirtingą nuomonę pareiškė inž. 
D. Bielskus, teigdamas, kad iki 
1958 m. pasaulinės parodos Briu
selyje Bažnyčia nepripažino eks
presionizmo ir abstraktizmo.

— Bažnyčių tamsumas turi di
delės reikšmės, — pritarė kun. 
Baltiniui dail. A. Rūkštelė. Esą 
anksčiau reikėjo šviesių bažny
čių, kai žmonės melsdavosi iš vi
sokių “kanfičkų”, bet ne šian
dien, kai bažnyčiose mažai kas 
beskaito. A. Rūkštelė taip pat pa

liaus Marketparko lietuvių šven
tovę.

A. Baliūnas atkreipė. susirin
kusiųjų dėmesį į tai, kad ne tik 
bažnyčios, bet ir kiti lietuviškieji 
pastatai, kaip pvz. bankai, turėtų 
būti statomi lietuvių tautiniu sti
liumi. Jis apgailestavo, kad tau
tiečiai ekonominiame gyvenime 
nebendradarbiauja, o susieina tik 
savaitgaliais “suktinio pašokti”. 
Jis mano, kad reikalą pataisytų 
geresnė tarpusavio informacija.

Simpoziumo moderatorius kun. 
V. Bagdanavičius konkrečiai pa
siūlė bažnyčių dekoratoriams 
kreiptis į mons.* Pr. Jurą, kad šis

Simpoziumo proga archit. V. jville, III. 61833, USA.
Germanas pademonstravo diapo- Į “the tablet” informacijoj pa- 
zityvus, iliustruojančius, kaip iš- brėžė: “Popiežius pagerbė dideles au- 
kifiausi pasaulio architektai nau- fcas už katalikų tikėjimą Sovietų pa

vergtoj Lietuvoj, paskirdamas lietu
viams naują vyskupą išeivijoj”.

Pr. Al.
SOL. L. ŠUKYTE pasirašė sutartį 

dainuoti šį szoną geriausiame Šekspy
ro teatre Stratforde, Ont. šis teatras 
sutraukia labai gausią publiką.

NEK. PR. M. SESERŲ VIENUO-
I LĖ sesuo ‘Mariam (Anelė Pažerūnai- 
itė) baigė gailestingųjų seserų kursus j 
Šv. Vincento ligoninėje, Worcester, : 
Mass. Tai nauja jėga busimųjų ark. 
J. Matulaičio senelių namų Putna- 
me, Conn, reikalams.

SESUO M. ANN-UNCIATA iš 
Nukr. Jėzaus kongregacijos, dirban
ti mokytojos darbą Amsterdame, 
NJ, savo vienos savaitės atostogas 
praleido Nek. Pr. M. seserų vienuoly
ne Putname, Conn., kur ji vienuoly
no bibliotekoje, ALKOS archyve ir 
k. papildomai rinkosi medžiagos sa
vo rašomąjai tezei magistrės laips-

1 niui gauti iš lietuvių literatūros. Ji
■ gimusi JAV ir niekad nebuvusi Lie

tuvoje; nori pati giliau pažinti lietu
vių kultūros problemas ir tuo moks
liniu darbu apie lietuvių literatūrą 
nori pridėti savo įnašą anglų kalba

doja tautinius motyvus savo dar 
buose.

Religinis koncertas 
Montrealyje

Jeigu būtų įmanoma peržvelgti 
visą amžiais sukurtą muziką, tai > 
pamatytume, kad didžiausia jos j 
dalis buvo sukurta žmogaus reli-1 
ginio jausmo išreiškimui. Kas ją 
mėgsta ir moka jos klausytis, ga
li atrasti savo dvasiai daug jėgos 
ir daug kilnių minčių bei įkvėpi
mo. Montrealiečiams bus labai 
gera proga pasigėrėta religine 
muzika kovo 20 d., šeštadienį, 
Aušros Vartų bažnyčioje. Religi
nio koncerto programą atliks sve
čiai iš Toronto: sol. J. Liustikaitė, 
smuik. S. Kairys ir kun. Br. Jurk
šas..Šie muzikai yra jau daug kon
certavę lietuviškai visuomenei.

Janina Liustikaitė dainavimo 
'studijas pradėjo Lietuvoje Šiaulių 
muzikos mokykloje. Atsidūrusi 

! tremtyje, sėkmingai jas tęsė Vo
kietijoje, Anglijoje ir Italijoje. 
Dainininkė daug yra koncertavu-jia w non pridėti savo masą ar
Si Europoje, ne tik tarp lietuvių, skaitantiems apie Lietuvą.

CANADA

Daugiau kaip 720.000 asmenų tapo

Kanados piliečiais
nuo 1947 metų, kai Įsigaliojo Kanados pilietybės įstatymas

Vien 1963 metais virš 69.000 asmenų davė ištikimybės priesaiką 

ir tapo pilnais Kanados bendruomenės nariais.

Atvykėlis, kuris legaliai buvo įleistas į Kanadą bent prieš ketve

rius metus ir devynis mėnesius, turi teisę dabar paduoti prašymą 
• e

Kanados pilietybei gauti. Jeigu jūs esate vienas tokių, priimkite šj 

malonų pakvietimą nieko nelaukiant įteikti prašymą.

Pasinaudokite visomis pilno Kanados bendruomenės nario teisė

mis ir privilegijomis

teise 
teise
teise

balsuoti
dirbti viešoj įstaigoj 
turėti Kanados pasų 
pilnai dalyvauti Kanadosteise 

ateities gyvenime

Pilietybės prašymo blankus galite gauti pas pilietybės įstaigos 

pareigūną, artimiausioje savo apylinkės bei apskrities teismo įstaigoje 

ar pilietybės departamente Otavoje.

/w
Renė Tremblay,
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris

AD-l-64-5

je, Marienburge, Beloviežo_giriose ir 
Žalgirio kautynių lauke. Operoje gau
su masinių scenų, baleto įtarpų ir 
šiaip sudėtingesnių epizodų. Iš Vyt. 
Klovos sukurtų trijų operų — “Pilė
nų”, “Vaivos”, “Dukters” — didžiau
sio pasisekimo yra sulaukusi jo pir
moji opera “Pilėnai”. Tikimasi, kad 
“Žalgiris” pralenks pirmąjį šio jau
no kompozitoriaus kūrinį.

IŠEIVIUS DAILININKUS pirmą 
kartą savo puslapiuose paminėjo Ra
šytojų Sąjungos savaitraštis “Litera
tūra ir Menas”: “Praėjusių metų pa
baigoje išeivijos dailininkai surengė 
eilę individualių parodų. Klivlende 
(JAV) veikė dailininko V. K. Jonyno 
paroda. Joje buvo išstatytos 47 akva
relės, litografijos, skulptūros kūriniai. 
Dailininko kūryba yra stipriai veikia
ma Vakarų moderniško meno, abstrak- 
cionizmo. Tuo tarpu pasižymėjęs ma
rinistas Č. Janušas — jo darbų paro
da buvo surengta Čikagoje — lieka iš
tikimas realizmui. Dail. A. Rūkštelė 
realistinės tapybos kūrinius ekspona
vo savo parodoje Ročesteryje ..Ke
lios eilutės skirtos J. Rimšos parodai 
Buenos Aires, suminėtos taipogi A. 
Tamošaitienės, R. Žukaitės ir J. Bag
dono pavardės.

DALIOS URNEVIČIŪTES pjesę 
“Vadink mane motina” pastatė Kau
no dramos teatras. Tai yra pirmasis 
šios jaunos poetės debiutas scenoje, 
kuriame vaizduojami pokariniai įvy
kiai Lietuvos kaime ir juos jungianti 
centrinė figūra — motina. Spektaklį 
režisavo S. Motiejūnas, dekoracijas 
paruošė dail. F. Navickas, muzikinį 
foną pateikė kompoz.’ A. Bražinskas. 
Pagrindinius vaidmenis sukūrė: A. 
Mackevičius, B. Raubaitė, D. Grinke- 
vičiūtė, D. Strakšytė, A. Vrubliaus- 
kas, J. Urmanavičius ir kt. Teatro ko
lektyvas ruošiasi J. Samulevičiaus pje
sės “Paklydęs tarp žvaigždių” prem- 

į jerai. Šį kauniečio dramaturgo kū
rinį režisuoja L. Zelčius.

DAIL. FELIKSAS DAUKANTAS 
paminėjo 50 m. amžiaus sukaktį. Me
ninius jieškojimus pradėjęs skulptū
ros srityje, vėliau jis susidomėjo tai
komosios dailės dirbiniais. Šiandien 
jis laikomas vienu subtiliausių ginta
ro meninio apdorojimo meistrų, suge
bančiu atskleisti jo groži ir natūralias 
savybes. Didelį dėmesį F. Daukantas 
skiria taipogi pramoninei dailei, pa
statų dekoravimui, baldams. Šiuo me- < 
tu jis vadovauja Dailės Instituto pra
monės gaminių meninio konstravimo 
katedrai ir ruošiasi išleisti į gyveni
mą pirmąją absolventų laidą.

E. MIEŽELAIČIO “ŽMOGŲ” išlei
do Varšuvos leidykla “Panstvovy ins- 
tituV vidavnyči”’. Knygą į lenkų kalbą 
vertė A. Sluckis, J. Kėkštas, L. Levi
nas, T. Mongirdas, B. Ostromenskis, 
Z. Stoberskis ir kt.

bet ir tarp svetimtaučių. Su sim
foniniu orkestru dainavo Londo
ne Albert Hall ir televizijoje. 
Taip pat yra dainavusi per vo
kiečių ir Vatikano radiją. 1958 
m. kviečiama Čikagos Lietuvių 
Operos atvyko i Ameriką ir dai
navo Margaritos rolę “Fausto” 
operoje. Savo koncertais bei re
čitaliais ji yra aplankiusi daugelį 
JAV ir Kanados lietuvių koloni*- įė“mumTlabai Tarštų "simpatijos jausmįį\„. .................. ‘ .
ju- ' jausmų ir sykiu nurodė, kaip Bra- .... . - .

Stepas Kairys pradėjo smui-' zilijos kova su komunizmu ir mū- Brazilijos laisvės paminklo Ipi- 
lęųQ^į 12 m amžiaus* pirmuosius n? įaicvo cntomno ran^oie. nors lietutis sutrukdė il-
žingsnius pradėjo mokyt. Paketu- 
rio vadovybėje Marijampolėje.
Įsijungė į Rygiškių^ Jono jimna- cijų rėmėjus.

Kučiūnų, kun. J. Vaišniu, SJ, ir įĮį’o teiegramu^Šv.'Yėvui, 
smuikininkais Jagėla , Ciplijaus- Jungt. Tautoms, prez. Johnsonui

Okupuo+oj Lietuvoj
KOMPOZ. VYTAUTO KLOVOS šiuo 

metu kuriamai operai “Žalgiris” lib- V. Kst.

LIETUVIŲ IR BRAZILŲ KOVA SUTAMPA 
luose pamokslas irgi sukėlė 
mums pagarbos bei simpatijos

(Atkelta iš 1 psl.)
Plinio Correo de Oliverra papy-

jausmų ir sykiu nurodė, kaip Bra Po Mišių padėtas vainikas prie

rangoje, nors lietutis sutrukdė il
gesnes apeigas.

Popietiniame posėdyje priim- 
Jo vadovaujama tos rezoliucijos pageidavimai, 

rikos Lietuvių Taryba su centru 
S. Paulyje ir vice-pirmininkais 
Argentinoje, Urugvajuje, ir, jei 
norės prisidėti Kolumbijoje, Ve- 
necueloje.

UŽDAROMASIS BANKETAS
Sės. pranciškiečių gimnazijos 

salėje įvyko didingas atsisveiki
nimo banketas. Dalyvavo virš 400 
svečių, nes daugiau salėje netel
pa. Ilgoje eilėje kalbų (kada mes 
be “ilgos jų eilės” apsieiname?) 
kalbėtojai viens su kitu lenkty
niavo iškeldami kongreso pasise
kimą, organizuotumą, S. Paulo 
lietuvių vaišingumą ir visą jo bro
lišką, šiltą, darnią nuotaiką.

šitas kongresas propagandos' 
tarp kitataučių atžvilgiu nunešė 
visus kitus, net š. Amerikos kon
gresus. Tai mons. Balkūno min
tis. Juk visi didieji dienraščiai 
kasdien dėjo straipsnius, nuo
traukas. Radijas ir televizija or
ganizavo mūsų vadovaujančių 
veiksnių “interviews”: Televizi
joje kalbėjo vysk. Brizgys, minis
terial St. Lozoraitis, V. Sidzikaus
kas, mons. Balkūnas. Visa tai — 
nemokamai!

III PAL kongresas laikytinas 
labai pasisekusiu. Jis pakėlė pa
čiu lietuvių dvasią, parodė, ką 
gali padaryti ir P. Amerikos imi
grantai. Jis praėjo didelėje vie
nybėje ir paliko teigiamo gra
žaus įspūdžio jaunimui. Jis išgar
sino Lietuvos byla Brazilijoje, jo 
balsas pasiekė Jungt. Tautas, 
Žmogaus Teisiu Komisiją, prez. 
Johnsoną, šv. Tėvą ir eilę kitų

sų kova už laisvę sutampa ir to
dėl mes turim Brazilijoje tikrus 
kovos brolius, bei mūsų aspira-

'-z «• IVlUVIUiJ. O \J V UU.V * UUJ amu V. • J — T> A

zijos orkestrą drauge su muz. A. Kat. Studentu Sąjunga išsiunti- Pranestą, jog sudaroma P. Ame-

ku. Vėliau smuiką studijavo pas ■ 
prof. Iz. Vasyliūną Kaune (1931 * 
35). Labai daug yra pasidarbavęs ■ 
Tėvų jėzuitų gimnazijos muziki
nėje veikloje drauge su dabarti
niais muzikais Algiu Kačanausku 
ir Algiu Šimkum. Vėliau reiškė
si VDU studentų skautų muziki
nėje veikloje. Grojo ir V. Kudir
kos simfoniniame orkestre Kau
ne. Išeivijoje — Kemptene, 
Innsbrucke, Pinneberge, Toronte 
— reiškėsi ir tebesireiškia lietu
vių veikloje kaip pasaulietinės ir 
religinės muzikos koncertų orga
nizatorius ir smuikininkas, šiuo 
metu yra Toronto skaučių ir 
skautų dainų instruktorius, pats 
sukomponavęs eilę skautiškų dai
nų.

Kun. Bronius Jurkšas su savo 
vadovaujamu Toronto Prisikėli
mo parapijos choru jau yra kon
certavęs Montrealyje prieš dve
jus metus. Iš jaunystės apdova
notas nepaprastu muzikalumu, 
gavo tvirtą muzikinį pagrindą Ita
lijoje ir Ispanijoje. Jo ypatinga 
veikla pasireiškia chorų organiza
vime ir vadovavime. Per 30 muzi
kinės veiklos metų jis yra vado
vavęs astuoniems chorams. Jo 
mėgstamiausias instrumentas — 
vargonai. Tai kunigas, apaštalau
jąs savo giesme ir muzika. Reli
ginei muzikai jis skiria didžiau
sią dėmesį. Jis ne tik pats ją gi
liai supranta, bet sugeba efektin
gai perduoti ir klausytojams.

Koncerto programa žada būti 
įdomi, turininga bei pritaikyta 
gavėnios rimčiai. Nepraleiskime 
progos pakelti savo širdį virš 
kasdienybės rūpesčių ir atverti 
ją Grožiui bei Gėriui. M.

ir kt.) reikalaujančių imtis tuo- ; 
jau pat žygių Lietuvos vadavi- 
mui pagreitinti. Jis nurodė, kaip 
komunistai bando apdumti ir ka
talikus, kviesdami į koegzisten
ciją, kurios mums reikia labiau
siai saugotis, jei norim išlikti. 
Kalba palydėta (ir keletą kartų 
pertraukta) karštomis ovacijomis.

Meninėje dalyje pasirodo solis
tai: baritonas Laurinaitis, teno
ras K. Ambrazevičius, mezzo-so
pranas iš Argentinos p-lė Z. Va
latkaitė, sopranas H. Ehlers ir 
liet, parapijos choras, diriguoja
mas V. Tatarūno. Tautinius šo
kius šoko: choro šokėjų būrelis, 
ateitininkai ir Argentinos “Ram- 
bynas”. Susilaikant nuo smulkes
nio įvertinimo, meninė dalis pa
liko tiek lietuviams, tiek nelietu
viams labai gražų stiprų įspūdį.

PAMALDOS KATEDROJE
Sekmadienį 10.30 vai. Mišios 

S. Paulo didingoje katedroje, ku
rios visa vidurinė nava prigužė
jo lietuvių, o šoninėse stovėjo 
šimtai brazilų. Vysk. Brizgys at
našavo Mišių auką ir pasakė 
trumputį, labai šiltą, pamokslą 
lietuviškai. Argentinoje gimęs ir 
augęs kun. klebonas Vytautas Ka
volis portugališkai per 23 min. 
pateikė brazilams ir lietuviškai 
nebemokantiems lietuviams kone 
visą Lietuvos istoriją nuo Min
daugo iki mūsų dienų, didžiąsias 
kovas, laisvės dienas ir dabarti-

i nes vergijos kančias. Visa tai bu- 
i vo pateikta giliai religinėje plot- 
i mėje. Po šitokio pamokslo, ma- 
i nytum, jog nebegalėtų atsirasti, šaukti 1967 m. Buenos Aires, Ar- 
i nė vieno lietuvio jaunuolio, kuris eentinoje, jei bus palankios po- 

dar gėdytųsi savo tautos. Brazi-litinės to krašto aplinkybės.

Kitas kongresas nutarta su*
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2320 Bloor St. W.
EGUNTON — OAKWOOD

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

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

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

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

Tel. RO 2-8255
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. I gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
BLOOR — QUEBEC

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

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

P. Amerikos lietuvių kongreso dalyviai salėje pertraukos metu

rIS TORO NT
Lietuvių studentų žinios

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

LITUANISTINIS SEMINARAS, 
paskutinis šiais akademiniais metais, 
įvyks šį penktadienį, kovo 12 d., 8 v. v. 
studentų būstinėje. Seminaras bus ne
paprastas, nes pranešimą tema “Lietu
va šiandien” padarys panelė, ką tik at
vykusi iš Lietuvos. Po to diskusijos ir 
kavutė.

Pereitą penktadienį temoje “Idealiz
mo krizė” stud. Stirbys iškėlė, kad 
Amerikoje idealizmas yra visai išny

kęs, kad idealistas žmogus sumateria- 
lėjusios visuomenės yra sunaikinamas. 
Jis neturi kitos išeities, kaip tik pra
dėti gerti arba likti sugriautais ner
vais. Amerika dabar pergyvena laiko
tarpį, panašų į Romos Imperijos prieš 
pat barbarų antplūdį, šie prelegento 
teigimai sukėlė labai gyvas diskusijas, 
trukusias iki pat vidurnakčio. Dalis 
studentų karštai gynė mintį, kad idea
listų dar yra ir jie gali išsilaikyti.

Ateitininkų žinios
Sasirinkimai: vyr. moksleivių bend

ras susirinkimas — sekmadienį, kovo 
14 d., 4 v v., Prisikėlimo kavinėje;

jaunesniųjų berniukų — sekmadie
nį, 4 v. Susirinkti Prisikėlimo par. sa
lėje; ten bus nurodyta kur vykti;

jaunučių berniukų — sekmadienį, 
4 v. LV Namuose.

Bendra visų Toronto ateitininkų šei
mos šventė ruošiama sekmadienį, ko
vo 21 d. Bendros pamaldos 9.30 vai. 
šv. Jono Kr. bažnyčioje. Po to — pus- 
ryčiai-agapė Sv. Jono Kr. par. salėje. 
Pusryčių metu bus labai trumpa pro
grama.

Įdomus ir augšto lygio koncertas, 
kurį ruošia moksleiviai ateitininkai, 
įvyks kovo 21 d., 4 v. Prisikėlimo par. 
auditorijoje. Žiūr. Toronto kronikoj.

Vyr. moksleivių mergaičių susirinki
mas — šį šeštadienį, kovo 13 d., 6.30 
v.v. LV Namuose. Kalbės dvasios va
das Tėv. Ambrozijus, OFM, tema — 
“Mergaitės dvasinės vertybės”. Kvie
čiamos ir neateitininkės.

Gintarių būrelio susirinkimas — šį 
sekmadienį, kovo 14 d., 2 v. p.p. LV 
Namuose.

Vaidilučių būrelio susirinkimas — 
šį sekmadienį, kovo 14 d., 3.30 v. p.p. 
Lietuvių Vaikų Namuose.

Jaunučių ateitininkių mergaičių su
sirinkimas — šį sekmadienį, kovo 14 
d., 3.30 v. p.p. LV Namuose.

Dvasinio susitelkimo popietės atei
tininkėms: sekmadienį, kovo 28 d. — 
vyresnėm moksleivėm; šeštadienį, ba
landžio 3 d., — 7-8 skyr. mokinėm. 
Pradžia 2.30 v. p.p. LV Namuose. Dva
sinio susitelkimo popietes praves kun.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

IMPORTAS
XV-jų Š. Amerikos lietuvių sporti

nių žaidynių stalo teniso ir plaukymo 
varžybos — 1965 m. balandžio 3-4 d. 
Detroite, Mich.; praves Detroito LSK 
Kovas. Visi varžybų dalyviai turi būti 
atlikę 1965 m. ŠALFASS-gos metinę 
registraciją. Dalyviai registruojasi 
varžyboms per savo sporto klubus. 
Klubams nepriklausą pavieniai spor
tininkai registruojasi tiesiai pas ren
gėjus. Registracija turi būti atlikta 
iki kovo 26 d. šiuo adresu: Mr. P. Mi
siūnas, 8863 Homer, Detroit 9, Mich., 
USA. Telef. VI 2-6799.

VYČIO ŽINIOS
TLB lygos pirmenybėse Vyčio Krep

šininkės įveikė Aušrą 41:34.
Church lygos pirmenybėse berniukai 

12 m. grupėje laimėjo pirmąsias per- 
žaidimų rungtynes nugalėdami Aušrą 
37:21.

Berniukai iki 14 m. grupėje laimėjo 
antrąsias perzaidimų rungtynes prieš 
St. Christopher komandą 61:39. Tuo 
pačiu vytiečiai tapo šios grupės meis
teriais. Jaun. vytiečiai taip pat jau lai
mėjo ir pirmąsias Ontario pirmenybių 
rungtynes, .nugalėdami St. Catharines 
komandą 35:28. žaidė: Karalius 16, 
Duliunas 11, Vaičeliūnas 2, Vitkus 17, 
Ignatavičius 20, Juzėnas 31, Kaknevi
čius 2, Vanagas, Akelaitis. Sekančios 
rungtynės įvyks šį šeštadienį 1.30 vai. 
University S. H. salėje.

Stalo tenisininkai užpraeitą savaitga
lį dalyvavo Toronto miesto pirmenybė
se. J. Nešukaitis laimėjo dvi pirmąsias 
vietas — vyru B ir senjorų klasėse. V. 
Nešukaitytė poroje su B. De Abreau 
laimėjo pirmą vietą moterų dvejete.

Mūsų rėmėjams H. Stepaičiui ir V.

Sabaliauskaitės Fondui. A. S.

SPORTAS LIETUVOJE
Kaune įvyko vidaus lengv. atletikos 

rungtynės, kuriose dalyvavo nemažai 
lengvaatlečių iš S. S-gos, R. Vokietijos 
ir Lenkijos, šuolyje į tolį D. Bružienė 
nučoko 5.58 m., K. Keturakytė nustū
mė rutulį 14,86 m. Vyru šuolyje į tolį 
A. Vaupšas nušoko 7,49 m. ir A. Glo
bys 7.45 m. A. Varanauskas nustūmė 
rutulį 17,20 ir R. Plungė 16,75.

Jau prasidėjo antrojo rato krepšinio 
pirmenybės, kuriose šį karta lietu
viams sekasi žymiai geriau. Kauno 
Žalgirio krepšininkai įveikė Kievo Sta
tybininką 70:60, Leningrado Spartaką 
69:66, pralaimėjo Tartu Kalevui 61:68. 
Vilniaus Plastikas įveikė Tbiliso Po
litechniką 71:56 ir Baku ASK 78:60. 
Moterų pirmenybėse Kauno Politech
nika įveikė Odesos Burevestniką — 

' 67:29, Kišiniovą.53:39 ir Minsko Dina
mo 59:51. Kaunietės dabar yra antro
je vietoje. Vilniaus Kibirkštis pralai
mėjo pirmą susitikimą su Maskvos 
Dinamo 59:48, tačiau toliau įveikė Je
revano Spartaką 49:44 ir Leningrado 
Trudą 46:37.

Viena. — Europoje ir Britani
joje kuriamos naujos rūšies pas- 
nikavimo sanatorijos. Jos pade
da ne tik svorį numesti, bet išgy
do ir kažkurias ligas, kaip egze
mą, psoriasis 4odos) ligą, artritį; 
taip pat — kepenų, širdies, krau
jo apytakos ir net galvos skaus
mus palengvina. Šalia dietos — 
vandens su citrinos sunka — ii-

Balsiui nuoširdžiai dėkojame. Taip 
pat didelė padėka šv. Jono Kr. par., 
paaukojusiai S50 ir visiems Paramos 
susirinkimo dalyviams, aukojusiems E.

simasi, atliekami fiziniai pratimai 
ir naudojamas masažas. Panašios 
sanatorijos numatomos steigti ir 
JAV.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

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

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

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

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944-

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namu, farmų, 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 Joms bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaina, 
čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą.
J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

Lietuvių skautų veikla
Šį penktadienį, kovo 12 d., 7.30 v.v., 

205 John St. Trinity-Stanley Park dist- 
rikto vadovų posėdis. Tarp kitų eina
mų dalykų bus kalbama ir apie obuo
lių dieną.

Širvintos ir Nemuno tuntų rengta 
Kaziuko mugė praėjo su dideliu pasi
sekimu. Skautai-tės, tėvai-rėmėjai įdė
jo daug darbo. Atsiekti didesni rezul
tatai, negu pernai, šv. Kazimiero pro
ga abu tuntai su vėliavomis dalyva
vo pamaldose, kurias laikė mons. dr. 
J. Tadarauskas ir pasakė labai gražų 
pamokslą.

dr. F. Jucevičius, Montrealio Sv. Ka
zimiero parapijos klebonas. Kviečia
mos ir neateitininkės.

Ateitininkų Vasario 16 d. minėjimo 
Kalėdų eglutės nuotraukas galima už
sisakyti LV Namuose. Kaina 25 c. 
Kreiptis pas sės. M. Viktoriją.

2232 Bloor St. West;
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454 i

Namų teL LE 5-1584
JANE — BLOOR, $3.000 įmokėti, 7 

kambarių atskiras mūrinis 
namas, dvigubas garažas, aly- 
vos šildymas, prašoma kaina 
$16.700.

SWANSEA, gražus vienos šeimos 
namas, garažas su privačiu 
įvažiavimu, prašoma kaina $ 
17.900.

BABY POINT, $6.000 įmokėti, 7 
kambarių, atskiras mūrinis 
namas, kvadratinis planas, 
garažas, gražus kiemas.

DUPLEKSAS — vakaruose, apie $ 
10.000 įmokėti, du butai po 
šešis kambarius, 10 pėdų pri
vatus įvažiavimas, tik 3-jų 
metų senumo.

INDIAN RD. — BLOOR, $10.000 
įmokėti, 11 kambarių atski
ras mūrinis namas, vandens 
alyvos šildymas, 2 vonios, 5 
kambariai pirmame augšte, 
viena atvira skola balansui, 
vos keletas namų į pietus 
nuo Bloor gt.

HIGH PARK — RONCESVALLES, 
7 butų po 5 kambarius atski
ras mūrinis pastatas, viskas 
išnuomota, prašoma kaina $ 
55.000.

HIGH PARK Ave, apie $10.000 
įmokėti, 12 kambarių duplek
sas, garažai su privačiu įva
žiavimu, 200’ pėdų ilgio skly
pas.

ISLINGTON — BLOOR $7.000 įmo
kėti, puikus 6 kambarių 
vienaaugštis (bungalow); už
baigtas rūsys, garažas su 
privačiu įvažiavimu.

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6^165

BLOOR — JANE RAJONE:
$2J>00 įmokėti, labai gerų plytų 7 

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

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

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

HIGH PARK RAJONE:
$12.000 įmokėti. Trijų šeimų pasta

tas. Du butai po 6 kamba
rius, vienas butas 5 kamba
rių. Didelis kiemas — gara
žai. Viena atvira skola ba
lansui.

RONCESVALLES — GRENADIER 
$15.000 įmokėti už 5 butų gerą pa

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

WESTONO RAJONE:
$15.000 įmokėti už 17 butų aparta- 

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

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI. .

Mandolinos koncertą rengia 
viešosios bibliotekos skyrius 
Earlscourt Public Library 1625 
Dufferin St. kovo 11 d., trečiadie
nį, 8.30 v. v. Gros vertingas W. 
Kuinka su savo palydovais. Vie
nas koncertų rengėjų yra G. Or
ton, buv. dr? K. Ostrausko bend
radarbis bibliotekos darbe Fila
delfijoj. Jis kviečia lietuvius mė
gėjus atsilankyti į nemokamą 
koncertą. J

KL Katalikių Moterų Prisikėli
mo skyr. susirinkime vas. 21 d. 
A. Sungailienė kalbėjo apie jau
nųjų moterų įsijungimą į Dr-jos 
eiles. Buvo svarstyti būdai, kaip 
tą padaryti. Susirinkimas buvo 
gausus ir visos dalyvės domėjosi 
iškelta tema. Skyriui ir toliau va
dovauja A. Kuolienė.

“Canadian Tribune”, Kanados 
komunistų partijos organas, krei
pėsi ir į lietuvius partiečius, pra
šydamas surasti bent 10 naujų 
prenumeratorių lietuvių tarpe 
arba surinkti $i00. Vajaus komi
tete yra lietuvių skyrius, kuris 
per “Liaudies Balsą” graudena 
savo partiečius.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Inkaro tarybon išrinkta v. j. s. L.

Knopfmileris, v. js. A. Aglinskas, v. j. 
s. dr. K. Aglinskas (Čikaga), v. s. L. 
Čepienė (Mass), v. j. s. V. Petukaus- 
kas (Cleveland) ir j. s. dail. S. Maka- 
revičius (Los Angeles). Garbės gynėju 
išrinktas j. v. s. dr. V. Čepas.

— Čikagos Baltijos tuntas vasario 
16 d. atšventė 10 m. veiklos sukaktį.

— Los Angeles jūrų skautai įsigijo 
ir iškilmingai priėmė naują vėliavą.

— Iš Sibiro grįžo liet, jūrų skaučių 
kūrėja sn. K. Chmieliauskaitė - Jurs- 
kienė.

— Primenama Neringos tunto skau- 
tėms-ams, kad jau laikas sumokėti na
rio mokestį už 1965 m.

— Mus parėmė: po $2: S. Krasaus
kas, V. Macas, dr. J. Yčas ir P. La
banauskas; $100 “Parama”.

GRAMERCY SHIPPING CO. | 
įsteigta 1945 |

Augštos kokybės be muito | 
dovanų ir maisto siuntiniai. | 
GR 23 -ECONOMY GIANT- j 

— $21.00 f 
11 sv. kvietinių miltų, 11 sv. t 
ryžių, 5% sv. taukų, 2.3 sv. g 
degintos kavos pupelių, 400 g 

grm. daržovių alyvos. | 
VOLGA — 5 vietų liuksuši- | 
nis automobilis __  $2.627.99 g
JUPITER — 3 vietų 
motociklas — $488.88 
Pristatymas garantuotas. Vi
sos kainos pilnos. Pristatoma 
per 2 — 3 savaites. ‘ Gavėjų 

pasirašyti kvitai.
Pilnų katalogų rašykite arba 
skambinkite lietuviškai arba 

angliškai.
GRAMERCY SHIPPING CO. 
118 E. 28 New York, N.Y.

MU. 9-0598
Atidaryta 9-5.30 kasdien. | 

šeštadieniais 9 -12.30.
PINIGAI I S.S.S.R.
Pilnai garantuota. Turi Ban
kų Departamento leidimą ir 
apdrausta iki $20.000.00. Mū
sų firma yra vienintetė, kuri 
siuntėjui persiunčia gavėjo 
pasirašytą kvitą. Pristatoma 
per 2 savaites. Jokių atskai
tymų.
Vertė: 9 rubliai už $10.00 
Persiuntimas:

iki $30.00 — $2.75 
virš $30.00 — 10% 

GRAMERCY SHIPPING INC. 
744 Broad St. Newark, NJ.

Kovo 14 d., 2 v. p.p., sekmadienį, 
skautų būkle įvyksta skautininkų-kių 
ramovių bendra sueiga. Programoje: 
S. Kairio paskaita “Jaunuolis ir vado
vas”. Po paskaitos — diskusijos. Kvie
čiami visų dr-vių draugininkai bei jų 
pavaduotojai šioje sueigoje dalyvauti.

Seniūnas

Sk.v.v.sl. G. Skrinskas padovanojo 
3 motoriukus avio modeliams Dariaus 
ir Girėno oro skautų draugovei.

Rambyno tunto jūros skautams mu
gės metu daug padėjo Hughes Indus
try, laivu ir jachtų dirbtuvės, savinin
kas Howard Hughe. Jam nuoširdus 
skautiškas ačiū.

LIETUVIŲ SĄSKRYDIS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

jaunoji lietuvių karta jaučiasi 
esą lietuviais ir supranta savo 
šventą pareigą kovoti už lietuviš
kuosius idealus. A. Šmitas nuo
širdžiai padėkojo viso laisvojo pa
saulio lietuviams ir V. Vokietijos 
vyriausybei, kad lietuvių jauni
mui yra sudaromos sąlygos auklė
tis ir mokytis lietuvių Vasario 16 
gimnazijoje.

Vokietijos krašto valdybai pir
mininkauja kun. dr. J. Aviža. Jis 
daug prisidėjo prie šio didžiojo 
minėjimo pasisekimo. B. L.

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

Atostogos Lietuvoje f
Birželio mėn. 7-24, 1965 m. |

REZERVUOTA 25 VIETOS
IŠSKRENDA birželio mėn. 7 d. GRĮŽTA birželio 24 d.

APLANKOMI ŠIE MIESTAI:
MASKVA 2 dienas biri. 8—9. VILNIUS 11 dienų biri. 10—20
Paryžius 2 d. biri. 21—22. AMSTERDAMAS 2 d. biri. 23—24 '

KAINA:
Lėktuvas Montrealis — Vilnius________ ________ _________ .. 698.00
Maskvoje ir Vilniuje viešbutis su pragyvenimu ___ _____ ___  325.00
Paryžiuje ir Amsterdame viešbutis ____,_________________  40.00
Pasas, viza ir kitos išlaidos_________ ____________________  35.00
Dėl smulkesnių žinių rašyti ar skambinti žemiau nurodytu adresu

V. BAČENAS
Tel. įstaigos CR 8-7261 Namų LE 6-4681

J PORT CREDIT, TRAVEL AGENCY — PORT CREDIT, ONT.

DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI — 
£7 , r TAISYMAS — MONOGRAMOS 

UALO L Latviška brangenybių
krautuvė (Jeweller)

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

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

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

AL GARBENS I
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 
kilimais; 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 Humber upės.
$33.000 — 17 kambariu, balkonai. Įmokėti $10.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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

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

VAKARINĖJE DALYJE — $7.000 
įmokėti, tripleksas, 14 kambarių, 
plytinis, atskiras, šiltu vandeniu 
apšildomas, 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; 
prašoma 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, hotelių, motelių Įvai
riose vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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Politikos ir rezistencijos klausimu
(Atkelta iš 3 psl.)

Savaitės įvykiai ŠYPSENOS.

FOUR SEASONS TRAVEL « . f* JSf.
323 LAKESHORE RD. EAST, rOIT vreaiT

VD a jį iki a e Visais kelionių reikalais, visame pasau-• dACEIHAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR. 8-7261 • Namų LE 6-4681

neturinčių nepriklausomybės ir

kultūrai, jos kalbat

(Atkelta iš 1 pst)
Europos šešios valstybės, apsi

jungusios Bendrojoj Rinkoj, dar

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

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

Savininkai A. ir S. KALUZA

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

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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

foto aparatai ir t.t.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

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

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

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

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

pilių griuvėsiai ir šimtų piliakal
nių liekanos, kuriose gyvena ne
užmirštamos tautai legendos. Ne
priklausomybės viziją maitina lie
tuviška daina ir mūsų klasikų kū
ryba, perpinta tėvynės ir tautos 
meile.

Todėl mes turime jungtis prie 
JAV valstybės sekretoriaus pava
duotojo G. W. Bali žodžių, para
šytų mūsų atstovui J. Kajeckui, 
II. 16 šventės proga: “But the in
domitable spirit of the Lithuani
an people and their yearning to 
live in freedom and independ
ence have not been dimmed 
throughout these years.”

Neseniai teko išsikalbėti su JA 
V gimusiu, augštos inteligencijos 
lietuviu. Jis, sirgdamas nematytos 
tėvynės nostalgija, aplankė Lietu
vą; ten nebuvo perdaug suvaržy
tas, ir todėl galėjo pamatyti kelio-- 
lika miestų. Jis laisvai kalba lie
tuviškai, tai nebuvo kliūčių susi
siekti tiesiogiai su žmonėmis. Į 
klausimą “Ar džiaugiatės S. Rusi
jos atnešta laisve ir laime”, ati
džiai apsižvalgę jie atsakydavo: 
“Mes turime laisvės tiek, kiek jos 
turi grandine pririštas šuo ir mes 
džiaugiamrs laime tiek, kiek išal
kęs šuo liūčių nuskalbtu kaulu!...”

Okupuota Lietuva nėra pilna

kėmis.
Kas laimi kovą?
Tironijų smurtinės hipnozės 

galo pradžia dažnai nesutampa su 
jos fizinės galybės griuvimu. Ji 
prasideda visuomet anksčiau, kai 
pavergtame žmoguje ima nykti 
stabdžiai, varžantys jo vidinę lais
vę. “O kovą laimi tas, kas dvasioj 
laimi kovą“ (F. Kirša).

Ne kliūtys, net atrodančios ne
nugalimos kliūtys išsilaisvinimo 
kelyje nulemia pralaimėjimą, bet 
neturėjimas arba žlugimas vizijų 
į žmogaus egzistencinių galių ap
imtį ir veiksmingumą. Ir fizikos

jungos — pati Rinka, Atominės 
energijos Komisija ir Anglies ir 
Plieno Bendruomenė jungiasi į 
vieną vienetą administraciniu at
žvilgiu. -Taip nutarė šių šešių 
valstybių ministerių kabinetai. 
Nauja valdyba pradės veikti nuo 
1966 m. pradžios, o ligi to laiko 
bus atlikti visi paruošiamieji 
darbai ir perkeltos įstaigos į 
Briuselį.

Sirijoje prasidėjo suvalstybini- 
mas privačių įmonių. Jau suvals
tybintos 9 naftos bendrovės, kaip

Shell ir kitos. Pažadėta užsieni
nėms firmoms atsilyginti.

Britanijos premjeras Wilson 
lankėsi Berlyne pas Burmistrą ir 
vokiečių socialdemokratų vadą 
W. Brandt. Iš ten atvyko į Bon- 
ną pasitarimams su V. Vokietijos 
vyriausybe.

ginimo skolų, liečiančių Pabalti
jo kraštus, kaip praneša Londo
no “The Times” sausio 20 d. lai-

užs. r. ministerijos komunikato, 
per tą laiką abi pusės galės išsi
aiškinti per derybas iškilusią ilgą 
eilę techninių ir teisinių klausi
mų. Esą bus nutarta, kada tas de
rybas tęsti.

AUKOJO TAUTOS FONDUI
Vasario 16 minėjime Toronte tech-

pasaulyje determinizmo dėsnyje1 salėje aukojo: $50 -

J- s“”gaila: 545 -A K“,vyd“' 
kyti apie istorinį determinizmą. 
Todėl mes negalime jo pasirinkti 
mūsų kovų “modus vivendi” iri 
“operandi” (gyvenimo ir veiklos)1 
vadovu. .

Plaukimas pasroviui yra blogos 
rūšies politika. Dažniausiai ji ne
atneša nei ją darantiems, nei j 
tiems, kurių labui ji daroma lauk
tų pasekmių. Tai mes žinome iš 
savo valstybės paskutinių dešimt
mečių istorijos. Juo labiau plau
kimas’ pasroviui negali vairuoti 
rezistencinių veiksnių darbų link
mės.

SUDBURY, Ont
KUN. A. SABO iniciatyva pradėta 

piniginė rinkliava

$20 — kun. P. Ažubalis, R. Medelis, 
V. Sinkevičius ir kun. J. Staškevičius; 
$15 — J. P. Augustinavlčiai, J. E. 
Čuplinskai, J. Matulionis, J. O. Rin- 
kevičiai; $10 — V. Aušrotas, Balta
kis, T. Dragašius, kun. Pr. Gaida, J. 
S. Girdzijauskas, V. Gavelis, B. Jac
kus, L. Karbūnas, P. Liačas, V. Lu
koševičius, V. Matulaitis, R. Matu- 
kaitė, P. S. Morkūnai, J. Pušas, O. 
Račkauskienė, Renkauskas, Saulis, T. 

,A. Sekonis, L. A. Statulevičiai, J. 
Strazdas, S. Stonis, P. Šukevičius, Tė
vai pranciškonai, M. Tamulaitis, dr. 
A. Užupis, E. Vaštokas, P. Vilutis, 
dr. J. Yčas, A. Zubrys; $8 — J. A. 
Plioplys; $7 — J. Ažubalis; $5 — V. 
Abromavičius, J. Aukštaitis, dr. M- 
Anysas, K. Aperavičius, P. Augaitis, 
J. Bakšys, J. Baltakys, Pr. Bastys, M. 
A. Bumbuliai,. dr. S. Čepas, B. B. Če- 
pauskas, P. O. Dabkus, J. Dambraus
kas, M. Dikčius, A. Dragūnas, J. Dvi-

liūs.
Mažiau kaip po 53 sumomis auko

jo 320 asmenų. Jų pavardės dėl vie
tos stokos mūsų savaitraščiuose ne
skelbiamos.

Tautos Fondas minėjimo metu va
sario 14 d., sekmadienį, surinko au
kų: prie trijų lietuviškų bažnyčių — 
$331.10; minėjimo salėje — $1079.88; 
iš viso $1.410.98.

T. F. Toronto skyriaus valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems Toronto 
lietuviams už aukas, o ypatingai 
tięms, kurie šiemet padidino savo 
aukas pavergtos Tėvynės vadavimo 
reikalams. Be to, valdyba dėkoja vi
siems, kurie prisidėjo prie tos rink
liavos pravedimo bei jos sėkmingu
mo.

TF Toronto skyriaus valdyba

Tautinė didybė
Atvažiavo londonietis į Ameri-

rodinėti miestą. Rodydamas Mu
nicipal Building, jis sako:

— Čia miesto savivaldybės pas
tatas. Amerikiečiai jį pastatė per 
132 dienas.

— Nelabai kuo galima pasigir
ti. Mūsų miesto savivaldybės pas
tatas buvo pastatytas per 94 die
nas.

Vėliau niujorkietis parodo jam 
Wiliiamsburgo tiltą, kuris buvęs 
pastatytas per 4 mėnesius. Anglas 
jam atsilygino tuo, kad Waterloo 
tiltas Londone buvęs pastatytas 
per du su puse mėnesių.

Dar keliais tokiais palyginimais 
apsikeitę, jie pasiekė Empire Sta
te Building.

— O kaip tas pastatas vadinasi? 
— paklausė anglas.

važiavau, tai jo čia dar visai ne
buvo, — atsakė niujorkietis.

Skirtumas
Mokytojas: Kas iškelia žmogų 

augščiau kitų gyvūnų?
Mokinys: Lėktuvas, pone moky

tojau. ,

— Kodėl Lietuvoj trūksta sil
kių?

— Mat, buržuaziniais laikais 
Lietuva turėjo siaurą jūros pa- , 
krantę, nuo Nemuno žiodės iki 
Šventosios. Dabar gi “tarybinė” 
Lietuva turi plačiausius išėjimus 
Į jūrą; išsisklaidžius silkėms, sun
ku jas bepagauti, — paaiškino 
agitatorius. Parinko Pr. AI.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL LE 2-2289
ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. tel. LE 6-5363 Res. tel. RO 3-2032

K. STRIAUPIS P- JONIKAS

Lietuvis LAIKRODININKAS
FBOCHULIS

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-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

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

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

Sav. R. STASIULIS

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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

lempos ir batarejos. Prityręs speHaiistas su ilga praktika.
1000 College St., • LE. 1-3074. Sav. P. Uzbalis

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

Sekm. 9.30 - 1

Pirmas milijonas pasiektas per 20 mėhesių.
Už indėlius mokamos augiausios palūkanos — 

4/2% - 5%.
Asmenines pask. — 7%.
Mortgičių pask. — 6Pi %.
Priedo visi taupytojai gauna nemokamą gyvybės 

apdraudę.
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 das ir College). Tel. 531-1305

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

VISU RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 
Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių „ „

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

Už sutaupąs moka nuo 4Vfc% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 614%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atvejų apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos meta nuo 10 ral. iki 1 vaL 30 mln. kiekvieną 
dieną, išskyros sekmadienius: šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 val„ o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vaL 30 mln. Ūktai pirmadieniais ir penktadieniais.

JJC misijos akto išrašą: “Piniginių ats- Girčys, J. Greibus, Gudaitis, O. Gus-

Kadangi visuotiniame bendruome-
mons. Mincevi- nės susirinkime, 1965 m. sausio mėn.

čiaus, Romoje, tautinei veiklai pa- 24 d., daug bendruomenės narių, dėl
'remti. Aukų reikalu aplankomas įvairių priežasčių dalyvauti negalėjo, 
kiekvienas dirbantis lietuvis. Rezul- skelbiame dar kartą kontrolės . ko-1 laitis, O. Gailiūnaitė, M. Girčienė, B.

.tatai labai geri.
NUVEIKTI DARBAI.  Šių dienų kaitomybių kasos knyga vedama ge- tainienė, V. Jočys, A. Jočys, E. Jur- 

visuomeninis darbas yra sunkus, to-kai ir tvarkingai. Taip pat visi pa-įkevičienė, V. Judzentavičiūtė, S. Kai- 
dėl nenuostabu, kad jo visi vengia, Įteisinamieji dokumentai bei sąskai- įrys, V. Keršys, J. Kudaba, Al. Kuo- 
arba išbuvę metus kitus valdybų tos ir kvitai rasti tvarkoje. Už ką rev. las, L. Matukas, L. Matukienė, J. 
sąstate, jį meta ir visuomeninėje komisija apylinkės valdybai ir finan- Maziliauskas, Z. Mažonas, P. Misevi- 
veikloje daugiau aktyviai nedalyvau-1 atskaitomybės vedėjui - kasininkui }čius, B. Pabedinskienė, J. Palys, A.
sąstate, jį meta ir visuomeninėje komisija apylinkės valdybai ir finan- Maziliauskas, Z. Mažonas, P. Misevi-

atsiranda asmenų, kurie už ^.K. ... taria nuoširdų ačiū”. Pasira- 
visuomeninį darbą, vietoje 3 revizijos komisijos nariai.
įvertinimo, paskleidžia įvai- ■ Visus, ypač kritikus, kviečiame

Į nuoširdžiai jungtis į aktyvią visuo-

ja, nes 
aktyvų 
teisingo 
rių gandų.

1964 m. LB valdyba buvo įsijun- veiklą, padėti Bendruomenės
gusi į tikrai nuoširdų ir pasiaukojau- vadovybei, o 1966 m. patiems kandi- 
tį bendruomeninį darbą, praleido daug datuoti į vadovaujančias vietas ir pa- 
brangaus laiko ir net savo asmenis- rodyti geros, nuoširdžios visuomeni- 
kų lėšų. Metų būvyje suruošė 5 mi
nėjimus su pobūviais, 3 gegužines, 
2-jų savaičių vasaros stovyklą jauni
mui (stovyklos nuoma, virtuvės gazo 
išlaidos padengtos iš visuomeninių 
lėšų); išlaikyta Tumo-Vaižganto litu
anistinė mokykla su 35 mokiniais ir 
5 mokytojais, (tėvų komitetui nerin
kus iš tėvų jokio mokesčio už 1964/5 
m., nuo mokslo .pradžios ligi 1965 m. 
sausio 24 d. visas išlaidas — k.a. 
mokytojams atlyginimas, sargui alga 
padengta iš visuomeninių lėšų); su
organizuota ir išlaikyta taut, šokių 
grupė (atlyginta 2 šokių vadovams); 
per C.H.N.O. radijo stotį turėta 6 

j radio valandėlės (finansavo mecena
tai); Kalėdų eglutė jaunimui (dova
nos visos kolonijos padengtos iš 
bendruomeninių lėšų); pagamintas 
spalvotas filmas iš 1964 m. bendruo
meninės veiklos, minėjimų, tautinių 
šokių, kanklių muzikos, pamaldų baž
nyčioje ir kt. žymesnių įspūdžių. ,

Atsirado keletas asmenų ir viešai 
paskleidė gandus primesdami buvu
siai LB valdybai nesąžiningumą visuo
menines lėšas naudojant.

nės veiklos ir taupumo pavyzdį
1964 m. buvusi LB valdyba

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia 
hemorojus

yra ypatinga gydomoji medžiaga,I 
pataisyti sugadintus audinius.

Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado' 
nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per keletą. minučių sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagreiti
na uždegimo pažeistų audinių gijimą.

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

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

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H’’ 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Ga
rantuota — arba grąžinami pinigai

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir

Rinkūnas, B. Sakalauskas, A. Sakus, 
B. Saulėnas, B. Sergantis, V. Sibulis, 
P. Sidaras, P. Skablauskas, E. Smil- 
gis, A. Skrebūnas, P. A. Ščepavičius, 
A. H. Stepaičiai, L. Šalna, G. M. šer
nas, P. Šernas, E. Šlekys, V. Tamo
šauskas, J. Tamulionis, S. Treigys, J. 
Tumosa, A. Pyragis, T. J. Vadauskas, 
V. Vaidotas, kun. A. Žilinskas, J. Ži
lys ir P. Žutautas; $4 — J. Bleizgys, 
J. Dambaras, A. Firavičius, V. Ged- 
rikas, J. Kasakąitis, J. Morkūnas, A. 
Raslanas, B. Vaišnoras; $3 — S. Asi- 
nevičius, A. J. Augustinavičius, V. 
Balsys, A. Beresnevičius, K. Čepai
tis, K. Dulevičius, S. Grigaliūnas, P. 
Imbrasas, K .Jankus, V. Kolyčius, J. 
Pilipavičius, D. V. Petravičiai, Rugys, 
Saplys, S. E. Vaštokas ir A. T. Va-

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

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

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

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

DRAUDIMAI
P. BARAUSKO Agentūra RO 6-0811

W. A. LENCKI,
B.A., L.L.B.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W.» Room 107 

TELEFONAS EM 6-4182 
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

DR. E. ZUBRIENE 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniai? 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak.. ant 
padieniais, ketvirtadieniais ir peni 
tadieniais 9-5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. ME1LUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

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

J. Kazimiera Michalskį
347 BAY ST. TORONTO, II AUGSTAS, KAMB. 210, TEL. 368-9430 

Taip pat patarnauju vertimų, notarizavimo ir kelionių bilietų reikalais.

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

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

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

| VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

■ A.u tematinis eieam a varymas.-Sutat- 
' sau iširusius garus ir pradegintus 

kilimus. P. KARALIŪNAS.
Skambinkite LE. 34912.

International

Driving School

WALD1
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

Ir Volkswagenais.

1134 DUNDAS ST. Toronto
Telefonas LE 4-8431

3

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo

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

. STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

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

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

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

t

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

30 DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 44403

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

A. ČEPONIS
Visi elektros darbai

Tel. 532-3408. Namų RO. 6-8372

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

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

NOTARAS
A. UGDŽIUS, B.L.

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

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

Tel. LE 7 1708.
Antr. 7—9 v.v. ir Penkt. 5—8 v.v.

Dėl pasimatymo kitu laiku 
susitarti tel. LE. 6-3750 
tarp 1—5 p. p. kasdien 
išskyrus trečiadienius.

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

—RADJO & TV
Parduodam ir taisom televizijos Ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 4-4451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniai! 

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

KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J.A.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

24 vai. pat RO 94612 
Darbo vaL RO 94121 
Namų RO 6-7122
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šv. Kazimiero par. žinios
3426 Parthenais St Montreal 24, Que.

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

Toronto kronika, studentų, ateitininkų ir skautų žinios — 6 psl.

Šy. Jono Kr. par. žinios
— Nuo pr. sekmadienio bažny

čiose pradėtos laikyti pamaldos 
pagal naują tvarką. Kanadoje 
tuo reikalu visoms etninėms gru
pėms tenka kreiptis į vietos vys
kupus. Toronto arkivyskupijoje 
lietuviams leidimai jau gauti, šv. 
Jono Kr, bažnyčioje pirmosios pa
maldos lietuvių kalba įvyks šį 
penktadienį 7.30 v. vak. Sekantį 
sekmadienį pamaldos — pagal 
naują tvarką. Prašome visus pa
maldų dalyvius aktyviai įsijungti 
atsakinėjant lietuvių kalba.

— Pasiruošti naujai pamaldų 
tvarkai par. choras praėjusį sek
madienį turėjo specialią repetici
ją. šį ketvirtadienį 6 v.v. renkasi 
jaunimo choras ir altoriaus ber
niukai susipažinti su nauja pamal
dų tvarka.

- — Liet. kat. moterų dr-ja šį 
sekmadienį švenčia 15 m. veiklos 
sukaktį nuo atsikūrimo Kanadoje. 
11 vai. pamaldose skyrius organi
zuotai dalyvauja pamaldose. Po 
pamaldų salėje įvyksta bendri 
pusryčiai-agapė. Kviečiame visus 
gausiai atsilankyti į pamaldas ir 
agapę, pagerbiant draugijos sky
rių, kuris parapijos gyvenime tu
ri didelių nuopelnų.

— Sveikiname dail. V. Pazukai- 
tę, po ilgų vargų laimingai atvy
kusią pas* savo gimines. Viešnia 
iš Lietuvos sutiko sekmadienį at
silankyti į parapijos kat. moterų 
rengiamą agapę.

— Šią savaitę lankoma: Craw
ford, Shaw, Shannon, Montrose, 
Beatrice ir Grace.

— Toronto arkivyskupijoje pa
statyti nauji šv. Augustino kun. 
seminarijos kolegijos pastatai. 
Statybos išlaidoms padengti ba
landžio 4 r., Kančios sekmadieni, 
visoje arkivyskupijoje daroma 
rinkliava.

— šį šeštadienį, 9 v., giedotos, 
gedulingos pamaldos už a.a. Sofi
jos Baranauskienės vėlę; sekma
dieni — už a.a. Reginą Pranckū- 
nienę.

šv. Jono Pašalpinės Dr-jos su
sirinkimas — šį sekmadienį, ko
vo 14 d., 3 v. p.p. muzikos studi
joje, virš “Tėv. žiburių”. Valdy 
ba kviečia visus draugijos narius 
dalyvauti.

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyriaus siuvimo kursų 
užbaigimas ir narių susirinkimas 
Įvyks kovo 23 d., antradienį, 7.30 
v.v., LV Namuose. Kviečiamos 
narės ir kursantės dalyvauti.
Viešojoj bibliotekoj 1303 Queen 

St. W. yra apsčiai gerų lietuviš
kų knygų. Štai naujai gautų kny-l 
gų sąrašas. Leonardas Andriekus,! 
Atviros marios, 1955. Juozas Ber-| 
žinskas. English - Lithuanian-Ger
man dictionary, Angliškai-lietu- 
viškas-vokiškas žodynas, 1946. M. 
Biržiška, Senasis Vilniaus Univer
sitetas, 1955. J. Danielius, Vaikų 
auklėjimas šeimoje, 1958. Jonas 
Grinius, Gulbės giesmė, 1962. Ig
nas Končius, žemaičio šnekos, i 
1961. Vincas Krėvė-Mickevičius,' 
Mindaugo mirtis, Rytų pasakos,! 
Miglose, Pagunda, apsakymai, 
1958; Šarūnas, 1957; Skirgaila, 
lūkimo keliais, 1956. M. Michel- 
sonienė, Naujų valgių knyga, 
1954. Henrikas Nagys, Mėlynas 
sniegas, poezija, 1960.

Kai lietuviai parodo daugiau 
susidomėjimo biblioteka, tai ir 
jos vadovybė kreipia daugiau dė
mesio Į lietuviškojo skyriaus plė
timą. Ligi šiol, bibliotekos vedė
jo teigimu, labai mažai kas domė
josi lietuvių skyriumi.

Dr. Ą. Užupienė išvyko atosto
gų į Meksiką; jos kabinetas bus 
uždarytas ikilcovo 22 d.

“TŽ” aukotojai. $50: Toronto 
Prisikėlimo par. kredito unija; rė
mėjo prenumeratą $10 atsiuntė: 
K. Mileris, A. Ašoklis; $7: E. Va- 
liukonienė; $4: A. Skardžius; $3: 
J. Kavaliauskas, L. Puskenalai- 
tienė: $2.50: V. Endzelis; $2: A. 
Pivoriūnas. S. Normantas: $1: J. 
Arštikaitis. P. Krilavičius. E. Ra- 
davičiūtė, M. Žakarevičius, V. 
Birštonas, J. Vyšniauskas. V. Si
manavičius. M. Banionis. J. Kve- 
derys. Nuoširdžiai dėkojam vi
siem aukotojam.

PADĖKA
KLK Moterų Dr-jos Prisikėlimo 

par. skyriaus ruoštas Užgavėnių ba
lius praėjo su dideliu pasisekimu. 
Rengėjos nuoširdžiai dėkoja visiems 
betkuo prisidėjusiems prie baliaus 
pasisekimo; fantų aukotojams: p.p. M. 
Basalykienei, D. Bražienei, M. Nor
kienei. J. Ruslienei, S. Simonaitienei, 
P. Misevičiui, p. Margiui, p. Punk 
riui; ponioms, kurios sotino svečius 
koldūnais bei kugeliu: A. Vilimienei, 
S. Laurinavičienei, B. čeponkienei, 
S. Matulevičienei, E. Cižikienei. L. 
Mačionienei, M. Karasiejienei, J. Rus
lienei; vyrams: J. Šarūnui, V. Urbo
nui, P. Kevelaičiui, P, Vilimui. Gi
liausia padėka priklauso mieliems 
svečiams, taip gausiai atsilankiusiems 
ir mus parėmusiems.

Ačiū visiems —
Valdyba

Ročesterio. D. Stankaitytę toron
tiškiai jau yra girdėję. Jos balsas 
yra Įvertintas ne tik lietuvių, bet 
ir amerikiečių. V. Verikaičio kon
certai kituose miestuose susilau
kė puikių atgarsių. Torontiškiams 
negirdėta deklamatorė J. žmui- 
dzinienė skaitys Vaižgantą ir ki
tus rašytojus. Rezervuokime tą 
gavėnios popietę šiam augšto ly
gio koncertui!
Toronto moksleiviai ateitininkai

Apie lietuvius stalo teniso žai
dėjus parašė “The Globe Maga
zine” kovo 6 d. laidoj ir Įdėjo, 
tarp kitu, nuotraukas E. Saba
liauskaitės ir V. Nešukaitytės. 
Pirmoji esanti Kanados tenisinin
ku grupėje, kuri atstovaus Kana
dai tarpt, varžybose Jugoslavijos 
mieste Ljublinajoj, bal. 15-25 d. 
V. Nešukaitytė, 13 m. amžiaus Šv. 
Jono m-klos 8 sk. mokinė, esanti 
viena didžiausių Kanados vilčių. 
Jos tėvas Lietuvoje buvęs žymus 
st. teniso žaidėjas. Ji nustebinu
si Sami jos turnyre laimėdama A 
klasės moterų grubėie. Ten ji 
laimėjusi prieš kaikurias geriau
sias krašto žaidikes. Taipgi ji lai- 
mėiusi visose jaunųjų grupės 
varžybose.

Na’iias “Moters” žurnalo nr. 
fan nasiekė skaitytojas. Naujos 
išvaizdos viršelis — dail. N. Kul- 
navičienės. žurnalas gausiai ilius- 
tniotas, štraiosniai gvildena dau
giausia moterų pasaulio proble
mas. Redaguoja torontiečių mote
rų kolektvvas,

žurnalas išeina kas du mėne
siai ir kainuoja $4 metam.

Pirmasis Kanados Uet. katalikių moterų suvažiavimas prieš 15 m. — 1950 m. liepos 1-2 d.

Prisikėlimo par. žinios

— Sulaukęs 86 m. kovo 3 mirė 
Jurgis Klimavičius; šeštadienį pa
laidotas iš Šv. Kazimiero bažny
čios. Jis buvo vienas pirmųjų šios 
parapijos organizatorių.

— Tebėra ligoninėj Juozas žu-minėta šv. Kazimiero, Lietuvos 
jaunimo Globėjo, šventė. Per 10 
v. Mišias organizuotai ir su vėlia
vomis dalyvavo Toronto ateiti
ninkai ir lietuvių kalba jungėsi Į 
Mišių apeigas. Labai daug jauni
mo ėjo sv. Komunijos.

— Nuo pr. sekmad. Toronto ar
kivyskupijoje įvestas labai platus 
gimtosios kalbos vartojimas Mi
šiose ir aplamai liturgijoje. Ry
šium su įvairiais trūkumais, kaip 
naujo mišiolo ir kt. tekstų, lietu
vių k. galima įvesti tik palaips
niui. Savo parapijiečius, ypač jau
nimą, prašome kantrybės, o jau 
pakeistose apeigose — visuotinio 
bendradarbiavimo.

— Šį trečiad., 7.30 v.r., — žmo
nos-užprašytos Mišios už a.a. Juo
zą Akstiną.

— Šį šeštad., 9 v.r., — dukros
St. Bubelienės ir jos šeimos už
prašytos Mišios už jos tėveli a.a. ________________v_________ ,r.
Jokūbą Šimkų. . ! Kairys, ^palydimas pianu muz. St.

— Ši sekmad., 11 v.r., Mišios Gailevičiaus, atliko keletą labai 
už choristės Onos Ražauskienės rinktiniu kūriniu; p. Rukšienė pa-

M. ir J. Yokubynų pagerbtuvė- 
se kovo 6 d. šv. Jono Kr. par. sa
lėje dalyvavo daiig bičiulių. Pir
miausia rengėjų k-to pirm. Br. 
Marijošius tarė įvadinį žodį ir pa
kvietė maldai kun. P. Ažubalį. 
Vaikai ir anūkai pagarbos ženk- 
lan įteikė p. Jokubynams gėlių. 
Meninėje programoje smuik. Stp.

mirusį tėvelį a.a. Jurgį Meikį; už
prašė parapijos choras.

— Per gavėnią kas penktad., 
7.30 v.v., einamas Kryžiaus ke
lias, o 8 v.v. — Mišios, išpažintys, 
Komunija. Kviečiame gausiai da
lyvauti.

— Kitą savaitę par. kunigai 
lankys dar neaplankytus parapi
jiečius 3-čioje pašto zonoje.

— Par. choro repeticija — šį 
ketvirtad., 7.30 v.v. muz. studijo
je. Ruošiamas gavėnios ir Vely
kų repertuaras.

— Par. jaunimo choro repeti
cija — šį penktad., 6.30 v.v., mu
zikos studijoje.

— Tretininkų mėn. susirinki
mas — šį sekmad. po paskutinių 
Mišių bažnyčioje.

— Katechetinės pamokos vai
kučiams — trečiad. (8 ir 7 sk.) ir 
ketvirtad. (6 ir 5 sk.), 4.30 v. p.p. 
LV Namuose; žemesnių skyrių ir 
pirmai Komunijai besiruošian
tiems vaikams — kas sekmad. po 
10 v. Mišių LV Namuose. Pirmoji 
Komunija — gegužės 2 d.

— Relig. pamokos gimnazis
tams — kas sekmad. po 10 v. Mi
šių aktorių kambariuose.

— Par. namų vajus, ryšium su 
buvusiu blogu oru, pratęsiamas 
vieną savaitę — iki šio sekmad., 
kovo 14 d. Iš viso statybai suau
kota $29.000.

— Par. metinės rekolekcijos 
— kovo 28 d. Pirmoji savaitė — 
moterims ir merginoms, antroji 
—- vyrams ir vaikinams. Jas ves 
liet. Šv. Kazimiero par. Montre- 
alyje kleb. kun. dr. F. Jucevičius.

Juozas Kizas sveiksta po tul
žies operacijos šv. Juozapo ligo
ninėj 451 kambaryje. 1

skaitė ištraukų iš p. M. Yokuby- 
nienės apysakos “Gabrielė”; sol. 
Radzevičiūtė padainavo lietuviš
kų kūrinių ir publikos buvo iš
kviesta dainuoti papildomai; solis
tai Radzevičiūtė ir Br. Marijošius 
padainavo duetą. Pagerbtuvėse 
buvo labai gausu kalbėtojų. Ilges
nę kalbą pasakė pobūviui vadova
vęs E. Miliauskas. Sveikinimo kal
bas pasakė: gen. kons. dr. J. 
Žmuidzinas, Toronto apyl. pirm, 
inž. E. čuplinskas, T. Paulius, OF 
M, kun. P. Ažubalis, LF pirm. dr.
A. Pacevičius, sen. ateivių vardu 
O. Indrelienė, V. Aušrotas, J. Ra- 
čys, O. Jonaitienė, p. Butienė, J. 
Strazdas, J. R. Simanavičius. Gau
ti sveikinimai raštu: SLA pirm. P. 
Dargio, p. Kardelių, M. Aukštai- 
tės, Liaukevičių, Kaveckų, kun.
B. Pacevičiaus, p. Norkeliūno ir 
kt. Visi kalbėtojai pabrėžė p. Yo
kubynų visuomeninę veiklą per 
40 metų. Ypač įspūdinga buvo p. 
Indrelienės kalba, kurioje jinai 
vaizdingai apibūdino senųjų liet, 
ateivių veiklą Toronte ir palygino 
ją su naujųjų ateivių darbais. P. 
Yokubynienė savo ir vyro vardu 
pasakė jaudinančią padėkos kal
bą. Joje išreiškė nuoširdžią padė
ką visiems, suminėjo kuklias sa
vo pastangas ir džiaugėsi bičiulių 
parodytu įvertinimu, išreikštu ne 
tik pobūviu, bet ir specialiu adre
su bei pinigine dovana. Pobūvio 
pranešėjas padėkojo visiem, pri- 
sidėjusiem prie jo pasisekimo, 
ypač šeimininkėms, kurioms va
dovavo p. Danisevičienė. Dalyviai 
skirstėsi pasidžiaugę gerai pa
ruoštomis vaišėmis, bet ypač se
nųjų ateivių veikla, kurią dabar

' tęsia nauj. ateiviai. Bv.

Jonui Sagevičiui Lietuvoje mirus, 
jo sūnų ADOLFĄ SAGEVIČIŲ ir kitus gimines 

nuoširdžiai užjaučia —
Vytautas Aušrotas 
su šeima

Staigmena Torontui. Sekma
dienį, kovo 21 d., 4 v. Prisikėlimo 
auditorijoje ruošiamas Įdomus 
koncertas. Programoje: sol. D. 
Stankaitytė iš Čikagos, sol. V. Ve- 
rikaitis, muz. S. Gailevičius ir j 
deklamatorė J. Zmudzinienė iŠ j Išnuomojamas priekinis kambarys li

me augšte, arti Prisikėlimo parapijos. 
Tel. 355-3632.

Naujai išrinktoji LKKS s-gos 
Toronto skyr. valdyba pasiskirstė 
pareigomis: K. Kregždė — pirm., 
J. Matulionis — ižd., S. Banelis— 
sekr. -

PAMESTA
Per Kaziuko mugę, Prisikėlimo Para
pijos moterų kambaryje, ant prausyk
los paliktas auksinis su dviem perlais 
žiedas — jaunos mergaitės brangi pri- 
siminimui dovana. Radę prašau pa
skambinti RO 2-5246. Bus atlyginta.

naujų Velykinių sveikinimo 
atviručių

Visos po 10 et. 
Užsakymus siusti: 
B-vė” ŽIBURIAI”,

941 Dundas St. W. Toronto 3, Ont
Taip pat galima gauti visuose 
parapijų kioskuose ir lietuvių 

parduotuvėse.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

TEL. LE 2-3656

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

Užsakymai nriimami ir naifn

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai Ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7 981. 
Namu telefonas AM 1-0537.

Lietuvos Globėjo šv. Kazimieroj KL Kat. Moterų Dr-jos Toronto
šventė padvelkė jauna dvasia ir 
nuostabiai atgijo. Jeigu seniau 
minėjiman susirinkdavo negausus 
būrys žmonių, tai šiemet Prisikė
limo salė buvo pilna. Ypač gausu 
buvo jaunimo. Ir tai dėlto, kad 
šventę rengė pats jaunimas. Šie
met ją organizavo stud, ateitinin
kų draugovė, pirmininkaujama 
stud. A. Bušinskaitės. Ji atidarė 
minėjimą, pakviesdama invokaci- 
jai T. Kornelijų, OFM. Originalių 
minčių paskaitą skaitė stud. Z. 
Šlekyte. Šv. Kazimiero garbei 
montažą, sudarytą ir surežisuotą 
kun. J. Staškevičiaus, atliko atei
tininkai moksleiviai; jaunieji bro
liai Kaknevičiai sudainavo kazi- 
mierinį duetą; N. Pr. M. seselių 
paruoštas jaun. ir jaunučių at- 
kių choras puikiai dainavo ir dek
lamavo; stud, ateit-kai, padeda
mi moksleivių, atliko originalią 
vaizdų bei. minčių pynę, sukurtą 
stud. V. Tamulaitytės. Scena bu
vo dekoruota šventei pritaikytais 
simboliais, kuriuos paruošė kun. 
J. Staškevičius, šis minėjimas 
buvo puiki jaunimo iniciatyva. 
Linkėtina, kad ji būtų tęsiama.

Ateitininkai sendraugiai savo 
susirinkime kovo 6 d. Prisikėlimo
muz. studijoje ilgokai diskutavo ____ —----- - --------
savo veiklą. J. Matulionis savo kurį kasmet rengia Kiwanis klu- 
paskaitoje kėlė reikalą daugiau bas,* dalyvauja įvairių tautybių 
domėtis Bendruomene ir akty- jaunuoliai. Berniukų solistų dai- 
viau joje dalyvauti. Taip pat kel- nininkų grupėje varžytojų laimė
ta mintis, kad atėjo laikas peržiū- tojų tarpe paskelbta ir 13 m. am- 
rėti organizacijų skaičių ir eiti j žiaus A. Chveduko pavardė 
jungimosi linkme. Susirinkimas! 236 SLA kuopos susirinkimas 
nebuvo gausus dalyviais, bet ak- — kovo 14 d., 1 v. p. p. Liet. Na- 
tyvus idėjomis bei veiklos pla-1 muose. Visi nariai kviečiami gau- 
nais. ‘šiai dalyvauti — Valdyba

Baltų Fed. valdyba primena, 
kad kovo 14 d., 5 vai. p. p. latvių 
bažnyčios salėje, 200 Balmoral 
Ave, Toronte, bus Baltų Moterų 
Tarybos arbatėlė su paskaita, ko
vo 17 d., 8 v. v., estų Namuose 
958 Broadview Ave. — Baltų 
Fed. prezidiumo rinkimai. Abie
jose sueigose lietuvių visuomenė 
yra prašoma gausiai dalyvauti.

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

LEO GOODMAN

CHARTERED 
ACCOUNTANT 

Toronto
BA 2-1742 HU 9-2454 

^HIGH PARK SAUNA BATH — 
PIRTIS IR MASAŽAS.

Atskiri kambariai vyrams ir moterims. 
Atidaryta: nuo antradienio iki penkta
dienio 12 vai. dienos iki 1 v. nakties; 
šeštadieni: 10 v. r. — 1 v. nakties; 
sekmadieniais: 8 v. ryto — 10 v. vak.

583 Annette St. prie Runnymede.
Tel. 7674086

Šv. Jono Kr. par. skyrius mini 
Draugijos atsikūrimo 15 m. ir 
nuo skyriaus persiorganizavimo 
10 m. veiklos sukatį.

Šventė Įvyks kovo 14 d., sekma
dienį.
1.11 v. Mišios šv. Jono Kr. bažny

čioje: melsimės už kenčiančias 
ir mirusias Draugijos nares. 
Pamaldose skyrius dalyvauja 
organizuotai su vėliava.

2. Vaišės su svečiais bei viešnio
mis tuoj po pamaldų par. salė
je.

3. Skyriaus dešimtmečio veiklos 
pranešimas.

4. Pagerbimas ankstyvesnės imi
gracijos narių, dirbančių Drau
gijoje nuo pat įsikūrimo.

5. Pagerbimas kukliausios parapi
jos mergaitės.

6. Meninę dalį atliks parapijos 
jaunimas.
Nuoširdžiai kviečiame dalyvau

ti: dvasios vadus, vėliavos krikšto 
tėvus — p. S. Prapuolėnytę-Bun- 
ker ir dr. A. Valadką, centro val
dybą, Draugijos skyrių atstoves— 
Prisikėlimo par., Hamiltono, Del
hi, Londono, Montrealio, “Mo
ters” žurnalo redaktores, admi
nistraciją ir kitas darbuotojas.

Valdyba
Muzikos bei dainų festivalyje,

“TŽ” baliuje vertingos loterijos laimingų bilietų pardavėjos
Atspausdinti lietuvių kalba 

Mišių lapeliai, vartojami kaiku- 
riose lietuvių parapijose. Tekstai 
paimti iš mons. Bartkaus mišio
lėlio “Būk mums malonus”. Tai 
oficialus tekstas, patvirtintas 
centrinės liturginės komisijos Ro
moje. Jis yra tinkamas laikinam 
vartojimui, kol bus paruoštas pa
stovus tekstas. Lapeliai paruošti 
pagal Kanados vyskupų nuosta
tus, ir kaikurios lietuvių parapi
jos, gavusios savo vyskupų leidi
mus. juos jau naudoja. Lapeliai 
atspausdinti “T. žiburių”; gali
ma užsakyti didesniais kiekiais.

Parduodamas 7 vienetų MOTELIS, be
veik naujas, prie didelio judėjimo vieš
kelio. Savininkas priverstas jį parduo
ti dėl pablogėjusios sveikatos. Prašo
ma S23.000; lengvos išsimokėjimo są
lygos. Nuolaida sumokant viską iš 
karto. NELSON FISHER REALTOR, 
Stayner, Ont.
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STARLITE 
DRIVING SCHOOL

QUEEN ST. W. • EM 6-2957 
Irnform. Rudy Wolfinger 

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

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

— Serga p, Varnaitis Sacred < 
Heart ligoninėj.

— P. Drulienė turėjo sunkią 
operaciją Šv. Gabrielio ligoninėj.

— Praėjusi Kazimierinių vaka
rienė davė gryno pelno $1201.45. 
Tai buvo viena geriausiai pasise
kusių vakarienių.

— Kovo 14 d., 3.30 v. p.p., Šv. 
Kazimiero klebonijoje įvyks atei
tininkų sendraugių susirinkimas. 
Jo metu klebonas* F. Jucevičius 
paaiškins pasikeitimus liturgijo
je. Pagalvokite ir pasiruoškite 
diskusijoms, nes jų metu geriau
siai dalykai išryškėja. Visi ateiti
ninkai sendraugiai prašomi tos 
dienos popietę rezervuoti šiam 
neeiliniam susirinkimui.

— Jaunimo klubo valdyba ko
vo 14 d. organizuoja slidžių-ski 
kelionę į Vallee Bleue, jeigu bus 
užtektinai sniego. Informacijų 
teirautis vakarais po 7 v. pas 
stud. E. Petruli tel. 721-1656 ir 
pas Ar. Rudzevičių tel. 271-5758.

— Klebonas F. Jucevičius iš
važiuos į Torontą dviem savai
tėm vesti rekolekcijų; nebus kle
bonijoje nuo kovo 27 iki balan-; 
džio 12. Tuo laiku nebus išduo
dami kvitai pajamų mokesčiams.

— Mūsų parapijoje rekolekci
jos nuo balandžio 4 iki balandžio 
11; ves Tėvas Rafaelis šakalys, 
pranciškonas. Visi parapijiečiai 
nepraleiskite progos atlikti meti
nes rekolekcijas.

— Kovo 7 įvyko šv. Elzbietos 
Dr-jos mėn. susirinkimas. J. G.

— Parapijai aukojo po $100: J. 
Paznokaitis, L. Tylenis; po $50:
L. Bernotienė, Ch. Milius, Kl. 
Strausas; po $40: P. Gerhardas,
M. Vaikšnoras; po $30: V. Mar
kauskas, M. Gideon; po $25: T. 
Subaęius, M. Laurinaitis, T. Ab- 
raitis, L. Bohemier, A. Einikis; 
po $24: P. Lukoševičius; po $20: 
A. Popieraitis, G. Fylerienė, K. 
Čebanauskienė, Ed. Gingras, J. 
Valiulis; $15: Al.’ Janušas; po 
$14: J. Meištas, J. Naruševičius.

Kaziuko mugė labai gražiai pra
ėjo. Jaunimas daug darbo įdėjo 
ruošdamas originalius rankdar
bius, kurių šiemet ypač buvo gau
su. Prieš mugės, atidarymą šešta
dienį Įvyko tuntų sueiga, čia gra
žus būrys davė Įžodi, išlaikė pa
tyrimo laipsnius. Geležinio Vilko 
skautų tunte pasikeitė tuntinin- 
kai. Ilgametis tunt. inž. J. 
Kibirkštis pasitraukė ir tuntinin- 
ko pareigas perėm: skaut. J. Pie- 
čaitis.

Po sueigos Įvyko mugės atida
rymas, kuri atliko Ir. Lukoševi
čienė ir inž. S. Naginionis, per- 
kirpdami kaspiną. Tai buvę pir
mieji Montrealio tuntininkai. čia 
kalbėjo L. Girinis, skautų tėvų ir 
rėmėjų būrelio pirm, ir agr. Pr. 
Rudinškas, KLB Montrealio apyl. 
stovyklavietės Įrengimo komiteto 
pirm. M. Jonynienė gražiai api
būdino jaunųjų dailininkų meno 
parodoj išstaytus darbus ir supa
žindino susirinkusius su kiekvie
nu parodoj dalyvaujančiu. (Pr. 
numery klaidingai buvo paskelb
ta, kad tai turėjo atlikti dr. Jau- 
gelienė, kuri dalyvavo kaip viena 
iš mugės globėjų). Mugės atidary
mą pravedė dr. I. Gražytė, skau
čių tuntininkė.

Mugės lankytojai turėjo progos 
susipažinti ir su Bendruomenės 
stovyklavietės projektu, kurios 
modelis ir brėžiniai buvo viešai 
išstatyti. Montrealiečiai turi su
telkti apie $7,000, kad padarytų 
tai, ką kitos kolonijos jau seniai 
padarė. Ar pavyks? Kai kitur tas 
buvo padaryta daugiausia per pa
rapijas, tai Montrealy stovykla
vietė palikta Bendruomenei, kuri 
jokių išteklių neturi. Iš dalies tai 
gal ir gera, nes stovyklavietės 
projekto Įgyvendinimas tikrai pa
rodys, kiek ir kurios mūsų orga
nizacijos ir susibūrimai sielojasi 
ne tik mūsų jaunąja karta, bet ir 
lietuvybe, šitaip ne tik bus atskir
ti pelai nuo grūdų, bet ir bus pa
tikrintas ir stovyklavietės nepri
klausomumas nuo kurio nors 
sambūrio.

Sekmadienį skautiškasis jauni
mas organizuotai dalyvavo pamal
dose minėdami savo globėjo šv. 
Kazimiero šventę. '

TAUPYK IR SKOLINKIS ttf fT A C7' 
SAVO KREDITO UNIJOJE *■' f Mj

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 indėliu sąskai
tas 4.5% dividendu. Palūkanos ir dividendai skaičiuojami mėnesiais. Ne
mokamas gyvybės draudimas iki $ 2,000 santaupų sumos. Balansas ap
drausta $2.000,000.
Už asmenines paskolas „Litas“ ima 7.6%, o už nekilnojamo turto pasko
las — 63%. Pigus paskolų draudimas skolininko mirties arba visiško 
invalidumo atvejais.
KASOS VALANDOS: 14AS D» Sev» St., sekmodienlois nuo 10.30 iki 12.30 v., darbo die
nomis — nuo 10 iki 3 v., Sskiriont pirmodienius ir MtOdieniMS; vokorois — trefiodie- 
niois ir penktadienio* nuo 7 iki 9 vol.
3907 Rosemoent Blvd.: dienq — penktodieniois nuo 1 iki 6 vol. ir vokoroH — pirmo- 
dieniors, trečiodieniois ir penktodieniois nuo 7 Iki 9 vol.

— Lit. kursų mokytojų posėdis 
įvyko pr. sekmadienį klebonijoje.

— ŠĮ sekmadienį šv. Onos Dr- 
ja mini savo veiklos penkmetį. 11 
vai. Mišios, po to pusryčiai salėje.

— Dėkojame op. sol. E. Karde
lienei ir pianistui K. Smilgevičiui, 
o taip pat dirigentui p. Ambrozai- 
čiui ir jo vadovaujamam chorui 
už gražų giedojimą pamaldų me
tu Vasario 16 d. minėjimo proga.

— Kovo 20 d., šeštadieni, 7 v. 
v., mūsų par. bažnyčioje įvyksta 
augšto meninio lygio religinis 
koncertas, kurį atliks svečiai iš 
Toronto: kun. B. Jurkšas. sol. J. 
Liustikaitė ir smuik. S. Kairys. 
Bilietus patariama įsigyti iš anks
to. Jų galima gauti pas p. Dal- 
mantą ir pas ponias: Ottienę, 
Mantvilienę, Vazalinskienę, Za- 
bielienę, Ūsienę ir kitus seselių 
rėmėjus.

— Palaidota Ona Adakauskie- 
nė, staiga mirusi širdies liga, šei
mai ir artimiesiems gili užuojau-

— Parapijos bazarui fantų au
kojo O. Naikelienė, V. Biliūnienė 
ir P. Keturka (5 dol.).

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliava — $241.

— Parapijos misijos bus nuo 
balandžio 4 d. iki 11 d. Misijoms 
vadovaus kun. A. Spurgis, MIC.

— Pirmoji Komunija ir Sutvir
tinimo sakramentas — gegužės 2 
d. Atvyksta vysk. V. Brizgys. Dar 
kartą prašome registruoti vaikus.

Liet. Fondo Įgaliotinis J. Luko
ševičius praneša, kad “Lito” ban
kelis visuot. susirinkime vasario 
20 d. iš savo pelno paskyrė $100 
Fondui kaip savo. Įnašą. Montre
alio atsargos karių Ramovė Įmo
kėjo LF kaip pradini įnašą $10 
ir pažadėjo likusią dalį $90 su
mokėti per 3 metus. Įgaliotinis 
abiem organizacijom nuoširdžiai 
dėkoja. “Tž” 8 nr. skelbtieji Įna
šai, gauti per jų telkimo komiteto 
narę S. Masevičienę, kuri pati 
Įnašų sąraše klaidingai Įrašyta,

Dail. J. Račkus, torontiškis, pr. 
savaitę savo parodos reikalais lan
kėsi Montrealyje. čia su dailinin
ku turėjo progos susipažinti K. ir 
D. Smilgevičių svečiai, susirinkę 
švęsti pianisto Kazimiero Smilge
vičiaus vardinių. Šeimininkui sve
čių vardu ’ buvo Įteikta dail. J. 
Račkaus gražus paveikslas, čia 
pat buvo pasveikintas ir AV par. 
klebonas Tėv. Kazimieras Pečkys,

Loterijai Montrealio lietuvių 
dailininkai paskyrė 8 paveikslus 
ir 3 medžio raižinius. Loterijai 
savo darbus paaukojo: D. Aneliū- 
naitė, R. Bukauskas. V. Dani
liauskas, V. Remeika. O. šablaus- 
kienė, A. Zubienė, A. Vazalins- 
kas, G. Vazalinskas, B. Abromo- 
nis, P. Baltuonis ir J. Blauzdžiū- 
nas. Trijų bilietų knygutė —SI. 
Loterijos traukimas įvyks skauto- 
ramos metu gegužės 15 d. A V pa
rapijos salėje. Visi montrealie- 
čiai kviečiami pasekti mūsų dai
lininkus ir savo doleriu paremti 
stovyklos valdybos pastangas or
ganizuojant šią pirmą ir vienin
telę stovyklą.

Skautoramos komisija nustatė 
programą ir jai ruošiasi. Po pro
gramos bus vakarienė.

Stovyklos modelis, paruoštas 
Jono Ladygos pagal archit. V. 
Zubo planus, buvo išstatytas “Li
to” dešmtmečio minėjime ir bus 
išstatytas per Kaziuko mugę šį 
šeštadienį. Pr. R.
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