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Aukos dvasia Pabėgo stalininkų vadas Albanijon
Didieji darbai yra grįsti auka. Kai pažiūri į literatūros šedev

rus, garsiuosius dailės kūrinius, žaviuosius architektūros pamink
lus..., pajunti, kad juose dvelkia daugelio žmonių aukos dvasia. 
Jų kūrybai reikėjo ne tik talento, ne tik genijaus, bet ir asmeninio 
pasiaukojimo, kuris tiko nematomas už gražiųjų formų. Gal dar 
ryškiau matyti aukos dvasia įvairiuose žygiuose bei kovose, kur 
žmogus grūmėsi už kokį nors idealą. Juk pavyzdžiui ir Lietuva 
buvo atstatyta 1918 m. ne tiek jėgos, kiek aukos žmonių. Jos kovo
tojai buvo žmonės, maži savo jėga, bet dideli savo pašiuakojimu. 
Tada trūko visko — ir ginklų, ir žmonių, ir amunicijos, ir vadų, 
ir aprangos, ir lėšų ., bet netrūko aukos dvasios. Tik toks ryž
tas ir galėjo atstatyti Lietuvą ant karo paliktų pelenų. Atstatymo 
darbai buvo sunkūs, bet visos kliūtys buvo įveiktos tada vyravu
sios aukos dvasios. Ji dar ilgai buvo gyva lietuvių širdyse ir reiš
kėsi visose gyvenimo srityse. Pasikeitimas įvyko tada, kai Lietu
va tvirčiau atsistojo ant kojų ir jos vadovaujantieji sluogsniai 
ėmė jieškoti asmeninės naudos. Aukos dvasią pakeitė naudos jieš- 
kojimas, nuopelnų svėrimas, karjeriniai rūpesčiai. Visa tai atsilie
pė net ir tragiškomis Lietuvos valandomis, kai ėmė griūti visas 
valstybės pastatas.
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Lietuviškoji aukos dvasia nuostabiai atgijo pirmaisiais trem
ties metais. Tada kiekvienam rūpėjo ne tik savoji buitis, bet ir ki
tų tautiečių. Savitarpė pagalba buvo natūralus dalykas. Kiekvie
nas buvo pasiruošęs padėti kitam kuo galėdamas. Turto nebuvo 
daug, todėl lengva buvo juo dalintis ir su kitais. Lietuviškumas 
buvo toks gyvas, kad kiekvienam rūpėjo jo likimas bei garbė. Į 
lietuviškąją veiklą veržėsi visi — nereikėjo raginimų nei graude
nimų. Valdybų sudarymas nebuvo jokia problema. Tada visiems 
rūpėjo kuo nors pasireikšti lietuviškoje veikloje. Chorams užteko 
choristų, šokių grupėms — šokėjų, dramos sambūriams — vaidin
tojų ir t.t. Taip buvo ne tik stovykliniais metais Vokietijoj, bet ir 
vėliau, kai mūsų tautiečiai pasiekė šiaurės Amerikos krantus. 
Dar ilgus metus ir čia dvelkė aukos dvasia. Lietuva kiekvienam 
švietė kaip vedančioji žvaiždė, ir joks darbas fabrikuose neatbaidė 
nuo dalyvavimo repeticijose, susirinkimuose, koncertuose, pamal
dose ... Bet beveik ketvirtis šimtmečio be Lietuvos padarė savo. 
Daug kas pavargo fiziškai, suseno, bet tai ne pagrindinė silpnybė. 
Nevienas pensininkas aktyviai dalyvauja lietuviškoje veikloje ir 
dabar. Pagrindinis lūžis įvyko mūsų širdyse — išnyko aukos dva
sia, o jos vietą užėmė naudos mastas.

Pirmasis “Tėviškės Žiburių” redaktorius dr. 4 Adolfas Šapoka, 
nuo kurio mirties šiemet kovo 9 d. sueina 5 metai

Kad taip yra, sako gausūs lietuviškojo gyvenimo reiškiniai. 
Rasti dabar žmogų lietuviškai veiklai, kur reikia pasiaukojimo 
bendram labui, jau sunku, nors nei Lietuvos, nei lietuvybės nie
kas neatsižadėjo. Jei seniau užteko vien pasiūlymo, tai šiandien 
reikia jau didelio spaudimo, kuris priverstu ZrAogtį eiti į visuome
ninę veiklą. Kodėl gi taip yra? Priežasčių yra ne viena, bet bene 
svarbiausia yra ta, kad žmogus iš tos veiklos neturi sau jokios 
naudos — nei atlyginimo, nei garbės. Veikėjų yra,, inteligentinių 
pajėgų netrūksta, bet jų dauguma nuėjo savo naudos keliais. Ne
trūksta jų pavyzdžiui ekonominėse-finansinėse organizacijose. 
Ten kandidatai i valdybas veržte veržiasi, organizuoja sau šalinin
kus, kad tiktai būtų išrinkti. Tam darbui yra ir laiko, ir sveikatos, 
ir energijos, nes kvepia... doleriu. Visai kita nuotaika vyrauja 
visuomeninėse organizacijose, kur darbas nėra apmokamas. Į val
dybas veikėjai neina, nes neturi nei “laiko”, nei “sveikatos”... 
Blogiausia, kad tokia nuotaika užkrečiamas ir jaunimas, kuris pa
sižiūrėjęs Į tokį veikimą lieka atgrasomas nuo lietuviškos veiklos. 
Tai rezultatas Įsivyravusios naudos dvasios, kuri palengva skver
biasi į visų širdis ir aptemdo Lietuvos idealą. Jeigu norime per
duoti jaunimui lietuviškosios veiklos barą, pirmiausia atgaivinki
me/aukos dvasią ir parodykime, kad lietuviškasis gyvenimas yra 
mūsų pasiaukojimo sukurta vertybė, laukianti tęstinumo jaunojoj

Pasirinkau laisvę” autorius rastas 
negyvas

Viktoras A. Kravčenko, buvęs 
sovietų pasiuntinybės tarnauto
jas Vašingtone, pagarsėjęs savo 
knyga “Pasirinkau laisvę”, rastas 
negyvas vasario 25 d. Niujorke. 
Amerikiečių spaudoje skelbiama, 
kad jis nusišovęs revolveriu. Esą 
policija radusi panaudotą revol
veri velionies kišenėje ir paliktą 
mašinėle rašytą lapą, kuriame V. 
Kravčenko išdėsto savo nusivyli
mą. Jo draugas St. Claire, vienos 
kolegijos dėstytojas, pareiškęs, 
kad Kravčenko buvo nusivylęs 
JAV Įsivėlimu Vietnamo karam

dytas. Juk Kravčenko buvo vie
nas didžiausių Kremliaus priešų, 
Į kurio gyvybę jau buvo kėsintaši 
nevieną kartą. Jis slapstėsi nuo 
sovietinių agentų ir turėjo kitą 
pavardę — Petėr Martin. Savo 
laiku jo knyga “I chose Free
dom” buvo sensacija Vakaruose 
ir labai nemaloni rakštis Krem- 

' liui. Tokius žmones sovietai sten
giasi slaptai “likviduoti”. Juk 
taip Įvyko su Bogdanu Stašinskiu 
Vokietijoj. Neišaiškintomis ap
linkybėmis mirė danas Bang Jen-

Dar netaip seniai Lenkijoj bu
vo iškilusi didelio masto apgavys
tė ūkinėje srityje — vadinamoji 
“mėsos byla”, kurioje nukentėjo 
keletas labai stambių “žuvų”. Da
bar Varšuvoje pagarsėjo politinė 
apgaulė — suklastotu pasu pabė
go lenkų stalinistų grupės vadas 
Kazimieras Mijala ir rado prie
glaudą Albanijoj. Komunistinė 
lenkų spauda paskelbė šį prane
šimą: “Pastarosiomis savaitėmis 
krašte buvo platinami atsišauki
mai ir priešvalstybiniai leidiniai. 
Patirta, kad tie leidiniai, pasirodą 
jau nepirmą kartą, buvo ir šį kar
tą spausdinti Albanijoj, šiomis 
dienomis paaiškėjo, kad Albani
jos ambasada Varšuvoj nuėjo 
taip toli, kad išdrįso aprūpinti 
tarnybiniu albanų pasu Lenkijos 
pilietį Kazimierą Mijala pasinau
dodama pavarde vieno Albanijos 
piliečio buvusio Lenkijoj nuo va
sario 3 iki 15 d. Kazimieras Mi
jala su tokiu pasu nelegaliai iš
vyko iš Lenkijos. Kadangi tokia 
Albanijos ambasados veikla reiš
kia tarptautinės teisės ir gerų pa
pročių pažeidimą, o taip pat ir 
Lenkijos Liaudies Respublikos 
teisės bei tvarkos ardymą, — 
Lenkijos vyriausybė laiko toli
mesnį Albanijos Liaudies Res
publikos ambasadoriaus Koco 
Prifti buvimą Lenkijoj nepagei
daujamu.”

Kas tas Mijala?
Šį oficialų pranešimą išeivių 

lenkų spauda platokai komentuo
ja. Iš jos paaiški, kad K. Mijala 
yra senas lenkų komunistas, bu
vęs pirmose kompartijos gretose 
ir augštose pareigose iki Wl. Go- 
mulkos iškilimo 1956 m. Tada jo 
žvaigždė pradėjo leistis, bet dar 
iki 1957 m. jis buvo komunalinio 
ūkio ministerių. Wl. Gomulka to
liau negalėjo jo pakęsti, nes kom
partijos suvažiavimuose aštriai 
kritikuodavo gomulkinę politiką. 
K. Mijala buvo nustumtas i men
kos reikšmės pozicijas, kur, re
miamas savo draugų, galėjo gana 
laisvai veikti. Pastaruoju metu 
jis ėmė gana atvirai reikštis par
tijoj kaip prokinietiškos grupės 
vadas ir buvo sekamas lenku sau-

tyvėjo pastarųjų šalininkų veikla 
visuose kraštuose. Tos veiklos 
centras Europoj buvo ir tebėra 
Albanija, kuri savo veiklą Lenki
joj plėtė maskuotu būdu, būtent, 
pasiūlymu gerinti Albanijos — 
Lenkijos diplomatinius santy
kius. Buvo prieita net prie pasi
keitimo'ambasadoriais ir išplėstų 
prekybinių mainų. Lenkijos stali
ninkai, naudodamiesi tokia būk
le, galėjo apylaisviai reikštis. Da
bar, kai paaiškėjo slapti Albani
jos kėslai, Lenkijos Gomulka pa
reikalavo Albaniją atšaukti am
basadorių iš Varšuvos, o Albani
ja pareikalavo atšaukti Lenkijos 
ambasadorių Stanislovą Rogulski 
iš Tiranos. Taigi, diplomatiniai 
abiejų kraštų santykiai jau suar
dyti. ‘

Nužudyti vadai
Neseniai paaiškėjo iš oficialaus 

leidinio “Maly Slownik Historii 
Polski” (1964 m. trečios laidos), 
kad Sov. Sąjungoj buvo nužudyta 
visa eilė lenkų komunistų vadų. 
Minėtame leidinyje surašytos jų 
biografijos, kuriose maskuotai 
pažymėta: “Tapo provokacijos 
auka. Po mirties rehabilituotas.” 
1937 m. nužudyti: H. Bitner, S.

Bobinski, B. Bortnowski, A. Da- 
nieluk, J. Czeszejko-Sochacki ir

1941 m. Vėliau, žinoma, paaiškės 
ir kitos Maskvos “geradarybės”.

Puola vyskupus
Kalbos apie popiežiaus vizitą 

Lenkijai nutilo ir komunistinė 
vyriausybė nustelbė jas smarkiu 
puolimu, nukreiptu prieš vysku
pus, ypač kardinolą Wyszynski. 
Esą jie, kviesdami vokiečių vys
kupus į tūkstantąsias krikščiony
bės metines, pažeidę Lenkijos ir 
ir jos vyriausybės teises. Premje- 
jeras J. Cyrankiewicz paskelbė il
giausią straipsnį tuo klausimu. 
Vyskupams neleidžiama pasinau
doti spaudą, ir jie ginasi tiktai 
pamokslais ir ganytojiškais laiš
kais. Kard. Wyszynski pareiškė: 
“Aš neatsakysiu į tuos kaltini
mus, nes jie yra perdaug skau
dūs, perdaug neteisingi, perdaug 
žeminantys. Atsiminkite, kad ku
nigas ir vyskupas atlieka savo 
pareigas ne tiktai mokydamas, 
krikštydamas, sutvirtindamas, 
bet ir kentėdamas — kentėdamas 
už teisybę.” Komunistinė vyriau
sybė pareiškė nebeišlėisianti vys
kupų užsienin.

Savaitės įvykiai

Toks aiškinimas skamba gana sen, apklausinėjęs Jungt. Tautose gumo Įstaigų.^ Tos grupės inicia 
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PAVOGĖ AUKSA AERODROME

dirbtinai. Išeitų, kad velionis ra
miai nusišovė ir tvarkingai Įsidė
jo revolveri kišenėn. O kad jis, 
kovojęs prieš komunizmą, būtų 
nusivylęs amerikiečių sustiprinta

Winnipego aerodrome įvyko 
sensacinga vagystė aukso siun
tos, kuri verta $207.000. Nusi
leidus Air Canada lėktuvui, ku
ris gabeno 12 dėžių aukso po 
70 sv., privažiavo lėktuvų lini
jos sunkvežimis su dviem uni
formuotais tarnautojais 20-25 
m. amžiaus. Jiedu paprašė auk
so siuntos ir gavo. Kai atvyko 
atsiimti siuntos tikrieji parei
gūnai, paaiškėjo visa apgaulė. 
Užaliarmuota policija ėmė jieš- 
koti piktadarių, bet rado tik 
sunkvežimi, iš kurio aukso siun
tos buvo dinpisios. Auksas buvo 
siunčiamas iš 5 aukso kasyklų 
Red Lake srityje.

Kanados feder. vyriausybės 
ministerių komisija Vašingtone 
tarėsi su atitinkamais JAV vy
riausybės ministeriais dėl ame
rikiečiu ūkinės politikos, kuri 
nažeidžia Kanados suverenumą. 
Grįžę Otavon kanadiečiai minis
terial pareiškė savo pasitenkini
mą, tačiau spaudos nuomone, 
tik faktai parodys, ar amerikie
čiai respektuos savo pažadus.

Komunizmas nebėra populia
rus Kanadoje net ir darbininkų 
tarpe. Ošavos mieste, kur yra 
General Motors fabrikai, buvo 
ruošiamas komunistų susirinki
mas, bet atėjo United Automo
tive Workers unijos darbinin
kai ir užblokavo salę. Susirinki
me turėjo kalbėti komunistų 
partijos vadas T. Buck ir jam 
nepavyko įeiti salėn. Taip susi
rinkimas iširo.

Torontas tampa pasaulinio 
masto miestu. Prieš kiek laiko 
pastatyta moderni ir originali 
rotušė, prieš porą savaičių ati
daryta nauia požeminio trauki
nio linija. Parėjusia savaitę mi
lijonierius J. D. Eaton, kurio 
krautuvės yra žinomos visoje 
Kanadoje, paskelbė planus, ro-

dančius kaip bus pakeistas 
sas Toronto centro veidas, 
projektas kainuos apie $269 
mil. Visi dabartiniai senieji pa
statai toje vietoje bus nugriau
ti. Pačiame viduryje stovės 3 
augšti pastatai: 69, 57 ir 33 
augštų. Eaton Centras, kaip iš 
planų matosi, bus žymiai gražes
nis ir modernesnis už Niujorko 
Rockefeller centrą. Torontas 
šiuo metu turi tik nepilnus 2 
mil. gyventojų. Tas skaičius 
betgi greitai auga.
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Baltiečių komitetas 
akcijai J. Tautose
Niujorke baltiečių konferenci

joj sudarytas naujas vienetas ak
cijai už Baltijos kraštų laisvę ir 
pavadintas “Baltic Appeal to the 
United Nations”. Jo uždavinys — 
informuoti Jungtinių Tautų de
legacijas apie sovietinę okupaci
ją Baltijos kraštuose ir tuo būdu 
daryti Įtakos viešajai pasaulio 
opinijai, šio vieneto pirmininku 
išrinktas prel. J. Balkūnas; vice
pirmininkais — kun. Kari Lan- 
tee, atstovaująs Estų Komitetui 
Jungtinėms Tautoms, J. Miklo- 
vas — Lietuvių Jaunimo Antiko- 
loninės Lygos atstovas, Dzintars 
R. Paegle — atstovaujas Latvių 
Komitetui Jungtinėms Tautoms. 
Generaliniu sekretorium išrink
tas Victor V. V in km an. estas; rei
kalų vedėju — kun. N. Trepša, 
latvis: iždininku — Tonu A. Es- 
penberg. estas; vykdomojo komi
teto nariais — Dzintra Bungs, 
latvė, ir Kęstutis P. žygas. Orga
nizacinis posėdis Įvyko vasario 
26 d. Niujorke Estų Namuose. 
Jame aptartos gairės statutui pa
ruošti, svarstytas Jungt. Tautų 
delegacijų lankymas ir pan. Po-

Balkūnas.

1958 m. Vengrijos pabėgėlius ir 
atsisakęs ių Sąrašus perduoti so
vietams. Panašiai Įvyko su Čeko
slovakijos atstovybės tarnautoju 
K. Zizka 1962 m. Tuos Įtarimus 

kova prieš tą pati komunizmą, ir- labai sustiprina buvęs sovietų 
gi atrodo neįtikinamai. Galimas saugumo tarnautojas ir perbėgęs 
dalykas, Kravčenkos mirtis ir i Vakarus P. S. Deriabin, patei- 

neišaiškinta, bet įtarimas, kęs savo liudijimą JAV kongreso 
jis buvo sovietinių agentų senato atitinkamai komisijai.

liks 
kad

tyva buvo išleista atsišaukimų 
bei brošiūrų, kritikuojančių Go- 
mulkos ir aplamai kompartijos 
politiką. Šios literatūros platinto
jai buvo suimti, bet vyriausias 
jos gamintojas liko laisvas. Kai 
pastaraisiais mėnesiais pagyvėjo 
Maskvos iniciatyva sušaukti kom
partijų suvažiavimą pasmerkti 
Kinijos komunistų vadams, suak-

Baltiečių atstovų konferencija Niujorke, priėmusi organizacinius principus bendrai laisvės akcijai 15 0r0‘ nelaimių ir žuvo 724 as- 
Jungtinėse Tautose. Sudarytas naujas vienetas Baltic Appeal to the United Nations, sutrumpintai — menys. Tuo tarpu pr. metais iš
BATONAS.
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NUVERSTASIS GANOS VALDOVAS NKRUMAH IR VĖL 

PREZIDENTAS. Patyręs apie perversmą, iš Pekingo išskubėjo į 
Maskvą. Porą dienų buvo neaiškus jo likimas. Po to staiga jis atsi
rado V. Afrikos valstybės — Gvinėjos sostinėje Conakry. Gvinėjos 
prez. Sekou Toure sutiko Nkrumah iškilmingai ir pareiškė, kad čia 
jis nemažesnis kaip ir Ganoje. Gvinėjos radijas pranešė, kad Nkru
mah yra krašto prezidentas. Dviguba Toure ir Nkrumah preziden
tystė reiškia Įgyvendinimą unijos, kuri buvo sutarta 1959 m., kai 
abu paėmė saldžią Į savo rankas. Unija nebuvo įgyvendinta. Nkru- V- 
mah pasakė radijo kalbą, kurioje pareiškė kovosiąs už grįžimą į 
Ganos valstybę, kur tauta esanti jam ištikima, o sukilėlius nubau- 
siąs. Ji remia kelios Afrikos vals
tybės ir jų delegacijos, dalyvavu
sios Afrikos valstybių konferen
cijoj Adis Abeboj, išėjo iš posė
džio protestuodamos prieš Ganos 
naujosios valdžios atstovų daly
vavimą. Naujoji Ganos vyriausy
bė jau yra pripažinta 14 valsty
bių. Krašto valdytojas gen. Ank 
rah kreipėsi' į Pasaulinį Banką, 
prašydamas $50 mil. paskolos 
krašto pašlijusiam ūkiui atstatyti.

Sovietai pasiekė vėl kitą erd
vės laimėjimą. Jų erdvėlaivis po 
trijų su puse mėnesių kelionės 
pasiekė Veneros planetą. Vienos 
tonos satelitas buvo iššautas pr. 
metų lapkričio mėn. Kitas erdvė
laivis, paleistas tuo pat laiku, pra
skrido Veneros planetą 14.900 
mylių atstume ir dabar skrieja 
saulės orbitoje. Radijo ryšys su 
erdvėlaiviu buvo palaikomas išti
sos kelionės metu, tik paskutiniu 
momentu dingo, kai pasiekė du
jų ir karščib zoną. Manoma, kad 
temperatūra Veneros paviršiuje 
siekia 800 laipsnių. Amerikiečių 
edrvėlaivis Mariner II praskrido 
planetą 21.648 mylių atstume 
1962 m. gruodžio 14 d. Atstumas 
tarp Veneros ir žemės yra nuo 
25 mil. iki 161 milijono mylių.

Pagausėjo lėktuvų nelaimės. 
Vieno mėnesio laikotarpyje įvy
ko trys katastrofos. Vasario 4 To
kijo jūros įlankoje nukrito lėktu
vas su 133 keleiviais; kovo 4 — 
sudužo Canadian Pacific linijos 
lėktuvas su 72 keleiviais irgi Ja
ponijoje, Tokijo aerodrome, kur 
64 keleiviai žuvo, likusieji buvo 
sunkiai sužeisti. Trečioji nelaimė 
ištiko britų BOAC lėktuvą, gabe
nanti 124 keleivius iš JAV — nu
krito vos tik pakilęs iš Tokijo 
aerodromo ties garsiuoju Fuji 
kalnu, kuris japonų laikomas 
šventu. Visi keleiviai žuvo. Lėk- 

| Įtuvų nelaimės pagausėjo ypač 
šiemet. Per du mėnesius įvyko

Nuotr. Vyt. Maželio

BUVUSIO KANCLERIO LAIŠKAS LIETUVIAMS
Vokietijoje, Vechtos prieglau- į ku ir katalikų brolybės konferen- 

doje, gyveną lietuviai buv. Vo- cijos. Tokį pat koplytstulpi užsi- 
kietijos kanclerio dr. Konrado, sakė ir jau Įsigijo Oldenburgo 
Adenauerio 90-tojo gimtadienio ' 
proga pasveikino jį ir reikšdami
padėką už globą pasiuntė St. 
Motuzo išdrožinėtą lietuvišką 
koplytstulpį, vaizduojantį paverg
tą Lietuvą (po kryžiumi klūool 
moteris grandinėmis surakinto
mis rankomis). Koplytstulpis bu
vo pasiskolintas Vechtoje Įvyku
sios Oldenburgo krašto evangeli-

krašto evangelikų vyskupas dr. 
Gerhard Jacobi. * Koplytstulpio 
nuotrauka su jo autorium buvo 
patalpinta dienraštyje “Olden- 
burger Muensterland”, o vėliau 
— buv. kanclerio padėka sekan
čio turinio:
Didžiai Gerbiamasis Pone Mo
tuzai!

Labai nuoširdžiai dėkoju Jums

ir Vechtos senelių prieglaudos 
lietuviams už gerus linkėjimus 
mano 90-tojo gimtadienio proga. 
Tas Jūsų rankomis išdrožinėtas 
kryžius, tas, kaip Jūs rašėte, sim
bolis Jūsų pavergtos Tėvynės, 
mane labai sujaudino. Aš dėkoju 
Jums už jo atsiuntimą ir už tuos 
žodžius, kuriuos Jūs man parašė-

Su draugiškais linkėjimais — 
Jūsų Adenauer

viso žuvo lėktuvų katastrofose 
1016 keliautojų.

Rytų Vokietija Įteikė pareiški
mą tapti Jungtinių Tautų nariu. 
Prez. Walter Ulbricht pastebėjo, 
kad R. Vokietija laikytųsi JT 
čarterio. Tačiau yra tikra, kad 
šis ėjimas bus užblokuotas V. Vo
kietijos šalininkų. W. Ulbricht 
Šuo siekia pripažinimo kaip ne
priklausoma valstybė. JAV. Bri
tanija ir Prancūzija pareiškė pro
testą prieš R* Vokietijos norą 
tanti JT nariu.

Robert McNamara, JAV gyny
bos sekr., pareiškė, kad Vietna
me yra 235.000 amerikiečių ka
riu. Reikalui esant karių skaa-

čius galįs būti padidintas net iki 
350.000. Kovos Vietname suin
tensyvėjo. Per paskutinius du 
mėnesius vietkongiečiai neteko 
7000 karių. JAV gynybos minis
terijos apskaičiavimu, vietkon
giečiai P. Vietname turi apie 75- 
000 — 85.000 karių. Žuvusių bei 
dingusių skaičius pr. savaitę, 
Įskaitant amerikiečius, pietinius 
vietnamiečius, korėjiečius, aust
ralus ir n. zelandiečius, siekė 
2.302 karius. Priešo eilėse žuvo 
1.122 kariai, 92 pateko nelaisvėn.

Sirijos naujoji valdžia suka so- 
cilaizmo link. Premjeras Youssef 
Zayyen sudarė 20 narių kabine
tą ir paskelbė kraštutinę kairių
jų programą. Buvęs premjeras 
Bitar vedė nuosaikią politiką ir 
teigė, kad nacionalizmui nepake
liui su marksizmu. Jo manymu, 
arabų nacionalistai negalėtų tap
ti komunistais; buvo pažadėjęs 
išjungti kariuomenę iš politinių 
interesų. Naujasis kabinetas vi
sai pakeitė vestąją liniją. Sirijos 
režimas bendradarbiaus su pro
gresyviųjų kairiųjų elementais 
arabų pasaulyje ir pradės vesti 
kovą su “imperialistais”. Beiruto 
spauda pastebėjo, kad eismo mi- 
nisteris yra komunistas ir kitas 
— komunistų simpatikas.

Indijos premjerė Indira Gan
dhi lankysis Vašingtone šio mė
nesio pabaigoje; pakeliui sustos 
ir Otavoje. Tai pirmasis vizitas 
šiam kontinentui. Nėra abejo
nės, kad jos pokalbių tikslas — 
prašyti paramos sumažinti badui 
Indijoje.

Austrijos parlamento rinkimus 
laimėjo katalikų tautinė partija 
ir gavo absoliutinę daugumą, iš
tisus 20 metų Austriją valdė su
dėtinė katalikų-socialistų vyriau
sybė. Dabar k a n c 1 e r i s Josef 
Klaus turės apsispręsti, ar tęsti 
ir toliau sudėtinę politiką ar per
imti valdžią vienai partijai.

Kubos vyriausybė suėmė du 
karininkus, kurie esą rengė pasb 
kėsinimą prieš diktatorių Fidel 
Castro. Į sąmokslą esą įvelti ir 
kiti asmenys. Jie bus teisiami re
voliucinio tribunolo.

Austrijos kardinolas Koenig 
lankėsi Vengrijos sostinėje Bu- 
daoešte ir ilgokai tarėsi su kardi
nolu Mindszenty JAV atstovybė
je. Manoma, kad svečias bandė 
Įtikinti pastarąjį išvykti iš Veng
rijos ir tuo būdu nalengvinti su
sitarimą su dabartiniu Vengrijos 
režimu. JAV atstovybės oareigū- 
nai nažįsta kardinolo Mindszen
ty būdą, mano, kad jis iš Vengri
jos niekad neišvyks.
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Daug rašyta — mažai padaryta
žemės ūkio statyba buvo po-

čių stat;

vietos sąlygoms. Jos vykdymas 
užtęsiamas, nors sudaro žymių 
statybinių ir ūkinių nuostolių. 
Maskvos planingame ūkyje ryš
kus pasimetimas. Daugelis vietos 
įstaigų, tvarkančių statybą skir
tingais požiūriais, * nesutaria. 
Tarpusavio stumdymasis, biuro-

® Rl:l JGIMAMI; GT/EMME
atsilikimas ir nesugebėjimas pa
šalinti atsilikimo per ilgą poka
rio tarpsnį rodo maskvinės san
tvarkos netinkamumą lietuviškai 
tikrovei.

* Dr. W. A. Visser’t Hooft, 
perleisdamas Pasaulio Bendrijų 
Tarybos generalinio sekreto-

dr. Eugene Carson Blake, ska- , 
tino gilinti ryšius tarp Bendrijų, . 
kurių tikslas nėra “būti vienai 
šalia kitos”, o suaugti vienai su 
kita”. Jis taipgi įspėjo, kad sau
gotus! “naujos teologijos” pavo
jų, kurie gali sugriauti tai, “ką 
visi bendromis jėgomis statė
me”. Jis labai džiaugėsi II Vat. 
santaryba, kuri “parodė jau
čianti platesnės krikščionių šei
mos buvimą ne tik nauja kalba 
išreikštu ekumenizmo dekretu, 
bet ir įvairiais sprendimais bei 
tikrai brolišku 'kitų Bendrijų 
atstovų priėmimu”.* Naujasis 
generalinis sekretorius dr. Bla
ke yra Amerikos presbiterinin- 
kų Bendrijos galva, paskutinis 
davęs sumanymą prieš 5 metus 
sujungti episkopalų, metodistų 
ir' presbiterininkų Bendrijas. 
Sumanymas buvęs karštai pri
imtas episkopalų vysk. Pike ir 
šiuo metu žinomas kaip Blake- 
•Pike planas. Dr. Blake naują
sias pareigas eis iki 4-jo Bendro 
suvažiavimo, įvykstančio Uppsa
la mieste, Švedijoj, 1968 m.

* Kun. Bans Kueng, išgarsė
jęs jaunas teologas vokiečių 
žurnale “Die Spiegei” pasisako’ 
jog Katalikų Bendrija galėtų iš
vengti daug nesklandumų san
tuokų srityje, atšaukdama kai 
kuriuos neesminius nuostatus. 
Katalikų vedybos esą turėtų bū
ti pripažintos teisėtomis ir tais 
atvejais, jei atliekamos nekata- 
likų bažnyčioje, o mišrių šeimų 
vaikų religinis auklėjimas esą 
turėtų būti paliktas tėvų nuožiū
rai. Tėvas ar motina su tvirtes
niu religiniu įsitikinimu turės 
peršvarą ir bus išvengiama sąži
nės konfliktų. Jis taipgi pareiš
kė, kad jau laikas atšaukti 400 
metų senumo Liuterio ekskomu
niką lygiai kaip ji buvo atšauk
ta praeitais metais Konstantino
polio patriarchui, nes teologi
niai skirtumai, kurie skyrė liu
teronus nuo kataliku, šiandien 
yra mažai kuo didesni už katali
kų su ortodoksais. Gimimų 
kontrolės klausimų jis mano*, 
kad Bendrija turėtų susilaikyti 
nuo galutinio sprendimo meto
dų srityje ir pasitenkinti bend
romis normomis, nes daug daly
kų dar nesą aišku.

* Popiežius Paulius VI pa
skirstė savąją Romos vyskupiją 
į penkias administracines dalis, 
pavesdamas p e n k i e m vysku
pam, kurie bus atsakingi kardi
nolui Traglia, o pastarasis po
piežiui, kaip Romos vyskupui.

* Pasaulio Bendrijų Tarybos 
rengiama konferencija apie 
Bendriją ir visuomenę įvyks Že
nevoje š. m. liepos mėn. Jai bu
vo ruošiamasi net 3 metus, šio 
dviejų savaičių studijų tema bus 
“Krikščionys techniniame bei 
socialiniame mūsų laikų per
versme”. Dalyvaus apie 400 as-

menų iš 6 kontinentų ne tik teo
logai, bet ir valstybių vadai, 
ekonomistai, teisininkai, versli
ninkai, unijų atstovai, psicholo
gai, psichiatrai, sociologai, mo
kytojai. Jaunimas taipgi bus at
stovaujamas. Dalyvaus ir Vati
kano paskirti stebėtojai.

★ Dr. Albert C. Outler, žino
mas metodistų stebėtojasril Va
tikano santaryboje, pareiškė, 
kad katalikybė yra žymiai pra
lenkusi protestantizmą Bendri
jos atsinaujinime bei krikščio
nių vienybės sąjūdyje. Jis su
traukė visą santarybos nuveiktą 
darbą į septynios stambesnius 
įvykius, turėsiančius reikšmės 
ateičiai: 1. pakeitimas lotynų 
kalbos į savąją liturgijoje, 2. 
įsteigimas vyskupų sinodo, 3. 
naųia katalikų laikysena santy-

Palaukite gyvenviečių!
""Daug straipsnių prirašyta, pla

nuota, alkūnėmis baksnota vadi
namų gyvenviečių statybos klau
simu. Ryšium su jų statyba iški
lo daug klausimų. Pirmiausia — 
kokie trobesiai gyvenvietėse sta
tytini? Nežiūrint kaikurių ban
dymų, net šis klausimas neatsa
kytas. Vienur statomi miestietiš
ko tipo nameliai, be ūkinių prie-

Bendrijomis, 4. pripažinimas 
pilnSs^laisvės ginčytinų dalykų 
sprendime, 5. antisemitizmo pa
smerkimas, 6. pabrėžimas mo 
deruotai pacifistinių pažiūrų, 7. 
pripažinimas visiems bendrų 
siekių bei vertybių santuokoje, 
šalia vaikų auginimo bei auklė
jimo iškeliant ir tarp asmenini 
bendravimą.

* Grupė tarptautinio garso 
menininkų bei rašytojų kreipėsi 
i popiežių Paulių VI, prašydami 
nepanaikinti Mišių lotynų kalba 
su gregoriniu giedojimu*. Pra
šytojų tarpe yra anglų poetas 
W. H. Auden ir kompoz. Ben
jamin Britten, švedų rašytojas 
ir filmų direktorius Ingmar 
Bergman, ispanas čelistas Pab
lo Casals ir italas kompozitorius 
Luigi Dallapiccola.

* Kard. Cushing aplankė mir
ties patale gulintį sirų - antio- 
chiečių ortodoksų Bendrijos 
metropolitą Bostone A. Bashir 
ir prieš mirti pabučiavo jį, pra
šydamas melstis už šiame pasau
lyje pasiliekančių krikščionių 
vienybę.

* Kun. Charles Moeller Liu
veno universiteto dogmatinės 
teologijos profesorius, Šv. Tėvo 
pakviestas užimti Doktrinų 
Kongregacijos sekretoriaus pa
vaduotojo vietą. Tai dar vienas 
žingsnis šios kongregacijos su
dabartinime.

* Lordas Soper, vienas Brita
nijos žymesnių metodistų, pa
reiškė, kad gali ateiti diena “kai 
mes visi bursimės apie Popiežių 
Romoje”. Jo manymu, nėra ki
tokios galimybės krikščionių 
vienybei, kaip tik susibūrime 
apie Šv. Sostą. “Žinoma”, jis 
pridūrė anglui charakteringu 
stiliumi, “popiežius turės tru
putį pasitaisyti”.

* Kard. Herrera iš Malagos, 
Ispanijos, ruošiasi išsiųsti tris 
kunigus į Prancūziją, Lijono 
vyskupijon, studijuoti atgaivin
tojo kunigų-darbininkų sąjūdžio. 
Kardinolas pareiškė, kad jo ku
nigai stebės ir žiūrės, ar jį ga
lima pritaikyti Malagoje.

K. J. Stš.

vių išlaiko pavieniai žemdirbiai. 
Ju išlaikomų paukščių skaičius 
aiškiai nusveria esantį kolcho
zuose ir sovchozuose. Net ir arti 
pusė kiaulių peni žemdirbiai savo 
reikalams.

Varymas į gyvenvietes turi 
aiškų tikslą — žemdirbius pri
rišti prie kolektyvinių ūkių, ap
karpyti jų privatinį ' ūkį, nors 
šiandieną jis svarbus ne tik žem
dirbiui, bet ir visam kraštui. 
Kompartija siekia sudaryti sąly
gas, prisidengus miestietiškais 
patogumais, įtaigoti tarybinę gal
voseną, kurios kratosi žemdir
biai. Brukimas į gyvenvietes ati
dėliotas ne todėl, kad žemdirbiai 
jų vengia, bet dėl kompartijos 
nesugebėjimo išspręsti techniškų 
ir finansinių klausimų. Lietuvoje 
esama skubesnių reikalų už žem
dirbių perkėlimą į gyvenvietes, 
nors daug kur senieji trobesiai 
baigia sunykti. Žemdirbiai ne
gauna medžiagų jiems taisyti. 
Kompartijos pareigūnai aiškina: 
palaukite iki būsite perkelti į gy
venvietes. Kada būsime perkel- 
dinti? — klausia žemdirbiai. 
Kompartija tyli. Pastaruoju me
tu ji sugalvojo skatinti žemdir
bius — taupykite, kad patys ga
lėtumėte išsimokėtinai trobą pa
sistatyti.

Statybinis pakrikimas slegia 
žemdirbių pečius. Apie jį garsiai 
šneka ir Vidmantas Urbonas, 
“Valstiečių Laikraščio” kores
pondentas, straipsnyje “Raktų 
taip ir neiteikė” (“Valstiečių 
Laikraštis”, 1966.1.19, nr. 8).

Pvaktu vis nėra
V. Urbonas tylomis praeina 

eilę statybos nesklandumų. Jo 
straipsnis vertas dėmesio, * nors

aptaria statybos negeroves ke
liuose rajonuose:

Pavyštyčio skyriuje darbo rankų ap
stumu nepasigirsi. Jeigu tik didesnis 
darbymetis, žmonių, kaip sakoma, 
nors su žiburiu ieškok. Ir iš kitur jų 
labai neprisiviliosi. Pabandyk, užkal
bink žmogų — šis tuoj pat tau klau
simą:

— Gyventi ar bus kur?
O ką tu žmogui pasiūlysi, jei ir se

nieji skyriaus darbininkai vos-ne-vos 
talpinasi. žinia, namas juk ne amži
nas. Ateina ir jam laikas užleisti savo 
vietą naujam.

O su tais naujais ne taip jau pa
prasta. Kai praėjusių metų pradžioj 
Vištyčio tarybinis ūkis užsiplanavo 
statyti du aštuonbučius gyvenamuo
sius namus, džiaugsmo buvo visiems. 
Labiausiai Pavištyčio skyriaus darbi
ninkams. Mat, vienas iš tų namų tu
rėjo tekti jiems. Ne vienam buvo pri
žadėta:

— Naujiems metams gausi raktus!
Nauji metai jau atšvęsti, o raktų 

nėra. Prižadėto namo dar tik antras 
aukštas teįpusėtas.

Toks pat neužbaigtas aštuonių butų 
gyvenamasis namas stūkso ir Pajevo
nio tarybiniame ūkyje. Nors Vilkaviš
kio rajono ūkiams gyvenamųjų namų 
statybai pernai buvo skirta tik 170 
tūkstančių rublių, tos pačios, palygin
ti, kuklios lėšos liko neišnaudotos: 
Vištyčio tarybiniame ūkyje nejsisavin- 
ta 29 tūkstančiai, o Pajevonio tarybi
niame ūkyje — 11 tūkstačių rublių.

Pokalbis su inžinierium
Tarp korespondento ir inžinie

riaus vyksta pokalbis, kurio me
tu nė vienas nenori juodinti mas
kvinės santvarkos. Inžinierius no
ri nutylėti, bet spaudžiamas jis 
ima teisintis, tačiau jo pasiteisi
nimas yra neįtikinantis.

Aišku, žemės ūkio statybas su
žlugdė ne vienas, ne keli ar dau
gybė inžinierių, bet maskvinės 
santvarkos pakrikimas. Kores
pondentas pakrikimą iškelia ke
liose vietovėse, tačiau jis mažai 
kuo skirsis nuo negalavimų viso
je Lietuvoje.

Komunistinio laikraščio kores
pondentas štai ką byloja:

Kai su šiuo klausimu pravėriau kil
nojamo mechanizuotos kaimo statybos 
Nr. 7 vyr. inžinieriaus R. Škėmos ka
bineto duris, jis labai ramiai atsakė:

— Ar verta dabar tai prisiminti, 
kai šaukštai po pietų? Dabar priklau
som naujajai Kaimo statybos ministe
rijai, matyt, turėsim mažesnę statybų 
apimtį. Todėl ir susidoroti galėsim 
sėkmingiau...

Be abejo, tai^tuĄ labai didelę 
reikšmę. Bet būtų neteisinga, jei ko
lonos darbuotojai neprisimintų savo 
klaidų ir negalvotų apie tai, kaip jas 
ištaisyti ateityje. Todėl sugrįžkime 
prie klausimo: kodėl Vilkaviškio ra
jone buvo sužlugdyta gyvenamųjų 
mų statyba?
— Neužteko darbo jėgos ...

Pajevonio tarybinis ūkis būtų davęs 
žmonių, namą būtume užbaigę ...

Gaila, bet taip atsakydamas, inži
nierius buvo nenuoširdus. Juk Višty-

čio tarybinis ūkis iš savų darbininkų 
sudarė net 14 žmonių statybininkų 
brigadą, o namas vis vien liko ne
baigtas. žmonių niekas neorganizavo, 
juos išskirstė po objektus, statomus 
kitoms organizacijoms. Ar bereikia po 
to stebėtis, kad ūkiai nenoriai sutinka 
suteikti reikalaujamą pagalbą. Kolo
noms ir ateityje reikės ūkių pagalbos. 
Negalima tad užkirsti jai kelio tokiu 
nesiskaitymu su žemdirbių intere-

STASEi BARDZILAUSKIENEI mirus,
jos vyrui VLADUI ir tėveliams SIBILSKIAMS

reiškiame giliausią užuojautą —
A. O. Urnavičiai 
K. B. Žiobei

na-

Jei

Juk tame pačiame Pajevonio tary
biniame ūkyje, statant gyvenamąjį 
namą, darbininkams ne* vieną dieną 
teko prasėdėti be darbo, nes į objek
tą laiku neatveždavo medžiagų. Ko
lonoje kažkas kažkur laiku neapsižiū
rėdavo ir nepasiųsdavo automašinų.

Darbininkai prisimena daugelį atsi
tikimų, kai jiems įsakydavo skubiai 
persikelti į kitą objektą, nes ten atva
žiuosiąs kranas. Metę darbą, statybi
ninkai pajudėdavo nurodytu adresu. 
Slinkdavo valandos, žmonės laukadvo 
pažadėto krano, o vietoj jo sulaukda
vo įsakymo grįžti atgal. Ir visa tai 
dėl to, kad kažkas kolonoje kažkur 
neapsižiūrėjo, blogai suplanavo me
chanizmų judėjimą.

Dar ir šiandien Pajevonio tarybi
niame ūkyje pasakojamas vienas atsi
tikimas. Susirinko statybininkai ir ne
dirba. Nedirba dieną, dvi. Pasirodo, 
tvarkydami mokos fondą, kolonos va
dovai nei iš šio, nei iš to išbraukė 
meistro A. Valiuko sustatytas užmo
kesčio paskyras. Darbininkams parei
kalavus, teko įsikišti net partijos rajo
no komitetui. O nukentėjo dėl šios 
netvarkos darbų sparta ir kokybė.

Daug netvarkos
Statybos kokybė kelia rimtą 

susirūpinimą ne tik žemės ūkio, 
bet pramonės ir miestų pastatuo
se. Ji nepatenkinama dėl eilės 
priežasčių: trūkumo gerų staty
bos medžiagų, techniškų Įrengi
mų, o ypač dėl nepakankamo sta
tybininkų paruošimo. Kaiką ir 
V. Urbonas pamini:

Beje, apie kokybę kolonos statybi
ninkams vertėtų dar ir dar kartą ge
rai pagalvoti, štai kolonos statyti gy
venamieji namai Kapsuko rajono Ig
liškėlių ir Buktos tarybiniuose ūkiuo
se. Vienur statybininkai buvo palikę 
blogą užtrinamojo sluoksnio tinką, 
kitur palangėse palikti plyšiai. Nau
jakuriai labai skundžiasi ir stalių dir
biniais.

— Neturim specialistų, — aiškina 
kolonos vyr. inžinierius R. Škėma ...

Nebūtina vardinti čia visų kaimo 
statybos kolonos Nr. 7 darbo trūku, 
mų. Juos gerai žino patys kolonos va
dovai ir specialistai. Bet patys svar
biausi — organizuotumo ir kvalifi
kuotų specialistų stoka — būdingi ir 
daugeliui kitų kolonų. Negalima vil
tis,-kad, naujais pagrindais pertvar
kius statybą kaime, šie trūkumai at- 
puls savaime.

Mes esame tos pačios nuomo
nės. Ir naujoji ministerija ilgai 
klampos Maskvos primestoje san
tvarkos baloje iki neišspręs pa
grindinių statybos klausimų.

STASEI BARDZILAUSKIENEI mirus, 
jos vyrą VLADĄ BARDZILAUSKĄ 
ir jos tėvelius M. ir S. SIBILSKIUS 

skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime —

Karalėnų šeima

STASEI BARDZILAUSKIENEI mirus,
jos liūdinčiam vyrui VLADUI BARDZILAUSKUI, 

tėvams STASEI ir MYKOLUI SIBILSKIAMS 
gilią užuojautą reiškia —

Prestono, Ont., lietuviai

PADĖKA
Brangiai mamytei Apolonijai Šimonienei mirus Lietuvo

je, nuoširdžiai dėkojame mieliems draugams ir bičiuliams 
už Mišias, už taip gražias gėles, užuojautos laiškučius, už 
viešas užuojautas P. S. Normantui, P. Paulaičių šeimai, P. 
J. Svabaičiui. Visiems liekame giliai dėkingi.

Nuliūdusi duktė —
Klementina Rusinavičienė 
ir šeima

Krašto valdybos informacijos

Kunigas Vailokaitis Sibiro tremtyje
--------------------------------- JONAS MATULIONIS ---------------
(Tęsinys iš pr. nr.)

Komendanto klausimas
Registruojantis pas komendan- neišsipildė. Užtat išsipildė kita, 

tą, kartą šis paklausė: Ateina 1944 liepos 26 d. vakarą
kokius nusikaltimus jus vietos policininkas ir liepia kun.

-”j-- - — lyg nežinodamas ir Vailokaičiui rengtis važiuoti su 
nuduodamas nekaltą. daiktais. “Kur?” — buvo

— Ir mums butų įdomu sua- jo ir tautiečių klausimas, 
noti, uz ką mes čia atvežti, — at- ‘Nežinau”, atsakė policininkas, 
sakė kun. Vailokaitis, kuris gerai «turiu pristatyti i rajoną.” Visų 
kalbėjo nisiškai. Tuo viskas ir pa- buvo bendras įsitikinimas, kad 
sibaige. Pradžioje atvežtiems lie- kun Vailokaitį veža į kalėjimą.

doną Lietuvą nenorėtų važiuoti. 
Tikėjo, kad komunistai karo pa
baigos nesulauks, bet ta jo viltis

Ateina 1944 liepos 26 d. vakarą
čia atvežė? • 
nuduodamas nekaltą.

tuviams buvo pasakyta, kad čia 
atvežti 20-čiai metų. Kas tokius

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMĮI APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas Į namus pristatymas.

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

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

SILVER BELL FURNITURE CO
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė 

Sav. V. ir J Baliūnai.
$61 COLLEGE ST.

• Gaminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektus •
• Taip pat aptraukiame senas kėdes. •
• Atidaryta nuo 9 vai. ryto fld 9 vai vakaro o

TEL 536-4767

Dar tų pačių metų vasarą jis at- 
sorendimus nadarė‘niekas neaiš-sidūrė VUniuje Matyt, kažkas sprena mus paaare, meKas neais- pasįj-ūpįno Kažkas pasigailėjo, 
kino. Kodėl atsidūrė jie čia, o ne ? J atsUygin0 į.
SaS S & <">«*“ "-“ojamas pa- 

sprendimas, padarytas kokio nors 
komunistų partijos organo. Tik P™*™*™ ir rei
po 17-kos ten išgyventų metų 
jiems buvo pasakyta, kad “sylka 
yra nuimta”. Reiškia, kad tremti
niai galėjo rinktis gyvenamąją 
vietą. Kun. Vailokaitis tuo laiku 
jau buvo grąžintas Lietuvon.

“Taip rodo kortos”
Kun. Vailokaitis laisvomis va

landomis mėgo dėstyti kortas, 
kaip žmonės sako, “burti”. Jis

kalingiems.

buvo atsivežęs kortų kaladę ir 
laisvomis nuo darbo valandomis, 
nors jų ir nedaug būdavo, nieko 
kito negalėdamas veikti, dėstyda
vo kortas ir kitiems pasakodavo. 
Kartą jis sako:

— Aš važiuosiu į Lietuvą. Taip 
kortos rodo.

— Ar jūs tikite į kortas? — 
kažkas paklausė iš esančių.

— Aš i kortas netikiu, bet jos 
taip rodo, — atsakė šypsodama
sis.

Jis ir lutiems kėlė savo kortas 
ir daug kam išpranašavo ateitį.

1944 m. pavasarį atlėkė gegutė 
prie gyvenamo namo, atsitūpė 
ant sulaužytos tvoros, pradėjo ku
kuoti. vis Į langą žiūrėdama. Kun. 
Vailokaitis ir sako: “Gegutė Į tė
vyne kviečia.”

Jis nekartą tvirtino, kad į rau-

Kun. Vailokaičio mirtis
čia skelbiu autentišką laišką 

iš Lietuvos, pranešantį apie kun. 
J. Vailokaičio paskutines valan
das ir jo mirtį. Laiškas rašytas 
1953 m. rugsėjo 8 d.

“Pranešam liūdną žinią: kun. 
Juozapas Vailokaitis mirė Paštu
voje š.m. rugpjūčio 5 d. ir palai
dotas ten pat šventoriaus kapinė
se šalia bažnyčios. Laidotuvės 
įvyko VIII. 8 d., o keturnedėlio 
pamaldos IX. 5 d. Visą laiką prieš 
mirtį paskutiniais metais niekur 
neišvykdavo, sirguliuodamas skle
roze (kraujo spaudimas siekė net 
iki 270), ^dėsi namie pasitarda
mas su atvykstančiais retkarčiais 
gydytojais.

Visą laiką vaikštinėjo, negulėjo 
lovoje. Mirė trečiadienį, o prieš 
tai sekmadienį buvo nuėjęs Į 
bažnytėlę (čia jau už 50 žingsnių) 
ir atlaikė 10 v. votivą, ir susigrau
dinęs, verkdamas paskaitė susi
rinkusiems parapijiečiams evan- 
gelija (lyg atsisveikindamas ir nu
jausdamas greitą mirtį). Pirma
dieni atsilaikė šv. Mišias pas save, 
vaikštinėjo, kalbėjosi su saviš
kiais ir atrodė gerai nusiteikęs.

Antradieni kiek silpniau jausda
masis nekėlė iš lovos ir paprašė 
vietinio klebono išklausyti jo iš
pažinties ir suteikti paskutinio 
patepimo sakramentą. Kuomet 
klebonas atnešė šv. Sakramentą, 
ligonis greit išlipo iš lovos, atsi
klaupė savo 'klaupkoje ir grau
džiomis ašaromis apsipylęs pri
ėmė Šv. Komuniją. Priėmęs pas
kutinio patepimo sakramentą il
gai, meldėsi gulėdamas lovoje ir 
pasirėmęs ant rankos skaitė iš 
brevijoriaus. Paskui gulėdamas 
lovoje pusryčiavo. Po pusryčių 
buvo truputį atsikėlęs, pavaikš
čiojo po verandos koridorių ir vėl 
atsigulė. Nesiskundė niekuo, tik 
vis kartojo: dabar laimingas esąs, 
ramus visiems metams ir visi na
miškiai gali būti ramūs, nepra
šąs Dievo ilgo gyvenimo, jeigu 
Dievas anksčiau pašauks pas sa
ve, tai esąs pasiruošęs.

Į vakarą kvėpavimas pasidaręs 
sunkesnis su švilpimais, nakčiai 
dar pasunkėjęs, šeimininkė budė
jo prie ligonio. Ligonis visą nak
tį nemiegojo, prakaitavo, tempe
ratūra žemesnė normalios — 
35,2. Trūko oro — buvo atidari- 
nėiamas langutis šviežio oro Įleis
ti į kambarį, jokių vaistų neėmė, 
sakydarpas gal galėsiąs ryte lai
kyti šv. Mišias, ir vis klausinėjo 
šeimininkės kelinta valanda, 
žvelgdamas į Pažaislio Dievo Mo
tinos Marijos paveikslą, kabantį 
virš lovos, meldėsi.

Trečiadienį ryte ligonis pareiš
kė vargiai galėsiąs laikyti šv. Mi
šias, liepė šeimininkei išvirti ra
munėlių arbatos. Toliau ėmė šei
mininkės klausinėti, ar turėsian
ti nėr jo laidotuves ką duoti val
gyti svečiams, juk, sako, būsią 
daug žmonių. Palaidokit mane, 
sako, čia jau Paštuvoje, niekur 
kitur nevežkit o kapui vietą ne
turįs nasirinkes, tegul, saiko, pa
skirs jį parapijos komitetas. Pas
kui padėkojo šeimininkei už jo 
slaugymą, už ilgametį darbą. Po

Pasaulinė paroda. Krašto val
dyba kartu su Montrealio apyl. 
valdyba ir specialia komisija 
stengiasi išrūpinti tinkamą lais
vojo pasaulio lietuvių atstovavi
mą pasaulio parodoje, vykstan
čioje Montrealyje 1967 m. Vei
kiama dviem kryptim: gauti vie
tą išstatyti liet, eksponatus fede
raciniame paviljone ir gauti Lie
tuvių Dieną stadijone, vadinama
me Place of Nations ir turinčia
me 10.000 sėdimų vietų. Deri
nant lietuvių pastangas su kitų 
tautybių panašiomis pastangų^ 
mis, vasario 26-27 d.d. Montre
alyje Įvyko 24 tautinių grupių 
konferencija, kuri išrinko tiems 
reikalams specialią komisiją. 
Lietuviams toje komisijoje atsto
vauja KLB Montrealio apylinkės 
pirm. R. Verbyla. Pačią konfe
renciją organizavo daugeli tauty
bių apjungianti Prometėjaus 
draugija.

Šimtmečio leidinio medžiagos 
rinkimas eina pakankamai gerai. 
Primename atkreipti dėmėsi i 
nurodytus terminus medžiagai i 
leidinio komisiją pristatyti.

Mūsų meninius vienetus sten
giamasi Įjungti i šimtmečio pro
gramoje numatytus tarpmiesti
nius jaunimo pasikeitimus. Apy
linkėms, turinčioms chorus, tau
tinių šokių grupes ir kitokius me
ninius vienetus, išsiųstas mūsų 
kultūros komisijos raštas. Meni
niai vienetai prašomi nedelsiant 
suteikti kultūros komisijai prašo
mas žinias, kurios reikalingos 
šimtmečio komisijai Otavoje.

Jaunimo Metų reikalai. Vasa
rio 16 iškilmėse visoje Kanadoje 
pradėtas parašų rinkimas po pe
ticija Jungt. Tautoms. Jis bus tę
siamas iki pat kongreso. Parašai 
renkami iš visų, kas tik sutinka 
mūsų prašymą Jungtinėms Tau
toms paremti.

Pagal Jauniiho Metų progra
mą, kovas yra piniginio vajaus 
mėnuo. Vajui sustiprinti Toronte . 
sudarytas Jaunimo Metų Talkos 
Komitetas iš dr. J. Sungailos, 
mons. J. Tadarausko, Tėvo Pla
cido, OFM, kun. P. Ažubalio, 
Tėvo Barnabo, OFM, evang. kun. 
A. Žilinsko ir inž. B. Baranausko. 
Artimoje ateityje panašus komi
tetas bus sudarytas ir Montrealy
je. Trys lietuvių kredito koope
ratyvai Kanadoje atsižvelgė į jau
nimo prašymus ir paskyrė tam 
reikalui stambesnes sumas iš pel
no. Toronto Prisikėlimo bankelis 
paskyrė $500, Toronto “Parama” 
— $400, Montrealio “Litas” — 
$200 jaunimui ir $500 parodai.

Mokytojų Dienos Įvyks Toron
te š.m. balandžio 23 d. Programo
je numatytos paskaitos šiomis te
momis: anglų ir lietuviškųjų me
todų derinimas, mokslo priemo
nės, programos keitimas, vaikų 
skaitybos išjudinimas. Be to, ta 
pačia proga ruošiama mokslo 
priemonių paroda.

Statutams peržiūrėti komisija 
jau sudaryta ir pradėjo darbą. 
Ją sudaro pirm. L .Tamošauskas 
(krašto valdybos sekretorius ir 
buv. Toronto apyl. pirm.), B. Sa
kalas (buv. KLB krašto valdybos 
pirm.) ir adv. G. Balčiūnas.

to šeimininkei liepė skaityti lita
nijas: P. Marijos litaniją pats at
sakinėjo, o Jėzaus širdies ir šv. 
Juozapo litanijas jau neatsakinė
jo, tik pavargęs sekė tylomis. 
Paskui šeimininkei pasakė: dabar 
niekur neik, nepalik manęs vie
no — liepė paruošti žvakę (grab
nyčią) ir degtukus ir uždegti žva
kę. Paėmęs degančią žvakę į ran
kas, ilgai meldėsi, vis žiūrėdamas 
į Pažaislio Marijos paveikslą. Ati
davęs žvakę šeimininkei ramiai 
gulėjo, nevalgė, laukė iškviesto 
iš kitur gydytojo. Atvykęs gydy
tojas išklausinėjo ligonio, įleido 
vaistus ir nuramino visus, saky
damas: bus gerai, pasveiks, nenu
siminkit. Buvo apie 14 vai. Išvy
kus gydytojui, ligonis pavalgė 
pietus: monų košės ir šviežių vai
sių kompoto. Po pietų pasakė: 
“šiandien Panelės švenčiausios 
Snieginės, pasiryžau Marijai iš 
dėkingumo dar poterėlius sukal
bėti”, ir paėmęs brevijorių mel
dėsi visą laiką be pertraukos iki 
pavakario. Dar prieš gydytojo at
silankymą buvo pareiškęs: “Jau 
paskutinis mano kvėpavimas, jau 
ir žodį tik per pusę galiu ištarti, 
jau vidury kelio”, — kalbėdamas 
ramiai be jokios baimės, — “taip 
noriu eiti pas Dievą, jeigu nevež- 
tu gydytojo, tai jau naktį numir
čiau ...”

Apie 6 su puse vai. vakaro ligo
nį pradėjo tąsyti, jis rankomis 
pradėjo įsikibti į lovos galą, kar
tais kelti jas augštyn, lyg blašky
damasis, ramiai, be dejavimo, be 
nusiskundimų; kvėpavimas pa
sunkėjo su švilpimo garsais, pas
kui išpylė didelis prakaitas. Sei
mininkės paklaustas ar bloga, at
sakė: “bloga, kad taip išlipčiau 
ant žemės”. “Nelipkit, sako šei
mininkė, tik pataisysiu pagalves,

ir ligonis greit pats atsisėdo, o 
šeimininkė ėmė taisyti pagalves, 
bet ligonis pradėjo svyruoti, pa
šauktas klebonas liepė tuojau už
degti žvakę, uždegus žvakę ant 
staliuko, abudu — klebonas su 
šeimininke — paguldė ligonį į lo
vą ir padavė jam į rankas žvakę. 
Ligonis ištiesta dešine ranka la
bai stipriai suspaudė žvakę ir lai
kė ją visą laiką apie 20 minučių. 
Klebonas atsiklaupęs ilgai meldė
si, kalbėdamas už ligonį lotyniš
kas maldas. Ligonis švelniai atsi
duso ... pasitempė... klebonas 
ėmė šlakstyti mirštantį švęstu 
vandeniu — ir kunigas Juozapas 
nustojo kvėpavęs, atviromis aki
mis žiūrėdamas augštyn ... teilsis 
ramiai amžinoje šviesoje...

Velionis kun. Juozapas jau se
niai ruošėsi amžinybėn: užsakytas 
karstas buvo šiemet atgabentas 
sausio mėnesyje ir. laikomas sau
giai, pavasarį buvo užsakęs batus 
ir nenešiodamas laikė juos mir
ties atvejui, taip pat kitus drabu
žius, kunigiškus rūbus ir viską, 
kas reikalinga numirėliui, turėjo 
iš anksto pasiruošęs ir laikė pas 
save.

Numirusio kūnas buvo tuojau 
pašarvotas bažnyčioje, gražiai iš
puoštoje girliandomis, vainikais 
ir gėlėmis, karstas gražus, padė
tas ant,augšto katafalio, skendo 
gėlėse ir žibančių žvakių švieso
je. o karste gulinčiojo veidas ra
miai šypsojosi kaip gyvas... Iš
kilmingos buvo pamaldos, iškil
mingos laidotuvės. Gausiai susi
rinkusieji parapijiečiai, giminės 
ir bičiuliai giliai liūdėdami grau
džiai veikė.

Tikrai, kunigas Juozanas mirė



Washington, D.C. Joje Kristus, 
šv. Kazimieras, l ietuvių tautos didybės 

kiti Lietuvos vaizdai ilgus am- 
mūsų senolių ištikimybę 

primins visiems lietuviams, iš kur ir

Kraštas, kuriame karas nesibaigia
P. LELIS

Karas Vietname per 8 metus 
pareikalavo vieno milijono žmo
nių aukų. Po prancūzų pralaimė
jimo prie Dien-Bien-Phu 1954

Netrukus paskelbsime šventės programą ir nurodymus, 
nakvynių ir kitais reikalais. Gal 

jus savo auka įsijungti į 
prie šio paminklo. Vargiai 

proga sukurti Amerikos sostinėje 
paminklą. Jis visiems liudys, 

kad mes mokame visi broliškai susitarti ir kartu dirbti, 
ir tie, kurie iki šiol atidėliojote

kur Vašingtone kreiptis nokvyr 
jau paskutinj kartę kviečiame 
eiles lietuvių, kurie jau prisidėję 
kada atsiras kita panaši proga

Ateikite šios talkos šeimon
abejojote.

Laikas jau organizuotis kelionei į Vašingtoną daly
vauti dedikacijos šventėje. Ta pačia proga Vašingtone 
įvyks ir lietuvių religinis kongresas. Jo metu turės savo se
sijas įvairios organizacijos, bus bendrų sesijų, meno' vaka
rų. Visa programa yra taip suderinta, kad visi galėtų daly
vauti ir koplyčios dedikacijoje ir kongrese. Pasiraginkime 
vieni kitus gausiai susirinkti, kad Amerikos sostinėje galėtu
mėm parodyti savo vieningumą ir pajėgumą. Dabar ateikite 
visi talkon ir netrukus visi kartu atšvęsime prasmingą įvykį.

Savus pageidavimus ir aukos prašome siųsti adresu: 
COMMITTEE FOR THE CHAPEL OF O. L. OF ŠILUVA. 
6727, S. California Avenue arba: Most. Rev. V. BRIZGYS 
2701, W. 68th St. CHICAGO, III. 60629. USA.

Šalpos grupei “Daina” 25 metai
S.m. vasario mėn. Toronto mo

terų šalpos grupei “Daina” suėjo 
25 metai. Draugija buvo įsteigta 
1941 m. vasario 16 d. 1927-30 m. 
Kanadon atvykusių lietuvaičių ir 
jų dukrų. Steigiamajame tos 
draugijos susirinkime dalyvavo: 
St. Batkienė (dabar gyvenanti 
Los Angeles), Br. Kovaliūnienė, 
O. Indrelienė, O. Kuniutienė, G.

kubynienė, S. Užemeckienė, St. 
Bieliauskienė ir kitos.

Tuo metu draugija nutarė 
rinkti pinigus ir steigti nejudo- 
mąjį fondą, kuris galėtų būti pa
naudotas tik Lietuvai tapus lais
vai ir nepriklausomai. Susirinki
mai buvo daromi kiekvieną mė
nesį vis pas kitą narę, ruošiami 
parengimai, renkamos aukos. Na-

bendradarbiavo. Be to, trečiadie
niais draugijos narės rinkdavosi 
Kanados Raudonojo Kryžiaus pa
talpose talkindamos Raudonajam 
Kryžiui.

1945 irt. karui pasibaigus, gau- 
. ta žinių, kad Belgijoje, internuo

tų vokiečių tarpe, yra daug lietu
vių nepaprastame skurde ir alky
je. Per kun. J. Danauską Briuse
lyje “Daina” bene pirmoji iš Š. 
Amerikos lietuviškų organizacijų 
siuntė piniginę pagalbą internuo
tiems lietuviams. Vėliau ji siųs
davo maisto ir drabužių siuntas 
šeimoms, studentams ir ligo
niams Belgijoje, Prancūzijoje, 
Danijoje ir Vokietijoje.

Kai prasidėjo emigracija ir lie
tuviai ėmė važiuoti iš stovyklų į 
Š. Ameriką, atrodė, kad “Dai
nos” darbas turėjo baigtis. Vė
liau paaiškėjo, kad nevisi yra lai
mingi, nevisi gali emigruoti: ligo-

niams, senesnio amžiaus žmo
nėms Naujojo pasaulio vartai bu
vo uždaryti. Jie ir toliau turėjo 
pasilikti Vokietijos ligoninėse, 
stovyklose, prieglaudose, sanato
rijose. Atskirti nuo tautos ka
mieno, jie ir dabar baigia savo 
dienas nevisada jiems svetingo
je Vokietijoje. Tais senukais ir 
ligonimis “Daina” ir toliau rūpi
nasi. Jiems Kalėdų ir Velykų 
proga pasiunčiamos piniginės do
vanos, parašomi laiškai pasveiki
nant su šventėmos, reikalui esant 
pasiunčiamos vaistų ir drabužių 
siuntos. Kartais, esant ypatin
gam reikalui, pasiunčiamos ir di
desnės piniginės sumos. Jų dė
kingumas išreiškiamas šimtais 
laiškų, kartais jau drebančia 
nuo senatvės ranka parašytais. 
“Jūs tik vienos mus prisimenat. 
Mes esame visų, net savo gimi
nių, užmiršti. Tegul Dievas Jums 
atlygina” — parašoma ne vieną 
kartą.

Neužmiršta dainietės ir brolių 
Suvalkų trikampyje. Jiems per 
10 paskutinių metų išsiųsta šim
tai siuntinių.

Dėl vietos stokos sunku būtų 
išvardinti visas darbščias ponias, 
kurios savo darbu palaiko organi
zaciją gyvą. Tegul bus leista pa
minėti bent buvusias pirminin
kes; tai O. Kuniutienė, M. F. Yo- 
kubynienė, O. Kalinauskienė, 0. 
Indrelienė. V. Jasinevičienė, Br. 
žiobienė, V. Lopaitienė.

Tas didelis šalpos darbas nega
lėtų būti vykdomas be Toronto 
lietuvių visuomenės paramos. To
dėl minėdama savo 25 metų gy
vavimo sukaktį, draugija dėkoja 
visiems, kurie vienu ar kitu būdu 
prisidėjo prie šalpos darbo. B.

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

VYSK. VINCENTO BRIZGIO pa
gerbimo akademijoje kovo 13 d. Ma
rijos Augšt. Mokyklos salėje paskai
tininku bus dr. Domas Jasaitis iš Flo
ridos. Meninėje dalyje pasirodys Ma
rijos Augšt Mokyklos mergaičių cho
ras, solistai — Dana Stankaitytė ir 
Stasys Baras, kuriem akomponuos 
muz. Aleksandras Kučiūnas.

VASARIO MENESIO paskutinis sa
vaitgalis buvo turtingas keliais žymes
niais parengimais, šeštadieni Jaunimo 
Centre buvo surengtas vakaras-kon
certas, skirtas tragiškai žuvusiam po
etui Algimantui Mackui, o sekmadie
ni — ‘Draugo” dienraščio tradicinis 
koncertas ir romano premijų Įteiki
mas toje pačioje salėje.

A. Mackui paminėti vakaras buvo 
neeilinis savo pobūdžiu ir programos 
dalyviais. Čia buvo sutelkta nemaža 
žymių vardų: rašytojų, poetų, muzikų, 
aktorių, dainininkų, kurie klausytojus 
atitraukė nuo kasdienybės ir kituose 
mūsų vakaruose besikartojančio vie
nodumo. Ta prasme šio vakaro rengė
jai, Santaros-Šviesos Federacija, yra 
sveikintina, kad ji bando naujas kū
rybines formas.

gės apskr. Taip pat atvykusiųjų tar
pe buvo Kristina Gaučytė (atvažiavo 
pas tėvus) ir Zosė Puodžiūnaitė (at
važiavo pas seserį).

ČIKAGOS LIETUVIAI, kaip prane
šama, susilauks nuolatinių lietuviškų 
televizijos programų. Šios programos 
žadamos transliuoti kiekvieno penkta
dienio vakarą nuo 8 iki 8.30 vai. pra
dedant kovo 25 d. Programas perduos 
neseniai Įsteigta televizijos stotis — 
26 kanalas, kuriam “pagauti” per se
nuosius televizijos aparatus reikia 
specialaus prietaiso.

dvi dalis karas aprimo, bet tik
ros taikos nebuvo pasiekta. Tų 
paliaubų metu visą laiką vyko 
slaptas karas tarp siunčiamų iš 
šiaurės partizanų ir Saigono vy
riausybės, kuri nepajėgė tų par
tizanų nei sulaikyti, nei išnaikin
ti. Partizanai užiminėjo vis dides
nius plotus ir jei amerikiečiai 
nebūtų laiku atėję pagalbon Sai
gono vyriausybei, tai tikriausiai 
šiandien abi Vietnamo dalys bū
tų sujungtos po komunisto Hoči- 
min valdžia.

Nežiūrint milžiniškos ameri-

nėmis, šis nepaskelbtas karas vis 
plečiasi ir niekas negali pasakyti 
kada ir kaip jis pasibaigs.

Toronto šalpos grupė “Daina”, mininti savo 25 metų veiklos sukaktį: sėdi II eilėje iš kairės da
bartinės valdybos narės: J. Rukšienė — vicepirm. parengimams, p. Kybartienė — ižd., K. Bu- 
tienė — pirm., F. M. Yokubynienė — garbės pirm, ir korespondentė, P. Jankaitienė — narė.

Nuotr. S. Dabkaus
Vietnamą sudaro rytinis Indo

kinijos pusiasalio pakraštys prie

Uz 15 metu Europa bus marksistine? apie tūkstantį metų valdė kinie
čiai ir jame paliko savo kultūros 
įtaką, tačiau vietnamiečiai per il- 

v . . . . gus amžius išlaikė savo kalbą ir
klausomybes požymis ir pngim- tautinį charakterį. Vietnamą se- 
tis. Jinai neriša savo likimo su niau sudarė trys atskiros valsty- 
jokiu režimu, su jokia civilizaci- bės: Anam, Tonkin, Cochin-Chin, 
ja. čia yra Bažnyčios jėga, kun Pavadinimas “Vietnam” kiniečių 
negali būti lyginama su divizijų kalboje reiškia “tolimas pietų 
skaičiumi Dėlto Bažnyčia eina į kraštas”.
atsilikusius kraštus ir ten skel-Į Kiti Indokinijos kraštai — La
bia evangeliją, net jei ir nepa- osas ir Kambodija — į vakarų 
tiktų kaikunems Vakarų kraš- pusę nuo Vietnamo turi daugiau 
tams, čia Bažnyčia įrodo, kad ji indiečiu kultūros bruožu, o bu-

Katalikų socialinės doktrinos vaidmuo bei pajėgumas 
DR. ST. BAČKISPirmiausia keletas duomenų 

bendros orientacijos sumetimais: rimtas Katalikų
apiece Stonus : Bažn7čiai visam Vakarų pasau-
apie 4oo milijonus karau kų, t.y. įjmį Pripažinkime kad Vakarai 
visų pasaulio gyventojų penkta- j nftieną neturi nolitikos Sovie- dalis. Ir tai yra beveik dvidešimt/ P0UllK0S ^ovie
amžių Evangelijos skelbimo re- 
zultatas. Indusų tikėjimo skai
čiuojama 321 milijonas, budistų 
— 200 milijonų, islamo — 365 
milijonai.

Nurodant šiuos duomenis, yra 
svarbu pažymėti du dalyku: kada 
kitų religijų žmonės gyvena be
veik kompaktine mase, katalikai 
yra išsisklaidę po visą pasaulį. Iš 
vienos pusės — tai įrodo katali
kybės jėgą, spinduliavimą, iš ki
tos — tai yra ir jos silpnybės 
prežastis, nes, būdami išsisklai
dę, katalikai negali taip veikti, 
kaip kitų religijų žmonės. Kada 
kitų religijų atstovai beveik nesi- 
reiškia tarptautiniame gyvenime, 
tarptautinėse institucijose; kata
likai visur yra ir visur jie daly
vauja, jei ne kaip katalikybės at
stovai, tai kaip Katalikų Bažny
čios stebėtojai. Popiežius visuo
met iškilmingai taria savo žodį 
kiekivenu momentu ir jojo balsą 
girdi visas pasaulis, ne vien kata
likai. Tai yra antras svarbus 
bruožas, įrodąs katalikų kokybinį 
svorį, ne vien kiekybinį.

Dar yra kitas svarbus veiksnys, 
kurį reikia pažymėti, tai kunigų

tų Sąjungos atžvilgiu. Jie veikia 
diena po dienos, jie neturi mora
linės jėgos, moralinio atsparu
mo. Jie neturi doktrinos; eventu
aliai, galbūt tiki Bažnyčios religi
ne jėga, ypač Katalikų Bažny
čios. Vakarai tik pagerbia Kata
likų Bažnyčią, išklauso jos skel
biamų žodžių, tačiau neseka Ka
talikų' Bažnyčios doktrinos. Čia 
ir yra Vakarų pasaulio tragedija, 
čia ir glūdi klausimas, ar krikš
čionybės socialinė doktrina yra 
reali, ar ji pajėgi visus pavojus 
nugalėti. Vakarai lig šiol nepajė
gė suprasti, kad marksizmą-ko- 
munizmą galima nugalėti tik pa
saulietiškoje plotmėje, bet ne re
ligijos plotmėje, nes marksizmas- 
■komunizmas nėra religija, tai 
yra tik žmonių materialistinė fi
losofija.

Stalinas karo metu esą Roose- 
veltui ir Churchilliui kėlęs klau
simą, kiek' popiežius turįs divizi
jų. Jis tą klausimą kėlė kaip stra
tegas, norėdamas žinoti, koks yra 
Katalikų Bažnyčios pajėgumas 
dabar, šiais laikais, nes Katalikų 
Bažnyčia komunizmui yra mirti
nas priešas.

1XU11 IVIAVAU lliv VA, WAX A

skaičius pasaulyje. Nekalbėsiu! Nepamirškime, kad šv. Sostas 
apie ju skaičių, bet pateiksiu ki-ituri tylų vaidmenį. Jis veiksmin- 
ta duomenį, ‘būtent: Europoje1 gas, nežiūrint visų silpnumų, šv. 
skaitoma vienas kunigas 888 ka-; Sostas turi techniškas priemones 
talikams, Azijoje — vienas kuni- informuoti pasaulį. Tradiciniai 
gas 1.300 kataliku, Afrikoje — Bažnyčios pamokymai veikia, 
vienas kunigas 1.400 kataliku. Smarkiai veikia'’ pastaruoju laiku 
Pietų Amerikoje, žemyne, kur,vadinama religinė socialogįja. 
yra apie trečdalis viso pasaulio' Prancūzijoje kaikurie teologai 
katalikų, — vienas kunigas 5.000 i galvoja, jog reikėtų veikti nauja 
katalikų. Haiti yra vienas kuni-; darbo teologija, moraline bei

dvasine doktrina. Šalia išvardin
tų priemonių, šv. Sostas turi au
toritetą, kurio niekas negali gin
čyti. Net ir komunistiniuose kraš
tuose katalikai seka Romos bal
są. Laisvuose kraštuose tas pats 
reiškinys.

Tad organizacija, informacija, 
disciplina yra reiškiniai, kurie 
įrodo Katalikų Bažnyčios pajėgu
mą visose srityse ir mums rū
pimu klausimu. Bet visais lai- 

Už penkiolikos metų kais ir dabar — Bažnyčia gina iš- 
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gas tik 7.888 katalikams ir Gva
temaloje vienas kunigas 16.038 
katalikams. Brazilijoje yra viena 
provincija, kur vienas kunigas 
yra 40.000 katalikų (Caetie diece
zija). Tad, Pietų Amerika, žemy
nas, kuris materialiai atsilikęs, 
yra ir kunigų skaičiumi blogiau
siai aprūpintas (duomenys pagal 
“La Croix” 1959.VI.9 d. numerį).

Kada kalbame apie duomenis, 
prisiminkime Nikitos Chruščiovo 
žodžius: “1
Europa bus marksistinė”. Ir šiuo 
klausimu reikia sutikti, kad tai

imtinai dvasinę sritį, dvasines 
teises. Tai yra Bažnyčios nepri-

Iš LIETUVOS pas savo artimuo
sius vėl atvyko būrys tautiečiu. Per 
porą savaičių čia atvažiavo net 4 
žmonės. Dabar šie atvažiavimai Čika
goje pasidarė nedidelė naujiena. At
eityje atvykstančią žada daugėti, nes 
yra žmonių, kurie yra sudarę atvažia
vimo dokumentus ir laukia artimųjų- 
Vasario 10 d. čia atvyko Konstancija 
Stankūnienė, kuri Čikagoje turi 3 
dukteris ir vieną sūnų. Ji atvažiavo iš 
Oželių kaimo, Vilkaviškio apskr. Stan
kūnienės vyrą Joną nušovė bolševi-

’ “VIENYBES” LAIKRAŠČIO 80 me
tų sukaktis bus paminėta kovo 12-13 
d. Cicero mieste ir Čikagoje. Į minė
jimą iš Niujorko atvyksta “Vienybės” 
leidėja V. Tysliavienė ir redaktorė 
S. Narkeliūnaitė. Minėjimo programo
je bus žum. S. Narkeliūnaitės filmų 
demonstravimas, “Vienybę” liečian
čios spaudos paroda, pobūvis ir kt. 
Spaudos parodoje bus išstatyti senie
ji lietuviški leidiniai, kurių daugeli 
‘Vienybė” yra išleidusi, o taip pat 
ir pirmieji šio laikraščio (jo pirmasis 
numeris pasirodė 1886 m. vasario 10 
d.) numeriai, sukaktuvinės laidos, re
tieji rankraščiai, laiškai, šio minėji
mo rengimo komitetą sudaro: A. Mar
tinottis, V. Zalatorius, A. Yuknis, J. 
Kreivėnas, E. šulaitis.

Nuotraukoje — žve-Kanadoj labai populiarus dalykas — žvejyba 
jai ant Simcoe ežero Ontario provincijoj

. Nuotr. Ontario turizmo ir informacijos dept.

leisti kalėjimuose ir darbo stovyklo-

Iš LIETUVIŲ SPORTO pasaulio 
yra paminėtinas neblogas futbolo ko
mandos laikymasis salės futbolo pir
menybėse, kuriose lietuviai vis dar 
yra lentelės viršūnėje ir gali užimti 
I arba II vietą. Vasario 27 d. lietu
viai rungtyniavo su Red-Green-White 
komanada ir sukovojo lygiomis —

Cicero gyventojas Viktoras Pal- 
dauskas naujoje JAV šachmatų fede
racijos klasifikacijoje yra Įkeltas

meisteriu grupėjo iš lietuvių buvo 4 
šachmatininkai: Tautvaišas, Vaitonis, 
Škėma ir Žalys, šiemet Škėma ir Ža
lys nukrito Į ekspertų grupę, o Vaito
nis — iš viso niekur neįtrauktas. 
Tad buvo malonu matyti, jog Tautvai
šas gavo sau draugą meisterių grupė
je jaunojo Palčiausko asmenyje.

Vidurinių Vakarų sporto apygardos 
jaunieji krepšininkai suvažiuos Į Či
kagą ir čia kovo 19-20 d. Foster Par
ko salėje varžysis prieauglio klasių

PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO 
KONGRESO rengėjai nutarė pasekti 
Amerikoje labai paplitusia mada ir iš
rinkti kongreso ir dainų šventės ka
ralaitę — “Miss Lithuania”. Rengėjai 
ragina kiekvieną kraštą ir miestą 
rinkti savo atstoves, iš kurių birželio 
30 d. Čikagos Conrad Hilton viešbu
tyje bus išrinkta gražiausioji, šiais 
rinkimais rengėjai tikisi sudominti 
amerikiečių spauda bei televiziją ir 
tuo labiau išgarsinti kongresą ir dai
nų šventę.

nėra reakcionieriška. Šiąja link
me prisiminkime pastaruoju lai
ku tą faktą, kiek Katalikų Bažny
čia įšventė naujų kunigų, kiek 
paskyrė naujų vyskupų įvairių 
rasių tarpe. Ir džiugus yra faktas: 
kad katalikų skaičius Afrikoje 
labai smarkiai auga.. 1927 m. 
juodosios rasės katalikų ten te
buvo tik apie 3.500.000, o 1955 
m. jau 15.583.000. Dabar prašo
ka 21.000.000. Vien tik 1955 m. 
Afrikoje buvo pakrikštyta 1.015.- 
000 juodųjų. 1962 m. ten buvo 
daugiau 2.000.000 katechumenų, 
besruošiančių krikštui.

Suprantama, Bažnyčia šiandie
ną nėra pripažinta de jure. Kata
likybė toleruojama. Jos jėga tėra 
tik moralinė. Tai yra daugiau 
dvasinės įtakos veiksnys. Svar
biausias gal Katalikų Bažnyčios 
silpnumas šiandieną yra tas, kad 
90% katalikų yra Vakaruose — 
Europoje ir Amerikoje, o politi
nėje plotmėje visi interesai yra 
nukrypę į Aziją ir Afriką. 60.- 
000.000 katalikų šiandieną yra 
už geležinės uždangos, kur, deja, 
nei Bažnyčia, nei Vakarų laisva
sis pasaulis nedaug gali padėti, 
išskyrus radijo transliacijas, sim
patijas.

Pačiame laisvajame pasaulyje 
matome reiškinius, kurie negali 
Bažnyčios džiuginti, pavyzdžiui, 
nukrikščionėjimas. Sakysime Ita
lijoje 46% kaimo gyventojų bal
suoja už komunistus. Kas bus su 
katalikais P. Vietname, Filipi
nuose, Formozoje? Libane katali
kų padėtis irgi neaiški. Bet yra 
ir džiuginančių reiškinių: šiaurės 
Amerikoje jau 25% gyventojų 
yra katalikiškai krikštijami, Ka
nadoje 44,7%.

Įdomiausias reiškinys, konsta
tuotinas šiandieną yra tas, kad 
Bažnyčios ribos atitinka laisvojo 
pasaulio ribas. Ir Bažnyčiai tenka 
iš komunistinės ir Maskvos pro
pagandos tie patys smūgiai, kaip 
Vakarams. Užtat ir prikišama, 
kad Bažnyčia yra kapitalizmo ša
lininkė.

Į reikalą žiūrėdami pasaulie
čių akimis, negalime nekonsta
tuoti ir to, kad Katalikų Bažnyčia 
turi ir vidinių sunkumų ar ne
sklandumų. Jie yra dviejų rūšių: 
vieni yra susiję su reorganizaci
niais klausimais senų krikščioniš
kų tradicijų kraštuose, kiti yra 
susiję su katalikų įsistiprinimu 
kraštuose, kurie naujai yra per
ėję į katalikybę.

(Bus daugiau)

distų tikėjimas atkeliavo iš Bur- 
mos ir Siamo.

Siamas (nuo 1949 m. Tailandi- 
ja), esantis pietvakarinėje pusia
salio dalyje, per amžius buvo už
daras svetimoms įtakoms ir net

sirėmimų. Po to, kai prancūzai 
bombardavo Haipongo miestą, 
užmušdami 6000 civilių gyvento
jų, Hočimin vadovaujami Viet- 
minh partizanai pradėjo atvirą 
karą su prancūzais, kuris truko 
8 metus ir pasibaigė prancūzų 
pralaimėjimu. Tam karui fakti- 
nai vadovavo gabus Š. Vietnamo 
strategas gen. Giap, kuris ir da
bar vadovauja S. Vietnamo kari
nėms jėgoms.

1954 m. įvykusi Ženevos kon
ferencija Indokinijos klausimą 
taip išsprendė: padalino Vietna
mą į šiaurinį ir pietinį, o Laosą 
su Kambodija padarė nepriklau
somomis valstybėmis. Šiaurės 
Vietnamo prezidentu buvo palik
tas komunistas Hočimin, o pieti
niam Vietnamui amerikiečiai pa
rinko prezidentu kataliką Diem.

Toks klausimo sprendimas ne
davė pastovios taikos ir po 10 
metų trynimosi karas vėl įsilieps
nojo:

Vietnamo avantiūristas
Hočimin
Tai nėra tikra pavardė, bet 

viena iš septynių slapyvardžių, 
kuriomis šis Maskvos auklėtinis 
naudojosi su kiekviena nauja 
avantiūra. Hočimin gimė 1892 
m. anamitų teismo tarnautojo 
šeimoje. Jo tėvas buvo taipgi re- 
voliucijonierius, kuris 1911 nu
kartu su sūnumi buvo uždarytas 
kalėjime. Jaunasis Ho paspruko 
iš kalėjimo ir septynerius metus 
trankėsi po įvairius pasaulio 
kampus. 1918 m. jis atvyko Pran- 
cūzijon pasivadinęs Nguyen Ai- 
qoc ir gyveno Paryžiuje versda
masis fotografijų retušavimu. 
Po I D. karo Paryžiaus taikos 
konferencijoj jis bandė sudomin
ti Vietnamo klausimu JAV prezi
dentą ir prancūzų Clemanceau,kolonijų užkariavimo laikola^y Wne^ko?

RAUDONĄJĮ 
KRYŽIŲ

zmones
pagelbsti 
žmonėms

je liko nepriklausomas, nes Sia
mo valdovai mokėjo laviruoti ir 
prisitaikyti prie užkariautojų. —
Siame yra apie 28 mil. gyventojų. partįjon geras kalbėtojas:

Vietnamas yra gausiausias gy- išrinktas atstovų į socialis- 
ventojais (virš 30 mil.) ir dau- tu kongresą, įvykusi 1920 m. 
giau pažengęs civilizacijoj, nes Tours mieste. ‘ Šiame kongrese 
yra geroje geografmeje padėty- į kus ski1imni Ho prisidėjo 
je (vienu šonu remiasi į jurą) ir? - - - - -
jau nuo seniai buvo europiečiams 
lengvai pasiekiamas. Nuo Vietna
mo likimo priklauso Laoso, Kam- 
bodijos ir net Siamo likimas.

Prancūzų įtaka
Prancūzų misijonieriai jau 

nuo 17 š. veikė Vietname. Kolo
nijų perijode, kai didžiosios vals
tybės viena po kitos užiminėjo 
naujas kolonijas, prancūzai 1883 
m. užkariavo visą Indokinijos pu
siasalį, išskyrus Siamą ir Burmą. 
Jie, kaip ir anglai Indijoj, leido 
atskirus kraštus bei provincijas 
valdyti vietiniams karaliukams ir 
kunigaikščiams autonomiškai, pa
silikdami sau globėjo teisę (gyny
ba, užsienio politika ir t.t.). Sai- 
gone buvo prancūzų generalinio 
gubernatoriaus buveinė ir visa 
Indokinijos administracija.

Prancūzijos mokyklose ir uni
versitetuose ėjo mokslus dauge
lis vietnamiečių, laosiečių ir ki
tokių, bet prancūzai juos visus 
vadino bendru vardu “anamit”. 
(Anam yra Vietnamo provincija, 
anksčiau buvusi atskira valsty
bė). Prancūzai, valdę Indokiniją 
apie 60 metų, ją sukultūrino, pa
statė modernius miestus, uostus, 
kelius, bet ir turėjo daug naudos 
iš jos. Indokinija Prancūzijai bu
vo, kas Indija Britanijai.

II D. karo metu, po Pearl Har
bor katastrofos, japonai, veržda
miesi į pietus, užėmė ir Indoki
niją. Prancūzai, parblokšti Euro
poje, neturėjo jėgų šiai kolonijai 
apginti, o Siamas ir šį kartą išla- ' 
viravo bendradarbiaudamas su 1 
japonais.

Prancūzų pralaimėjimas
Komunistas Hočimin, atsiradęs 

Kinijoj ir sąjungininkų — kinų 
su amerikiečiais — remiamas, or
ganizavo Vietnamo pasienyje na
cionalinį frontą vaduoti Vietna
mu! iš japonų okupacijos, bet 
jam tai nepavyko. Tik japonams 
po Hirosimos bombardavimo ka
pituliavus 1945 m., Indokinija 
buvo išlaisvinta ir Hočimin pa
skelbė “Demokratinę Vietnamo 
Respubliką”. Bet tada atsigavo 
prancūzai ir panoro vėl valdyti 
Indokiniją. Hočimin vedė su 
prancūzais derybas, norėdamas, 
kad jie pripažintų Vietnamo res
publiką. Spaudžiant sąjunginin
kams, prancūzai lyg pripažino ją, 
bet nesutiko atiduoti turtingos 
provincijos Cochin-Chin (anks
čiau buvo atskira valstybė). Įtem
pimas tarp prancūzų ir Vietna
mo didėjo.ir buvo prieita prie su-

ventojais (virš 30 mil.) ir dan

Socialistų eilėse
Ho įstojo prancūzų socialistų

tų kongresą, įvykusi 1920 m.

prie kairiojo (komunistų) sparno, 
vadovaujamo Marcei Cachin, nes 
jis tuomet manė, kad komuniz
mas bus geriausia priemonė ko
voti už kolonijų išvadavimą.

1920 m. jis buvo Prancūzijos 
kompartijos pasiųstas į tarptau
tinį darbo kongresą Maskvoje 
kur išbuvo dvejus metus kaip pa
vergtų tautų atstovas.

Tuo lakiu Rusijos komunizmas 
turėjo didelę įtaką Kinijos na
cionalizmui, vadovaujamam gar
saus Sun-jat-seno. Sovietų Rusi
jos patarėjas Kinijai Borodin, 
vykdamas 1925 m. Kinijon į Kan
toną, pasiėmė su savim ir Hoči- 
min, kuris ten įsteigė Anamitų 
Tautinę Lygą kovoti už Indokini- 
jos nepriklausomybę. Kai genero
las čiangkaišekas 1927 m. nu
traukė flirtą su komunistais ir 
patarėją Borodiną išvijo, tai ir 
Ho kartu grįžo Maskvon.

Indokinijos raudonųjų vadas
Sekančiais metais Ho pakeista 

pavarde atsirado Siame ir ten 
įsteigė Indokinijos kompartiją, 
tačiau būstinei vietą pasirinko 
Hong-Konge. 1933 jo revoliucinė 
veikla buvo iššifruota, ir jis turė
jo bėgti. Ką jis veikė iki 1940 
m., nėra žinių, bet 1940 m. vėl 
nauja pavarde pasirodė Kwansi 
provincijoj (greta Indokinijos) 
nes tada kiniečių vyriausybė su
manė jį panaudoti kovoje prieš 
japonus. Kaip jau buvo minėta, 
jis tada paskelbė Vietnamo res
publikos įsteigimą ir pradėjo va
dintis Hočimin. Nors jis kovojo 
prieš Prancūziją, bet tai jam ne
kliudė 1946 m. atvykti Prancūzi- 
jon, kur Fontainebleau konferen
cijoj buvo bandoma tartis dėl 
Vietnamo. Tada jis buvo Prancū
zijos vyriausybės iškilmingai pri
imtas ir. net turėjo pasikalbėji
mą su pačiu prezidentu, bet su
sitarti nepavyko ir karas truko 
dar keletą metų.

Tada Hočimin nesivadino ko
munistu. Jis sakė, kad savo jau
nystėje yra studijavęs Konfucijų, 
Laotse (kiniečių teistų religijos 
steigėjas), Kristaus evangeliją ir 
Marksą. Visi tie mokslai esą ge
ri. Taip pat jis studijavęs dauge
lio kraštų literatūrą ir filosofiją. 
(Jis laisvai kalba prancūziškai, 
angliškai, rusiškai, kinetiškai ir 
japoniškai). Būdamas nedidelio 
ūgio, su ožio barzda, Ho daugiau 
primena viduramžių scholastiką, 
negu šių laiku politini avantiūris
tą. Palyginti, jis yra išsilavinęs ir 
politiškai išprusęs.

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.
B. Naujalis, Ps.D.RJK.N.Pt.

460 Roncesvalles Are., Toronto Tel. LE 3-8008

Ps.D.RJK.N.Pt
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$ PAVERGTOJE TEVYUEJE
SUS m LIETUVA

tą Lietuvoje plėsti pramonės šakas: 
elektrotechniką, elektroniką, radio
techniką, chemiją, prietaisų, staklių 
gamybą, maisto, žuvies ir lengvąją 
pramonę. Oficialiuose planuose ra
šoma: “Padidinti pramonės produk
cijos apimtį maždaug 1,7 karto, 
elektros energijos gamybą 1,7 karto, 
elektros variklių gamybą 4 kartus, 
prietaisų ir automatizavimo priemo
nių — daugiau kaip 2 kartus, audi
nių 2,5-2,8 karto, trikotažo dirbinių 
1,9-2 kartus, nenugriebto pieno pro
dukcijos 1,7-13 karto, sūrio 2-2,1 
karto. Organizuoti masinę televizo
rių ir buitinių šaldytuvų gamybą.” 
Sekančių penkerių metų laikotarpy 
planuojama užbaigti statyti elektros 
jėgainę Elektrėnuose, Kėdainių che
mijos kombinatą, Vilniaus kuro apa
ratūros gamyklą, Šiauliuose — te
levizijos aparatų, šaldytuvų gamyk
las, medvilnės ir trikotažo fabrikus. 
Klaipėdai žadama laivų remonto 
įmonė, dirbtinės odos gamykla, put- 

. fiųjų verpalų ir cukraus fabrikai.
Žemės ūkyje planuojama nusausin
ti 670.000 ha drėgnų žemių. Pagrin
dinis dėmesys būsiąs skiriamas pie
nininkystei, gyvulininkystei, beko
nams, paukštininkystei, linų pluošto 
ir bulvių gamybai.

PIRMOJI PREMIJA
~ Kauno pieno kombinatas laimėjo 

pereinamąją raudonąją vėliavą ir 
pirmąją piniginę premiją, 1965 m. 
paskutiniame ketvirtyje įveikęs soc- 
lenktynėse visas kitas panašaus po
būdžio įmones Sov. Sąjungoje. Pir
mūnų gretose minima darbininkė E. 
Mikšinienė, šaltkalvis A. Vilkavic- 
kas, vairuotojas T. Klimavičius 
inžinierius V. Žebrauskas.

čia stūksojo miškas. Slampinėjo vil
kai. O gamyklai nebuvo nė pamatai 
padėti.

Gi prieš penkis šimtus metų — 
tikėkit netikėkit! — čia tyvuliavo 
pelkės. Kerojo spangienojai, Kiokso
jo dumblas. Veltui čia būtum dairę
sis šviesių gamyklos korpusų. Kaip 
keista!

O ką kalbėti apie laikotarpį prieš 
keliasdešimt tūkstančių metų! Šito
je vietoje žiojėjo neandertaliečio ur
vas. Pro Šalį prašniokštuodavo ma
mutai Bet ir ant mamuto nugaros 
užlipęs, kažin, ar būtum pamatęs 
aukštą gamyklos tvorą. Jos dar nė 
kvapo! Nežinai žmogus nė ką gal
voti!

Prieš kelis šimtus tūkstančių me
tų kaip tik čia, virškindami ptero- 
daktilius, ilsėjosi dinozaurai. Gamyk
los kažkodėl vis dar nematyti. Stul
binantis reiškinys!

O prieš keletą milijonų metų čia 
bujojo milžiniški paparčiai. Ko gero 
jie būtų užgožė modemiškuosius ce
chus. Bet — iš nustebimo tik truk- 
čioji pečiais — net tada neatsirado 
iniciatorių, padėti kertinį akmenį...”

Šią savo satyrą “šluotos” pusla
piuose V. Žilinskaitė užbaigia kan
džiu patarimu: “Jeigu jau lyginam 
praeitį su dabartimi — tai lyginkm 
iki galo, nuosekliai. Neapsiribokim 
ožkom ir dagiais!...”

PANEVĖŽIEČIŲ DROBĖS
Praėjusiais metais į Lenkiją buvo 

eksportuota 410.000 metrų panevė
žiečių išaustų drobių, į Mongoliją 
— 20.000 m ir į Suomiją — 26.000 
m. šiemet gautas užsakymas iš Veng
rijos pasiųsti 20.000 m plačiųjų ba
lintu drobių.

>•

ir NETVARKA ROKUOSE
“Tiesos” skaitytojų laiškų skyriu

je V. Apanauskienė Rokų keramikos 
dirbinių gamyklos darbininkų vardu 
skundžiasi: “... Štai kad ir atlygini
mų išmokėjimas. Niekad darbinin
kai nežino, kada atvyks kasininkė, 
kokiomis valandomis mokės pini
gus ...” Redakcija, išbarusi LKP

u

GAMYKLA IR PRAEITIS
Komunistinė propaganda kiekvie

ną Lietuvoje pastatytą naują ga
myklą mėgsta lyginti su nepriklau
somybės laikotarpiu. Toks propagan
dinis postringavimas, atrodo, nusibo
do talentingai jaunosios kartos sa
tyrikei ir feljetonistei Vytautei ži- Kauno rajono komiteto sekr. A. 
linskaitei. Šia tema ji paskelbė 
šmaikščią satyrą “Neįtikėtina”:

.. Kas galėtų patikėti, kad prieš 
dvidešimt metų čia dar nebuvo mo- 

k derniškos gamyklos. Ganėsi ožkos! 
Augo dagiai! Prieš dvidešimt metų! 
Kaip tik čia, kur stovi gamykla! .

O prieš penkiasdešimt metų? Prieš 
penkis dešimtmečius — jau niekas 
nepatikės! — čia nė ožkų nebuvo.

e LIETUVIAI PASAULYJELondon, Ont.
KYLANTIEJI KREPSININKAL čia 

dabar vyksta visų Londono ir apylin
kės augštesniųjų mokyklų krepšininkų 
varžybos. Tai yra ne tik komandų pa
jėgumo nustatymas, bet ir atskirų 
krepšininkų padarytos pažangos patik
rinimas. Pirmaujančių krepšininkų 
skaičiuje yra ir du lietuviai, būtent, 
Leonas Butkus, lietuvių klubo “Tau
ras” jaunimo komandos kapitonas ir 
E. Daniliūnas jr. paminėtos liet, ko
mandos žaidėjas. Pirmasis yra 16 m. ir 
žaidžia jaunių grupėje. Visi turnyro 
žaidėjai kiekvienoje grupėje jaunių ir 
senj. yra suskirstyti į dvi divizijas. Iš 
maždaug trijų šimtų varžybose daly
vaujančių geriausių žaidėjų L. Butkus 
yra antras, per 10 rungtynių laimėjęs 
187 taškus, o geriausias jaunių grupės 
krepšininkas per tiek rungtynių lai
mėjo 200 taškų. Taigi mūsų tautietis 
nuo jo atsiliko tik 13 taškų. Senjorų 
grupės geriausias metikas per 10 rung
tynių sudarė tik 170 taškų. L. But
kaus taškai dažnai sudaro didesnę pu
se komandos laimėtų taškų. Leonas 
yra pavyzdingas mokinys, pasižymįs 
ne tik savo gabumais, bet ir darbštu
mu. Jis kasmet pereina į augštesnį 
skyrių, gaudamas sidabro medalį, pre
miją ir Lt. Jo komanda priklauso prie 
pirmaujančiųjų jaunių klasės koman
dų.

E. Daniliūnas jr., 19 m. amž., žaidžia 
senjorų klasėje ir priklauso antros di
vizijos stipriausios komandos pirmam 
penketukui. Varžyboms paįvairinti ko
manda žaidė krepšinį ir jį laimėjo 
prieš universiteto trenerių “koman
dą”. Šiomis dienomis turės panašias 
rungtynes prieš Grey Cup čempijonus 
— Toronto Tiger Cats. Ši komanda — 
South Lions neseniai pasiekė ir savo
tiško rekordo, sumušdama savo “prie
šą” 104:41 santykiu. Londono “Free 
Press” rašo, kad nė viena augštesnių- 
jų mokyklų komandų nėra čia įstengu
si savo “priešą apdovanoti” taškų skai
čiumi, didesniu už 100. Net Ontario 
pirmenybes 1957 m. laimėjusioji Beck 
komanda nepasiekė tokio santykio re
guliaraus laiko rungtynėse. Paprastai 
iš dešimties geriausių turnyro žaidėjų 
kiekvienoje grupėje sudaroma repre
zentacinė, komanda, žinoma “Ali 
Stars” vardu. Anksčiau Londono lie
tuvių vardą sporte garsindavo Šarū
nas Styga, prieš porą metų baigęs 
augštąjį mokslą.

Abu pradžioje paminėtieji jaunuo
liai yra ir Londono - Rodney jaunimo 
ansamblio nariai. Linkime jiems ir 
toliau tokiu pat sėkmingumu daryti 
pažangą sporte, nepamirštant, kad pir
menybė visada turi būti atiduodama 
mokslui, o ne sportui ir kitoms pra
mogoms.

IGNAS KATKUS, buvęs neprikl. 
Lietuvos kariuomenės viršila, šiomis

krizę. Demokratija yra daugiau mora- dienomis įsiregistravo Šv. Juozapo li- 
linis nusistatymas laiduoti kito as- gonįnėje operacijai. Ten pat gydosi ir 
mens laisvę. Tai vienas antrą gerbian- ; p Pieitienė-Piskarskienė iš Mount 
čių asmenų vienybė. Tik kultūringa Bryjges Qnt 
bendruomenė gali būti demokratinė. L *
Prievarta demokratu nepadarysi. Rei- WINDSOR. Ont

Š- .i

Laimėjusieji premijas už gražiausias kaukes Hamiltono ateitininkų 
rengtame vaikų baliuje Nuotr. A. Juraičio

g HAMILTON

Smirnovą, praneša: “Atlyginimas 
pastaruoju metu išmokamas regulia
riai, iš anksto numatytomis dieno
mis ir valandomis.” Į V. Apanaus- 
kienės skundą, kad įmonės parduo
tuvėje negalima gauti reikalingu 
prekių, redakcija atsako, jog jau pa
skirtas naujas vedėjas, kuris steng
sis patenkinti pirkėjų poreikius.

V. Kst.

CALGARY, Alta
LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS MINĖJIMAS, surengtas Bend
ruomenės apylinkės valdybos vasario 
mėn. 12 d.., praėjo su didižausiu pasi
sekimu. Atsilankiusios publikos buvo 
rekordinis skaičius. Tautos Fondui 
laisvai, be rinkliavos, suaukota $77. 
Nors vėlokai gautas veikalėlis “Lėk, 
lėk, mano sakalėli”, parašytas Gaspa
ro Veličkos radijo vaidinimui, kuo 
puikiausiai pasisekė suvaidinti nenu
ilstančio visuomenininko A. Kučins
ko ir artistų dėka. Veikalėlis vaizda
vo Tėvynę karo audroje, artėjančią 
rusų okupaciją ir tragišką šeimos išsi- ir kitur, 
skyrimą. Motinos rolę vaidino p. Mūsų veikloje yra kažkas neišaiški- 
Gluoksnienė, sūnų roles — P. Deve- 
nis ir V. Kavaliauskas, tėvo rolę — 
p. Gluoksnys ir kaimyno — p. Rašte- : 
nis. Nežiūrint trumpo laiko ir tik 3 
repeticijų^ artistai savo vaidmenis 
puikiai atliko ir paliko-nepamirštamą 
įspūdį žiūrovams.

Apylinkės valdybos pirm. A. P. 
Nevada savo trumpoje kalboje primi
nė Vasario 16 reikšmę, perskaitė gau
tus sveikinimus, kurių vienas — nuo 
estų Bendruomenės — ypač nuošir
dus. Pakviestas kalbėti A. Kučinskas 
priminė susirinkusiems padarytas Tė
vynei skriaudas komunistų-rusų ir fa
šistų vokiečių. Antras kalbėtojas J. 
Karpius iš Coronation, kuris atvyko 
su ponia ir dukrele net 200 mylių da
lyvauti parengime, įžangoje visus 
prajuokino užklausdamas susirinku
sius: “Kodėl jūs Calgary turite net 
dvi Vasario 16-tas? Klausiau jūsų pir
mininką, kuris paaiškino, kad padau
gėjo lietuviai ir nesutelpa į salę kar
tu. Gerai — dauginkite ir didinkite 
tautą.” Mat, vasario 5 d. Calgary Lie
tuvių Draugija, kaip visuomet, išnuo
mojo tą pačią salę ir skubotai suruo
šė savo parengimą, pavadintą “Tradi
ciniai vasario mėn. šokiai”, tuo norė
dama sukliudyti B-nės rengiamą mi
nėjimą, nors pakartotinai buvo kvie
čiami B-nės ižd. Leščinsko rengti mi
nėjimą bendrai.

Toliau p. Karpius savo kalboje pri
minė matęs L. kariuomenės pirmąjį 
pulką, kuris buvo tik 150 vyrų skai
čiumi ir tik 100 iš jų turėjo šautu
vus. Kovos lauke kritusių ginklus pa
ėmė gyvieji ir tęsė kovą, kurią, kaip 
žinome, laimėjo. Baigdamas priminė 
kalgariečiams, kad ne tarpusavė ko
va, neapykanta ir nesusipratimai, bet 
vienybė, darbas ir kova išlaisvins Tė
vynę iš rusų vergijos ir išlaikys lietu
vybę išeivijoje. J. Karpius susilaukė 
karštų ir ilgų plojimų ir sveikinimų 
iš oublikos.

Šis minėjimas turėjo būti daug 
kuo įvairesnis ir puošnesnis ir be 
abejonės būtų buvęs, jeigu apylinkės 
valdyba butų pateikusi iŠ anksčiau 
numatytą ir paruoštą programą. Dėl 
C.L.D. surengtų šokių savaitę prieš 
minėjimą buvo manyta, kad atsiun

kys mažokai dalyvių, ir nusistatyta 
laikytis kuklumo bei taupumo. Įvyko 
netikėtumas — kalgariečiai parodė 
savo pritarimą Bendruomenės valdy
bos darbams ir pastangoms lietuvybės 
darbuose.

Jau daugiau kaip 8 metai verda 
tarpusavė kova tarp lietuvių Calgary, 
ir kodėl? Komunistų neturime, poli
tinė ideologija mažai mus skirsto. Ta 
kova yra vedama tik kelių šeimų, ku
riom Lietuva ir lietuvybė mažai terū
pi. Kati, nors veikia lietuvių eilėse, 
save laiko kitataučiais darbovietėse

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS, ren-1 
giamas Hamiltono ateitininkų, įvyks 
šį sekmadienį, kovo 13 d. 10 vai. pa- Į 
maldose jaunimo organizacijos daly- j; 
vauja su vėliavomis. Pamaldų metu
— bendra Komunija. Moksleiviai at
eitininkai kviečia visus ateitininkus 
sendraugius, tėvelius ir visą katalikiš
kąją visuomenę dalyvauti Mišiose ir 
bendroje Komunijoje. Šv. Kazimiero 
šventės minėjimo proga junkimės 
maldoje už jaunimą ir melskime per 
šv. Kazimiero užtarimą Lietuvai lais
vės. Visi jaunučiai, jaunesnieji ir vy
resnieji moksleiviai ateitininkai ren
kasi į parapijos salę 9.45 vai. ryto. 
Pamaldose dalyvauja organizuotai. 
Prašom nesivėluoti.

4 vai. p.p. Jaunimo Centro salėje 
j— iškilminga šventės minėjimo aka
demija, kurios programą išpildys vien 
tik jaunimas. Paskaita — stud. Živi
lės Šlekytės iš Toronto. Meninėje da
lyje — taut, šokių grupė “Gyvataras”
— gimnazistų grupė, dramos teatro 
“Aukuras” jauna aktorė Lina Verbic- 
kaitė ir patys moksleiviai ateitininkai. 
Visuomenė, o ypač jaunimas, kviečia
mi gausiai dalyvauti šventėje. Prie 
įėjimo bus renkamos aukos išlaidoms 
padengti.

A.A. ALBINAS ŠČIUKA, 57 m. am
žiaus, mirė staiga vasario 24 d., ket
virtadienį, savo namuose. Velionis pa
liko giliame nuliūdime žmoną Oną 
Adomaitytę, o Lietuvoje liko brolis 
Antanas ir seserys: Tereseė, Ona, Ma
rija ir Matilda. A.a. Albinas buvo ra
maus būdo ir pamaldus. Velionis dir
bo Hamiltono kredito bankelyje kaip 
buhalteris. Palaidotas vasario 28 d. 
lietuvių kapinėse iš AV bažnyčios, da
lyvaujant gausiam būriui pažįstamų 
bei giminių.

lyje. Taip pat pakartotinai jau antrus, 
metus iš eilės keltas M. Ramanausko 
klausimas dėl išleidimo lietuvių kalba 
bankelio įstatų ir glaudesnio bendra
darbiavimo tarp visų keturių lietuviš- 
kuju bankeliu Kanadoje (pirmas vi
sų lietuviškų bankelių pasitarimas jau 
yra numatytas artimiausiu laiku).

Susirinkimas praėjo sklandžiai ir 
darbingoje kooperacinėje dvasioje ir 
užtruko nepilnas dvi valandas. Susi
rinkime dalyvavo 64 nariai iš 929. S.D.

MŪSŲ LAIKŲ DEMOKRATIJOS 
KRIZĖS PRASMĖ — tokia tema skai
tė paskaitą J. Varanavičius, ateitinin
kų sendr. sus-me vasario 27 d. Atpa
sakojęs trumpą demokratijos istoriją, 
pabrėžė, kad demokratija visą laiką 
nebuvo tobula ir vis kentėjo. I pasauk 
karas atrodė atneš demokratijai per
gale, Deja, legaliu keliu atėjo dikta
toriai Mussolini ir Hitleris. Tų tautų 
atšalimas ateina tik po fašizmo pralai
mėjimo, II pas. karas padėties nepa
keitė. Nacionalinėm diktatūrom žlu
gus, atėjo liaudies diktatūros. Šioje 
geležinės uždangos pusėje demokrati
ja turi kovoti su proletariato diktatū
ros šalininkais. Kur slypi demokrati
jos krizės šaltinis? Diktatūros grėsmė 
kyla iš masių. Masių atėjimas į poli
tinį gyvenimą nėra laidas demokrati
jai. Masė težino anarchinę kovą arba 
diktatūrinę vergiją, ir todėl jos įsi- 
viešuatavimas reiškia demokratijos

T. ENSKAITIENEI šv. Juozapo li
goninėje padaryta sunki operacija. Li
gonė jaučiasi gerai. Linkime jai greit 
pasveikti ir vėl grįžti į parapijos cho
ro eiles. J. P.

J. A. Valstybės
ALBINAS IK ELENA LAUBUTA- 

NAI, plačiai žinomi Visų šventųjų 
parapijos Čikagoje gyventojai, sau
sio mėn. 29 d. paminėjo savo 50 m. 
vedybinio gyvenimo sukaktį. Abu
du priklauso senesnei ateivių kar
tai, atvykę iš Lietuvos šio šimtme
čio pradžioj. A. Laurutanas kilęs iš 
Vilniaus krašto, Didžios Salos, Tve
rečiaus parapijos, Švenčionių 
apskr., jubiliatė Elena Pivorūnaitė 
iš tos pat parapijos, Bobėnų km.

žarijai pasiuntė 54.000 lirų ($84). 
Tą pačią dieną italų radijas pranešė, 
kad tai tremtinių lietuvių berniukų 
auka, iš jų pareikalavusi nemažo pa
sišventimo. RAI (Italų Radijo ir Te* 
levizijos Centras) saleziečių įstaigai

50.000 lirų Jūsų auka meilės gran
dinei prieš badą Indijoj. Nuoširdžiai 
Jums dėkodami taip pat ir Indijos 
valdžios vardu, norime Jums išreikš
ti gilų Jūsų tokio duosnaus žmogiš
ko solidarumo veiksmo įvertinimą. 
RAI — RadiotelFvisione Italiana”.

ROMOS LELLI GAREY Eccle
siastical Art — religinio meno krau
tuvė Castelnuovo saleziečių spaus
tuvėj užsisakė 25.000 Sv. Kazimiero 
paveiksliukų.

Argentina
KAPT. F. ŠVENČIONIS iš karo 

akademijos yra perkeltas į Samiento 
miestą, Combdoro Rivadavia, kur eis 
pulko adjutanto pareigas. Prieš tai 
per 10 metų dėstė karo akademijoje. 
KpL F. Švenčionis gražiai kalba lie
tuviškai ir skaito lietuvių laikraštį

V. SIDZIKAUSKAS, VLIKo ir 
PET seimo pirm, vasario 9 d. lankė 
si Vašingtone. Jis drauge su kitais 
PET seimo atstovais buvo priimtas 
atstovų rūmų pirm. John McCor- 
mac, sen Paul H. Douglas ir kt

S. SUŽIEDĖLIS, “Darbininko” 
vyr. redaktorius, ilgesniam laikui 
išvyko sveikatos taisyti. Jo darbus 
laikraštyje perėmė Tėvas Romelius 
Bučmys, OFM. Išvykstančiam iš 
Niujorko S. Sužiedėliui atsisveiki
nimą vasario 5 d. sumose dr. R. 
šomkaitė. Dalyvavo artimiausi “Dar
bininko” redakcijos ir Ateitininkų “Laiką”. 
Federacijos bendradarbiai.

GRAŽINA TISKUTĖ, didžiulės 
Sach’s krautuvės (Manhattane, 5 
Avenue, New Yorke) modistė ir mo
teriškų drabužių skyriaus vedėja, 
tarnybos reikalais vasario 18 d. išvy
ko į Paryžių.

JONUI GRIGAIČIUI-GRIGALIŪ- 
NUI mirus, vietoj gėlių Niujorko 
Liet. Valstiečių Liaudininkų kuopa 
paskyrė $15. Tautos Fondui Lietuvos 
laisvinimo darbams paremti.

ELENA IR BRONIUS SUDŽINS- 
KAI, Newark, N.J., tragiškai žuvusio 
savo sūnaus Broniaus Sudžinsko at
minimui paaukojo $200 Šiluvos kop
lyčios statybai Vašingtone.

Naujoji Zelandija
ŽIEVINIS MALSKAITIS, Marijos 

ir Alberto Malskaičių sūnus, 18 m. 
amžiaus studentas, žuvo vasario 8 d. 
Aucklando mieste eismo nelaimėj. 
Velionis studijavo to miesto universi
tete. Nelaimė atsitiko vasario 6 d. 
važiuojant lengvu motociklu ir susi
dūrus su automobiliu. Nuvežtas ligo
ninėn dar dvi dienas gyveno; mirė 
vasario 8 d.

D. E.

Vokietija
KUN. ST. LISAUSKAS, 51 m. am- 

žiaus, vasario 4 d. mirė Memminge- 
ne. Velionis buvo gimęs Lietuvoje — 
Užventyyje, teologijos studijas baigė 
Vokietijoj - Eichštate ir 1946 m. 
įšventintas kunigu. Dirbo keliose vie
tose lietuvių pastoracijoj. Sirgo apie 
10 metų; sirgdamas dar keletą metų 
dirbo vokiečių parapijoj, bet pasku
tiniais metais turėjo ir nuo to atsisa
kyti. Lietuvių kapelionas Memmin- 
gene kun. dr. J. Petraitis globojo 
daug metų sergantį kunigą ir suruo
šė gražias laidotuves. Kapinėse atli
ko laidotuvių apeigas ir pasakė pa
mokslą sielovados direktorius kun. 
dr. J. Aviža. Kun. J. Petraitis, kaip 
Het. kapelionas ir LB pirm. Memmin- 
gene, padėjo vainiką ir tarė atsisvei
kinimo žodį. Dar kalbėjo ir padėjo 
vainiką vokiečių klebonas, kurio pa
rapijoj jis dirbo keletą metų. Be to, 
dar daug vainikų prie kunigo kapo 
padėjo tautiečiai lietuviai. Bažnyčio
je iškilmingas Mišias atnašavo vysk. 
Pr. Brazys, asistuojamas kun. A. 
Bungos ir kun. V. Damijonaičio. Pa
mokslą pasakė vietos klebonas. Po 
gedulingų pamaldų vysk. Pr. Brazys 
vokiečių kalba padėkojo Augsburgo 
vyskupui, vietos klebonui už globą ir 
visokią pagalbą, teiktą mirusiajam 
kunigui; padėkojo ir susirinkusiems 
žmonėms — lietuviams ir vokiečiams 
— už gausų dalyvavimą laidotuvėse. 
Dalyvavo 9 lietuviai kunigai ir keli 
vietiniai — vokiečiai.

HAMBURGE VASARIO 16 MINĖ-

METINIS BANKELIO “TALKA” 
narių susirinkimas įvyko vasario 26 d. 
parapijos salėje. Susirinkimą atidarė 
valdybos pirm. E. Sudikas, pakvies
damas narius ir pranešdamas staigią 
bankelio tarnautojo A. Sčiukos mirtį 
išvakarėse prieš susirinkimą. Jo ir ki
tų mirusių narių atminimas pagerbtas 
atsistojimu.

Valdomųjų organų pranešimuose 
konstatuota pažanga. Ižd. — bankelio 
vedėjas E. Lengnikas pažymėjo, kad 
metai užbaigti $952.244.70 balansu. 
Bankelio apyvarta padidėjo 22%. Sau
sio mėn. jau peržengta vieno milijono 
dolerių balansas. Pajamų 1965 m. tu
rėta $65.540.30, išlaidų — $26.764.71. 
Grynas pelnas su likučiu iš 1964 m. 
$38.978.53. Kredito komiteto pirm. J. 
Mikšys pranešė, kad per 1965 m. iš
duoti leista 170 narių paskolos $529. 
880 sumai; asmeninių paskolų išduota 
$363.080, nekilnojamo turto paskolų 
$166.800. Revizijos komisijos aktą 
perskaitė Z. Stanaitis. Viskas rasta ge
roje tvarkoje. Tą patį parodė ir 
angliškai perskaitytas auditoriaus E. 
P. Nolan pranešimas.

Pelno paskirstymo projektas, pa
teiktas valdybos, po neilgų diskusijų 
ir vieno skirtingo pasiūlymo pakeisti

namo. Pvz. kai Bendruomenė ruošia 
gegužines, visuomet kiti ruošia taip 
pat gegužinę; kai Bendruomenė ruo
šia šokių vakarą ar minėjimą, daž
niausiai išdygsta kitas parengimas; 
kai Bendruomenė aukoja Tautos Fon
dui ar kariams invalidams, kita gru
pelė, lyg pasijuokdama iš Bendruo
menės pastangų, aukoja svetimtau
čiams.

Lankosi pas mus dvasiškiai iš rytų 
ir visi kviečia į vienybę ir susiprati
mą, bet išvažiuoja nieko nepasiekę. 
Lankėsi krašto valdybos pirmininkai 
Stp. Kęsgailą ir P. Lukoševičius — 
abu turėjo progos susitikti ir vienus 
ir kitus; abu išvažiavo susijaudinę 
linguodami galvas.

Gaila, labai gaila, kad tarp tokių 
nuoširdžių, malonių, vaišingų ir dorų 
lietuvių tokie nemalonumai turi būti.
Darbo ir veiklos lietuvybės baruose 
yra kalnai — turėtų užtekti jo ir 
Bendruomenei ir dar kitom keliom 
organizacijom, tik svarbu, kad esa
mos organizacijos prisilaikytų rimtu
mo, kultūringumo ir jų vadovybės i kaikurias aukų pozicijas, buvo susirin- 
nuoširdžiai siektų sugyvenimo.

Artėja abiejų organizacijų metiniai 
susirinkimai ir rinkimai naujų valdy
bų. Kalgariečiai turėtų šiemet tą pro
gą išnaudoti ir išrinkti visuomenei 
patikimus žmones vienoje ir kitoje 
organizacijoje, kurie sugebėtų atsta
tyti taiką, kitaip kalgariečiai paliks 
blogą įspūdį lietuvių išeivijoje. Kor.

Red. pastaba. Organizacijų rietenos .
beveik visose lietuvių kolonijose yra muose didele balsų dauguma buvo 
išnykusios. Linkėtina ir kalgarie- į perrinkti St Dalius ir A. Repčys kitai 
čiams baigti nesantaikas ir dirbti trejų metų kadencijai. Į kredito komi- 
bendram tikslui, išreikštam Jaunimo, tetą perrinktas A. Sukaitis, o revizijos 
Metų šūkyje: “Mūsų jėgos, mūsų ži-^ komisijon aklamacijos būdu perrinkti 
nios laisvai Lietuvai Tėvynei”. Lietu-; Z. Stanaitis trejų metų kadencijai ir J. 
vių Bendruomenė apjungia visus Ka- Bulionis 1 metų kadencijai. Balsavimas 
nados ir kitų kraštų lietuvius, tad ir buvo atliktas slaptai paduodant 64 tei- 
kalgariečiai neturėtų sudaryti išin> sėtas korteles.

Klausimuose ir sumanymuose iškilo 
keletas pasiūlymų. Būdingiausias bu
vo P. Enskaičio pasiūlymas: paskelbti 
lietuvių jaunimo tarpe konkursinį ra
šinį kooperacijos tema ir geriausius 
rašinius atžymėti piniginėmis premijo
mis. Kitas pasiūlymas: premijuoti mo
kyklinio amžiaus vaikus, kurie dau
giausia per metus bus sutaupę banke

kia pakelti masės kultūrinį lygį, žmo
giškosios asmenybės ir atsakomybės 
verte, teisės ir laisvės dvasią. Vergas 
tikra prasme tas, kuris nežino, kad jis 
vergauja. Be laisvų žmonių, žmonija 
sunyks” — G. Bernanos žodžiais baigė 
paskaitininkas.

Po paskaitos ir pirmininko praneši
mu apie veiklą buvo išrinkta nauja 
valdyba. Dėkojame senajai už ištver
me ir darbą ir linkime sėkmės nauja
jai.

Sus-me nuspręsta, kad ateitininkai, 
norį priklausyti Hamiltono sendr. 
kuopai, privalo užsimokėti nario mo
kestį iki š. m. kovo 15 d. pas valdybos 
narius. V.

L. SKRIPKUTĖ — NAUJA T. FON- ] 
DO V-BOS PIRMININKĖ. Vadovavęs ] 
skyriui 2 metus Alf. Vainauskas dėl ] 
sveikatos iš T. Fondo pasitraukė. V-ba - 
neteko gabaus vadovo, nenuilstančio 
darbininko ir asmens, su kuriuo yra 
malonu kartu dirbti. Jei šis išėjimas 
reiškia jo pasitraukimą ir iš visuome
ninio darbo, tai būtų didelis nuosto
lis ne tik T. Fondui, bet ir visai Ha
miltono lietuviškai veiklai. Dabartinę 
T. Fondo skyriaus v-bą sudaro: pirm. 
L. Skripkutė, ižd. Alb. Pilipavičienė, 
sekr. St. Dalius, parengimų vad. K. 
Mileris. Kęst. Norkus, Pr. Sakalas ir 
naujai valdybon atėjęs F. Rimkus. Da
bartinė pirmininkė T. Fonde jau dirba 
nuo 1955 m. Skyrius ruošiasi su savo 
tradiciniu Viktorijos Dienos parengi
mu paminėti savo veiklos 15-kos me
tų sukaktį.

METINĖ T. FONDO RINKLIAVA. 
Netrukus bus kreipiamasi į visus pra
šant paremti pinigine auka T. Fondą, 
kuris telkia lėšas mūsų valstybės iš
laisvinimui. TF v-bos nariai ir talkon 
suprašyti žmonės pasibels vakare į jū
sų namų duris ir paprašys mažos au
kos. Būkime malonūs tiems žmonėms, 
pasirodykime, kad įvertiname dirban
čiųjų pastangas, ir dėl dolerio kito 

~ _ __ nedezertyruokime iš mums skirto ko-
skirstyta $38.978.53. Valdybos riidci- | * $86^1

, Toji suma galėtų būti keleriopai di
desnė. jei visi jaustume reikalą prisi
dėti, o ne vien tik atsikratyti rinkėju.

kimo patvirtintas sekančiai: garantijų 
fondui $7.755.12, švietimo fondui $600, 
nariams dividendo 4,5% už pirmą pus
metį ir 5% už antrą pusmetį $29.116. 
29, Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje 
$300, Hamiltono lietuvių šešt mokyk
lai $400, metinio susirinkimo išlai
doms $300 ir likutis paliktas nepa
skirstytas pelne $507.12. Iš viso pa-

ties.
S. GURECKAS, gyvenąs Drumhel- 

ler. Altą, turi savo vardu įsteigęs įmo
nę “Carpenter and Cement Work”. 
Joje sėkmingai dirba ir yra gerai ži
nomas kanadiečių tarpe. Jis yra ne 
tiktai “T. žiburių” skaitytojas,'bet ir 
rėmėjas — jau treti metai iš eilės 
atsiunčia rėmėjo prenumeratą. Kor.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
atstatymo 48 m. sukakties proga pa
maldas už žuvusius dėl Lietuvos lais
vės atlaikė lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčioje kleb. kun. D. Lengvinas. 
Minėjimui kroatų salėje vadovavo 
apyl. valdybos pirm. Romualdas Dum
čius. Profesorius ir “Lituanus” žuma- ' 
lo redaktorius dr. Tomas Remeikis 
savo kalboje prisiminė carinės Rusi
jos užmačias, palygino jas su dabarti
nės sovietinės sistemos tikslais, pabrė
žė sąlygas atgauti Lietuvos nepriklau
somybę. Kalba buvo su įdomumu iš
klausyta ir gausiais plojimais priimta. 
Meninę dalį išpildė mūsų jaunimas ir 
viešnia iš Detroito sol. Bronė Beržans- 
kienė. Jaunimas gražiai atliktomis 
lietuviškomis dainomis, deklamacijo
mis ir akordeono muzika puikiai nu
teikė susirinkusius. Solistė, palydima 
Alberto Mateikos, labai gražiai pada- 
navo A. Kačanausko “Mano gimtinė”, 
St. Šimkaus “Oi greičiau, greičiau” ir 
“Kur bakūžė samanota?”. Minėjime 
dalyvavo daug jaunimo. Tautiniais 
drabužiais pasipuošęs jaunimas su lie
tuvių ir Kanados vėliavomis dalyvavo 
bažnyčioje pamaldų metu ir salėje 
per minėjimą. Buvo renkamos aukos 
Tautos Fondui. Iš aukų gausumo ma
tyti Windsoro lietuvių nuoširdumas 
ir supratimas Lietuvos laisvinimo rei
kalo. Aukų rinkimas tebevykdomas 
Tautos Fondo įgaliotinio P. Januškos. 
Lietuvos vėliava plevėsavo prie mies
to rotušės vasario 16 d.

VALĖ IR ALBINAS TAUTKEVI- 
CIAI lietuvių parapijos salėje vasario 
12 d. atšventė vedybinio gyvenimo 15 
m. sukaktį, šioje šeimos šventėje da
lyvavo gražus skaičius windsoriečių, 
giminių ir draugų net iš kaimyninio 
Detroito. Sukaktuvininkai augina ir 
lietuviškai auklėja tris mokyklinio 
amžiaus vaikučius — Aldoną, Edvar
dą ir Laimutę; aktyviai dalyvauja 
Bendruomenės veikloje. Dar daug 
kakčių linkime sulaukti. Kor.

J. KAZLAUSKIENĖ, laimingai pa
kėlus ir antrą sunkią operaciją, dabar 
jau yra grįžus iš ligoninės į namus ir 
baigia pasveikti bei sustiprėti.

ST. DALIUS, keliaujantis hamilto- 
nietis, yra vėl pasileidęs į kelionę, 
šį sykį automobiliu yra išvykęs 4 sa
vaitėm j Meksiką. Tikimės vėl skaity
ti jo įdomiai parašytus kelionės įspū
džius šio laikraščio puslapiuose. K. M.

“GULBĖS GIESMĖS", rašytojo dr. 
J. Griniaus dramos, premjera įvyks 
kovo 19 d, Jaunimo Centre. Plačiau

WINNIPEG. Man

Italija
INDIJA DĖKOJA LIETUVIAMS. 

Šv. Tėvui paskelbus vajų Indijos ba
daujantiems, ir lietuviškas Castel- 
nuovo jaunimas subruzdo jiems į pa
galbą. Nepriklausomybės šventės 
proga sudėjo jie visas savo santau
pas lietuviškais “litais”, itališkom Ii- JIMAS įvyko vasario 12 d., o pianis- 
rom, vokiškom markėm bei angliš- to A. Smetonos koncertas — vasario 
kais šilingais ir, dar auklėtojams 11 d. 
prisidedant, surinko ir RAI organi-

OAKVILLE, Ont
KALBĖJO DR. A. MUSTEIKIS. 

Šiais metais vasario 16 minėjimo kal
bėtoju buvo dr. A. Musteikis. Jis savo 
originalioje kalboje palietė įvairius 
lietuvio tipus, kurie kiekvienas savaip 
supranta Lietuvos reikalus, kiekvie
nas savaip judina Lietuvos laisvės rei
kalą. Nežiūrint tų skirtingų būdų, tiks
las yra bendras ir vienas kitam neturi 
stovėti skersai kelio.

Mūsų minėjimuose bendrų vaišių 
dalis yra tikrai lietuviško pobūdžio. 
Taip kaip mūsų seneliai' visus savo 
rimtus ir linksmus reikalus aptardavo- 
atšvęsdavo prie baltųjų skobnių midu- 
tį girkšnodami, taip ir mes prie gau-

SU-

Paruošė Pr. AL

šių valgiais stalų, kuriuos paruošia 
mūsų gerosios šeimininkės, suartėja
me vienas su kitu, geriau vienas kitą 
pažįstame ir atjaučiame, kaip ir dera 
vienos tautos vaikams. Gera, kad tuo 
metu mes nepamirštame nei Tautos 
Fondo, nei šalpos bei jaunimo fondų. 
Kiekvienais metais matome, kad tas 
bendro suartėjimo jausmas mūsų apy
linkės lietuviuose stiprėja. Tai labai 
džiuginantis ir girtinas reiškinys. Tik 
tuomet, kai mes be klasių pasiskirsty
mo vienas kitą suprantame ir atjau
čiame, galime sujungti visas savo jė
gas vienam tikslui dirbti tėvynės lais
vei. Kor.

Dėkojame savo mieliems bičiuliams M. ir D. Norkams, 
M. ir A. Grincevičiams, B. ir B. Dirsėms, B. ir A. Stonkdms, 
J. ir P. Laureckams, S. ir A. Kairioms, A. ir T. Žebertavi- 
čiams už tokią mums malonią staigmeną-įkurtuves pradė
jus mums gyventi naujame name. Ačiū už tokias puikias 
vaišes, gerus linkėjimus, o dar didesnis ačiū už tokias gra
žias gėles. Visa tai pasiliks mūsų atmintyje.

. V. ir V. Treigiai

Delhi. Tillsonburg
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS RE- įvyks ir parapijos metinis pobūvis. 

KOLEKCIJOS pradedamos sekmadie- Manoma, kad iškilmėse dalyvaus ir 
nį, kovo 13 d. Jas ves jau Lietuvoje vienas lietuvių vyskupų.
pagarsėjęs rekolekcijų vedėjas T. dr. BEVEIK VISI TABAKO augintojai 
J. Venckus, SJ. Rekolekcijos truks vi- lietuviai ūkininkai užsako iš fabrikų 
są savaitę. Įdomūs pranešimai, trum- reikalingas trąšas kolektyviar-šv. Ka
pų filmų rodymai, atsakymai į klau- zimiero parapijos vardu, gaudami nuo 
simus, konferencijos vyks vakarais 7 10 iki 15% specialią nuolaidą nuo nor- 
val. Visos apylinkės lietuviai kviečia- malios trąšų kainos. Tuo būdu atgau- 
mi dalyvauti. ta šiais metais beveik $8000 pinigų.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS KO- Didžioji jų dalis grįžo į ūkininkų ki- 
MITETĄ sudaro 15 narių. Jo valdy- šenes. Trys nuošimčiai iš tos nuolai- 
bos pirm. — J. Strodomskis, sekr. — dos parapijai davė $2351.05. Tvarkin- 
P. Augaitis, ižd. — A. Augustinavi- gai ir uoliai užsakymus priima bei

VASARIO 16 buvo atšvęsta vasario čius. Komitetas daug prisideda prie tvarko P. Augaitis ir Br. Dirsė, bend-
20 d. Kleb. kun. J. Bertašius atlaikė 
pamaldas ir pasakė tai dienai pritai
kintą pamokslą. Pamaldų metu M. 
Januška ir V. Rutkauskas laikė Lie
tuvos trispalvę, o keturios lietuvaitės, 
apsirengusios tautiniais drabužiais, 
stovėjo garbės sargyboje. Giedojo 
bažnytinis choras, vad. D. Januškai-

įvairių parapijos darbų. radarbiaudami su klebonu, duodami
LIETUVIŠKO KRYŽIAUS prie Šv. paaiškinimų užsakytojų susirinkime.

Kazimiero bažnyčios pašventinimas Seniau tuos pinigus gaudvo agentai, 
numatomas birželio 18 d. Tuo laiku kurie platindavo trąšas. Kor.

Prie įėjimo į minėjimą par. salėje 
J. Demereckas rinko aukas Tautos 
Fondui. Kartu buvo renkamos aukos 
ir parašai peticijai Jungtinėms Tau
toms. KLB Winnipego apyl. valdybos

(Nugelta į 7 psl.)

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA“

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IK! $5.000. mortųKių 
poskolot iki 60% tarto vertės. UŽ ItRUS mokomo 4H% dM* 
4ondo H pelno, oi DEPOZITUS — 4% ir veikto nemokomos py. 
vybės ir peskolų drausmes. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmcdieniois —* penktodienieis 9 val.r. — 1 vai. pa platų. 
Antradieniais Ir penktadieniais S vai. p.p. — 8 vai. vakare .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 Telefonas JA 14S11
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“Aukuro” pasiruošimas J. Gri
niaus “Gulbės giesmės” premje
rai Hamiltone, Ont, eina pilnu

čiui. Jis yra vienintelis artistas 
“Aukure” nuo įsisteigimo šio 
meno vieneto Hamiltone. Hamil
toniečiai ir apylinkių lietuviai 
Albiną gerai prisimena iš pirmų
jų statytų veikalų, kuriuose be
veik visada turėdavo pirmaujan
čius vaidmenis. Matėme jį “Vin
co Kudirkos” vaidinime Bevar
džio rolėje, “šykštuolyje” ir ki
tuose veikaluose.

Bestebint nuotraukų darymą,

Toronto Liet. Akademikų Dr- 
ja davė savo nariams ir visuome-

dien ar tai režisorės namuose ar 
parapijos salėje. Netikėtai vieno 
sekmadienio popietę užklydau 
pas fotografą Alb. Jūraitį. Ma
niau, kad patekau į teatro salę 
— bėgioja gražiausiais drabužiais 
pasipuošusios damos, net sunku 
atpažinti, o pati režisorė ’ir akto-! 
rė E. Dauguvietytė • Kudabienė: 
šaukia: “Klaupk, augščiau veidą, 
žiūrėk į tą šoną.” Prisiartinu prie 
vieno jaunuolio ir paklausiu: 
‘‘Kas čia dedasi?” Jis atsakė la
bai rimtai: “Darome “Gulbės _ 
giesmės” vaidinimo nuotraukas”, gražius įspūdžius. Matėme ją K. 
Tada man buvo visiškai aišku, ko- Binkio “Atžalyne” mokytojos ro-į 
dėl toks gyvas judėjimas vyksta 
pas fotografą.

tono. Jis Prisikėlimo parapijos 
muzikos studijoje vasario 26 d. 
skaitė ir ekrano paveikslais pa
iliustravo labai įdomią paskaitą 
apie M. K. Čiurlionį kaip daili
ninką. Paskaitos pasiklausyti su
sirinko netoli šimto torontiečių. 
Su dail. A. Tamošaičiu buvo at
vykusi ir A. Tamošaitienė, taip

mu. Ten, girdi, matysi jūros ban
gas, žuveles, plazdenančio paukš
čio siluetą, valties atspindį ir tai 
ne tik jūroj — vendenyje, bet 
net debesyse. Tai atspindžiai ir 
atgarsiai, kaip muzikoje aidai. 
Jis kombinavo daugelį savo kūri
nių pagal muziką, kaip: Jūros so
nata, Fuga, Triptikas ir pn.

Savamokslis genijus
Kandinskis laikomas abstrakti-

rėdami po 35-7 metus amžiaus

pro niane praslinko graa. jauna^p^ tapytoja ir kilimi- nio meno tėvu, bet jis savo ab-
cigone. Tai H. zuyitiene, kuri j audinių specialistė. Po pa- straktinius paveikslus pradėjo 

®des jsijunge neperse- visi dalyviai malonių šei- kurti tik 1910 m , kai tuo tarpu 
mai, bet hantultoniečių tarpe jos minjnitių akademikių buvo pa vai- Čiurlionis abstraktinių darbu jau 
gabumai vaidyboje paliko labai a„ti ka’ute k pyra2aičiais1' ................. —

Įėję, matėme ją “Pavojingo posū
kio” pastatyme. Dabar ją maty
sime “Gulbės giesmėj” čigonės 
vaidmenyje.

Rudojo Radvilos vaidmenį turi 
K. Bungarda, dar nelabai seniai 
įsijungęs į “Aukurą”, bet suge
bėjęs savo vaidyba gražiai prisi
statyti) lietuviškai visuomenei. 
JuodojorRadvilos vaidmenį “Gul
bės giesmėje” atliks R. Kontenis, 
jaunosios kartos atstovas, turįs 
talentą vaidybai. Negalima pa
miršti seno “Aukuro” dalyvio, 
kuris beveik nuo pat pradžios 
dalyvauja šiame meno vienete, 
tai VI. Panavas, šiame “Gulbės 
giesmės” pastatyme jis dalyvaus 
kaip dvasiškis. Kito dvasiškio ro
lė atiteko gabiam vaidintojui 
Alg. Ulbinui. Sunku čia visus iki 
vieno paminėti, nes pro mane 
prabėgo jų daugybė. Vieni — 
įvairaus luomo dvariškių rolėse, 
kiti dvasiškių bei dvaro panelių 
rolėse. Jų tarpe buvo matyti 
ypač daug* jaunimo, įsijungusio 
į “Aukuro” eiles.

Visus tuos vaidintojus mes ma
tysime “Gulbės giesmės” prem
jeros pastatyme š.m. kovo 19 d. 
Hamiltono Jaunimo Centre. Vei
kalas yra istorinis, vaizduojąs 
Lietuvos laikus viduramžių metu. 
Jo pastatymas bus tikra meno 
šventė, kuria turėtų susidomėti 
ne tik Hamiltono, bet 'ir kitų vie
tovių tautiečiai. J. P.

Svarbu studentams

Barbora Radvilaitė (Lina Verbic
kaitė) iš rašytojo dr. Jono Gri
niaus dramos “Gulbės giesmė”. 
Ją matys hamiltoniečiai ir kiti ko
vo 19 d. Hamiltono Jaunimo 
Centre, kur įvyks “Aukuro” sta
toma minėto veikalo premjera

pasipuošusi jauna dama. Pasiro
do, tai pagrindinę rolę (Barboros 
Radvilaitės) turinti “Gulbės gies
mėje” Lina Verbickaitė. Ji šiam 
dramos vienetui priklauso gana 
senokai. Pirmas jos pasirodymas 
su “Aukuru” buvo bene “Vinco 
Kudirkos” vaidinime. Vėliau ją 
matėme pagrindinėse rolėse — 
“Živilėje”, “Sekminių vainike”, 
“šykštuolyje”, “Pavojingame po
sūkyje” ir kituose “Aukuro” pa
statymuose. Lina Verbickaitė ne 
tik vaidina, bet ir pati imasi 
ruošti mažesnius scenos vaizde
lius skautų ir ateitininkų rengia
muose minėjimuose. Mokytojau
dama kanadiečių mokykloje, irgi 
yra įsijungusi į scenos darbą. 
Ten ji ruošia įvairius vaidinimus 
su mokyklos vaikais. Režisorė E. 
Kudabienė, matydama Linos ta
lentą vaidyboje, parinko jai pa
grindinį B. Radvilaitės vaidmenį.

Iš vyrų pagrindinis vaidmuo 
“Gulbės giesmėje” yra Žygiman
to Augusto, kuris atiteko senam

LIETUVIO GYDYTOJO 
STIPENDIJŲ FONDAS

Iš Bowdoin kolegijos, Bruns
wick, Maine, gautas pranešimas, 
kad joje įsteigtas stipendijų fon
das lietuvių kilmės studentams. 
Fondo steigėjas — dr. Jonas M. 
Bačiulis, minėtos kolegijos 1922 
m. laidos absolventas. Tuo būdu 
jis pagerbė savo motinos ir brolio 
Mato (1928 m. absolvento) atmini
mą. Oficialiai fondas pavadintas 
“Antanina Kunigonis - Marcinke
vičius Bachulus Fund”. Stipendi
jos bus skiriamos kasmet pirmoj 
eilėj moksle pažengusiems stu
dentams — lietuvių kilmės Ame
rikos piliečiams ir taip pat stu
dentams iš kitų kraštų, jeigu jie 
yra lietuvių kilmės.

Bowdoin kolegija vyrams yra 
humanitarinio pobūdžio, įsteigta 
1794 m. Joje mokosi 880 studen
tų iš 30 valstijų ir 15 užsienio 
kraštų. Ją yra baigę pvz. tokie žy
mūs vyrai, kaip Franklin Pierce
— 14-tasis JAV prezidentas; 
Nathaniel Hawthorne ir Henry 
Wadsworth Longfellow — gar
sieji rašytojai; admirolai Robert 
E. Peary ir Donald B. MacMillan
— garsieji arktikos tyrinėtojai.

Kolegija turi įvairias moder
nias institucijas ir didžiulę biblio
teką su 500.000 tomų. Ji lengvai 
pasiekiama iš Bostono—maždaug 
dvi valandos kelio automobiliu. 
Pastatyta gražioje vietoje netoli 
Atlanto vandenyno prie Casco 
Bay ir užima 110 akru plotą.

Dr. Jonas Bačiulis - John Ba
chulus 30 metų tarnavo JAV lai
vyne kaip chirurgas. Iš'tarnybos 
pasitraukė 1955 m. su kapitono 
laipsniu ir dabar gyvena Bruns
wick, Maine. Jis yra aviacijos 
medicinos specialistas ir yra atli
kęs visą eilę tyrinėjimų toje sri
tyje prieš II D. karą. Taip pat ei
lę metų tarnavo kaip JAV koordi
natorius bei ryšininkas Belgijos

Susirinkimą pradėjo draugijos 
pirm. A. Šukys. Dail. A. Tamošai
tį klausytojams pristatė ir trum
pai apibūdino dail. Telesforas 
Valius.

Lietuvių dailės pradininkas
Dail. A. Tamošaitis pabrėžė, 

jog ir šiemet dar tinka prisimin
ti tą mūsiškį muzikos ir dailės 
meno genijų, nes sukanka 30 me
tų, kai su 30-čia savo dailės dar
bų dalyvavo pirmojoj lietuvių 
dailės darbų parodoj Vilniuj. 
Tai buvo 1906 m. Čiurlionis — 
genialus dailininkas kūrėjas, bet 
fantastas, ne akademikas, todėl 
ir akademinės normos jo dailės 
kūrybai aptarti netinkančios. Jis 
laikytinas lietuviškosios dailės 
pradininku, nes jis giliau ir ryš
kiau atidengė kelius į mūsiškį 
meną. Čiurlionis — tai sušvitusi, 
bet labai greitai nukritusi žvaigž
dė. Jis mažai teturėjo formalaus 
išsilavinimo dailės srityje, kai 
tuo tarpu muzikoj mokėsi ir lavi
nosi net 15 metų. Iš pat pradžių, 
pabuvojęs pas Oginskį, dar nie
kur formaliai muzikos nesimo
kęs, jis parašė savo globėjo gar
bei kompoziciją. Po to jis buvo 
išsiųstas į konservatoriją Varšu
von.

Nors Čiurlionis muzikoj gerai 
išsilavino, bet toj srity jam nepa
vyko save išreikšti. Varšuvoj ne
buvo atlikti jo kūriniai, nors tam 
buvę ruoštasi. Paaiškėjus, kad 
jis lietuvis, nuo tų kūrinių atliki
mo atsisakyta. Tada Čiurlionis ir 
pradėjo gilintis į dailę.

Posūkis į dailę
Baigęs muzikos mokslus, Čiur

lionis buvo kviečiamas profeso
riauti konservatorijoje, bet atsi
sakė, nors ten jam būtų buvęs 
užtikrintas sotus ir be trūkumų 
gyvenimas; ėmėsi dailės ir joje 
dirbo —. kūrė labai atsidėjęs. 
Jis. išaugo mistikų būreliuose ir 
tą mistiką perdavė paveiksluose. 
Mirdamas paliko apie 300 dailės 
darbų — tempera ir pastele su
kurtų; tapė ir aliejiniais dažais, 
bet tokios srities paveikslų be
veik nerasta. Kur jie dingo — 
niekas nežino. Gal sunaikinti?

M. K. Čiurlionio paveikslai su
kurti su nepaprasta dailės mei
le. 'Jo paveikslai — kaip perlai,

sukūrė 1906 m. Tik paskiau jis 
nukrypo į reikšmingų temų sritį,

Pasak A, Tamošaičio, norint 
Čiurlionį išvesti į pasaulį, reikia 
jo darbus - originalus parodyti 
pasauliui. Reikia, kad žodį tartų 
jo naudai dideli tos srities auto
ritetai. Gaila, kad tai nebuvo pa
daryta dar nepr. Lietuvos laikais 
— nespėta. Gi dabar iš nūdienių 
Lietuvos valdytojų pusės ilgai 
nenorėta skirti Čiurlioniui dides
nio dėmesio ypač todėl, kad jis 
sukūrė nemaža darbų biblinėmis 
temomis. Tik paskutiniuoju me
tu, esą, raudonųjų susirasta pa
lankesnė jiems klauzulė, išskai
čius kažkur, kad Čiurlionis pats 
pasisakęs, jog kūręs “ne iš Bib-

M. K. Čiurlionis

pasidaręs estetikų, filosofu, sva
jotoju ir religinių temų dailinin
ku.

Lietuvoj Čiurlionio sekėju bu
vo K. Šimonis, bet buvo plokš
čias ir anaiptol neprilygo anajam. 
Esama ir išeivijoj Čiurlionio se
kėjų. Esą, JAV-bėse neseniai 
vienas muzikas, nupiešęs muziki
nėmis temomis paveikslų ir paro
dos metu mėginęs lankytojams 
juos apibūdinti pianino padeda
mas. Ar jam tai pavyko — kitas 
dalykas.

Čiurlionio savamokslybė dailės 
srity ir jo genialumas puikiai de
rinasi. Buvo pasaulyje ir bemoks
lių didelių žmonių, garsių kūrė
jų. Pvz. iš rašytojų tarpo pažymė
tinas Maksim Gorki. Olandų dail. 
Van Gogh taip pat buvo sava
mokslis; dirbo, kūrė, ilgai buvo 
nepripažinta^ ir mirė jaunas, 
kaip ir Čiurlionis. Abu mirė tu-

Kanados lietuviu leidinys angliškai

Karalių pasaka

lijos, bet Biblija liečiančiomis 
temomis”.

Nepr. laikais Lietuvoj nebuvę 
sekta Čiurlioniu todėl, kad mūsų 
mokslo įstaigų programos buvo 
kaip sukirptos. Vyravo akademi
nis menas, ir fantazijoms nebuvo 
leidžiama laisvai reikštis.

Prelegentas kalbėjo labai gy
vai, su didele dalimi humoro ir, 
kaip buvęs Dotnuvos Akademi
jos dėstyto j as-profesorius, jautė
si “kaip namie”.

Pr. Alšėnas

O. B. Audronė

MALDOS

i

Rašytojo dr. Jono Griniaus veika
lo “Gulbės giesmės” čigonė (H. 
Žilvitienė). Ją matys hamiltonie- 
čiai ir kitų vietovių lietuviai “Au
kuro” pastatyme kovo 19 d. Ha
miltono Jaunimo Centre.

* Nuotraukos A. Juraičio

l kraštams, ypač Lietuvai.
Dr. J. Bačiulis tarnavo kaip 

laivyno aviacijos chirurgas Euro
poje Berlyno blokados metu ir 
buvo taipgi JAV medicinos reik
menų tiekimo oro keliu Egiptui 
koordinatorius 1948 m., kai ten 
siautė choleros epidemija. Lon
done, Britanijoj, jis tarnavo kaip 
JAV laivyno sveikatos skyriaus 
pareigūnas ir ryšininkas; vadova
vo JAV delegacijai sveikatos 
kongrese 1947 m. Harrogate, 
Britanijoje; 1948 m. dalyvavo 
tarptautiniame mokslinių filmų 
kongrese Briuselyje, Belgijoje, 
irgi kaip JAV delegacijos vado
vas; 1949 m. tokiose pareigose 
dalyvavo bakterinio karo konfe
rencijoj Britanijoj.

Dr. J. Bačiulis turi visą eilę or
dinu bei medalių, gautų už daly
vavimą I ir II D. kare, taipgi Ko
rėjos kare.

Teirautis stipendijų arba studi
jų reikalu kolegijoj šiuo adresu: 
Bachulus Scholarship Fund, Di
rector of Admissions, Bowdoin 
College. Brunswick, Maine 
04011, USA.

Kad gera knyga anglų kalba 
apie Kanados lietuvius reikalin
ga, savaime aišku. Beveik jokios 
rimtos ir reikalingos informaci
jos tuo reikalu anglų kalba nėra. 
Sakysime, visų žinių šaltinis yra 
valdžios išleista Canadiana (1958 
m) enciklopedija, kuri lietuviams 
paskyrė 1 psl. (182). Bet kas gi 
ten parašyta? Tik reikia apgai
lestauti, kad 1958 m. tik tiek 
apie lietuvius galima buvo pasa
kyti. Esą lietuviai: atkeliavę i 
Kanadą pinigų užsidirbti dau
giausia iš farmų ir miškų; turi 
savo tautinius drabužius, dainuo
ja per parengimus savo salėse, 
turi vieną žymų menininką ir 
vieną dominijos šachmatų čem- 
pijoną. Ir dar pridėta“ Lithuani
ans in Canada have tended to be
come canadianized rather quick
ly in many cases in one genera
tion. Intermariage with other 
stocks has been very common.” 
Taipgi pažymėta, kad 1951 m. 
lietuvių buvo Kanadoje 16.224, 
Ontario prov. 8.871. Kitose en
ciklopedijose apie lietuvius dar 
mažiau parašyta.

Argi mes tik tiek verti? Visi 
Lietuvoje buvę žurnalistai ir da
bar pasidarę įvairių sričių spe
cialistai besiruošiant Kanados 
šimtmečiui turėtų prisidėti prie 
lietuvių leidinio anglų kalba pa
ruošimo, nes tai ne kėlių žmonių 
darbas. Man ypač rūpi, kad tin
kamai ir pilnai būtų atvaizduo
tas ekonominis lietuvių Įsikūri
mas Kanadoje. Šis skyrius turė
tų būti stipriausiai parašytas. 
Jam paruošti turėtų būti suorga
nizuota speciali komisija iš eko
nomistų, prekybininkų, pramo
nininkų, kooperatininku. K.L.B. 
aoylinkiu valdyboms reikėtų su
registruoti, kiek kurioje vietovė
je yra lietuvių ir kokius jie turi 
turtus: namus* viešbučius, ūkius, 
verslus, oramonės Įmones. Po to 
nrovizoriškai apskaičiuoti, kiek

ŠIEMETINE ROMANO PREMIJA, kranto”, kuris buvo pastatytas ne tik 
skiriama “Draugo” dienraščio mece
natų, iškilmingai buvo įteikta Čikago
je rašytojui Jurgiui Gliaudai, kuris ta 
proga humoristiškai pareiškė, esą at
eityje reikėtų įvesti tradiciją vaini
kuoti premijuotuosius laurų vainiku, 
bet dėti jį ne ant plikių, o jaunomis 
garbanomis papuoštų galvų. Šį kartą 
autoriui buvo įteikta $1000 premija 
už romaną “Delfino ženkle”. Iš 15-kos 
“Draugo” premijuotų romanų J. 
Gliaudai teko 4. Jo romano mecenatas 
buvo dr. Petras ir Stefa Kisieliai. 
Šventinėje kalboje J. Gliaudą, visiems 
dėkodamas, dėstė, kad kūryba neturi 
paskęsti praeities nostalgijoj, bet 
žvelgti į dabarties problemas. “Ištiki
mybė kaimui — geras dalykas, bet ją 
reiškiant reikia išvengti stagnacijos.” 
‘Galite sakyti, kad nostalgija yra jaus
mas, kurį reikia kelti į altorių, bet aš 
manau, kad didžiosios vertybės yra 
talento iškeltosios dabarties verty
bės.” Ryšium su premijos įteikimu 
buvo surengtas ir koncertas, kurio didelio dinamizmo, aštrių kontrastų, 
programą atliko sol. Ir. Stankūnaitė. 
Sekančių metų “Draugo” romano me
cenatas — Vacys Petrauskas.

DR. MARTYNAS ANYSAS surin
ko medžiagą ir parašė knygą “Žy
mios lietuvės moterys”. Tai duome
nys iš mitologijos, padavimų ir isto
rijos šaltinių, iš įvairių pasaulinių li
teratūrų: lietuvių, lenkų, rusų ir vo
kiečių, kur tomis kalbomis veikaluo
se autoriai rašo apie žymias lietuves 
moteris. Veikalas skirtas supažindin
ti dabartinių laikų lietuves moteris 
su savo tautos herojėmis praeityje. 
Pasak autoriaus, iš patyrimo žino
me, kad 
rėdamos 
vardus, 
kokiame 
vių tauta. j

KOMP. J. BERTULIS savo naujau
sius kūrinius pasiuntė į Vatikano bib- • 
lioteką ir iš ten per mons. V. Mince- 

l vičių gavo padėką su paties popie
žiaus autografuotu paveikslėliu.

PRANO J. NAUMIESTIŠKIO pa- 
rašyta ir Immaculata Press Putname 
labai gražiai išleista vaidinimų knyga 
“Baisusis birželis” jau pasiekė skai
tytojus. Rinkinys — 238 psl. didoko 
formato knyga. Tai puiki dovana ne 
tik liet, scenos darbuotojams, bet ir 
kiekvienam lietuviui, nes tose trijo
se dramose: “Baisiajame birželyje”, 
“Varpinėje” ir “šiaurės pašvaistėje”, 
tarytum kaleidoskope, prabėga pro 
mūsų akis bolševikinių “laimės nešė
jų” atgabenti mūsų tėvynėn vargai. 
Dramos yra parašytos gražia, sklan
džia lietuvių kalba. Knygos kaina — 
$3.50. Ten pat išryškėja ir autoriaus 
tikroji pavardė — tai Pranas J. Bag- 
das. Pr. AI.

“THE WAR AGAINST GOD IN 
LITHUANIA” — naujai išleista infor
macinė knyga anglų kalba apie per
sekiojamą Lietuvos Bažnyčią jau pir
momis dienomis susilaukė gyvo susi
domėjimo. Pirmasis ir daugiausia už
sakęs knygų (100) yra kun. St. Nor- 
butas, lietuvių par. klebonas Frack
ville, Pa. Svarbu, kad ši seniai laukta 
knyga sėkmingai paplistų ne tik tarp 
Amerikos gyventojų, bet visame pa
saulyje, kur vartojama anglų kalba. 
Manyland Books Co. išsiuntinėja šią 
knygą keliems šimtams laikraščių re
cenzuoti ir paminėti. Tačiau svarbiau
sieji platintojai, bent pradžioje, turės 
būti patys lietuviai.

“PASAULIO RAŠYTOJŲ LEKSI
KONO” Il-je papildytoje laidoje, ku
ri buvo išleista Rytų Vokietijoje, pa
teikiama žinių apie šiuos lietuvių ra
šytojus: K. Donelaitį, A. Strazdą, A. 
Baranauską, žemaitę, V. Kudirką, 
Maironį, J. Biliūną, V. Mykolaitį-Pu
tiną, A. Vienuolį-Žukauską, J. Jano
nį, S. Nėrį, P. Cvirką, E. Mieželaitį ir 
du komunistus, kuriuos netikslu būtų 
vadinti rašytojais — V. Mickevičių- 
Kapsuką, komunistinės literatūros 
ideologinį kritiką K. Korsaką. Tas ro
do, kad medžiaga buvo parūpinta iš 
sov. okup. Lietuvos. Ją paruošė prof, 
dr. V. Falkenhanas ir E. Jurkšatas.

KELI ITALŲ MUZIKOS ŽURNA
LAI bei muzikos leidėjai mielai pati
ki saleziečių spaustuvei Castelnuove 
gaidų rinkimą bei muzikinių veikalų 
spausdinimą. Pastebėta, kad čia me- 
niškesnis surinkimas ir gaidos aiškes
nės. Daug kas kreipiasi ypač dėl da
bar aktualesnės liturginės muzikos, 
čia buvo surinkta “La novena di Na
tale” (Kalėdų novena), o dabar ruo
šiami liturginiai itališki tekstai Vely
kų vigilijai. Lietuviškai saleziečių 
spaustuvei patikėtas taip pat muziki
nis tekstas, kuris bus vartojamas kaip ™ ., . . . ;60690, USA. Šis numeris skirtas pa-vadovelis italų vidurinėse mokyklose. . . ’ x . . . ... . ~^1A.. minėti rašytojui Vincui Krevei-Micke-Paskutiniu metu Castelnuovo spaus-! ,x. .vyčiuiį tavę pakavimai lankė mudkini,, pIRHASIS LrETVVOS KARALIUS 
vertai, leideja, 1S M.ami <JAV> ,r MINOAUCAS „ Jo PAUKIKAS. 
Londono (Bntanuoi), don.edam.es. Akademijos Met-
nauja ga.d, nnk.mo e.» Spaustuves _
vedeias. sataet.s dail. V. Aleksand.;

Lietuvoje, bet Rygos ir Lvivo teat
ruose. Šiandien sukaktuvininkas yra 
laikomas stambiausiu simfoninės mu
zikos kūrėju Lietuvoje. Jo talentą liu
dija dvi simfonijos, vokalinė-simfoni- 
nė poema “Pelenų lopšinė”, simfoni
nė siuita “Afrikietiškieji eskizai”, 
koncertas smuikui, vargonams ir sty
giniam orkestrui, styginis kvartetas ir 
naujausias kūrinys — III simfonija, 
kurią jis yra pavadinęs “žmogaus ly
ra”. Mintį šiam kūriniui davė E. Mie
želaičio knyga “Žmogus”. Apie jo kū
rybą muzikos kritikė I. Mikšytė rašo: 
“J. Juzeliūnas gina nuomonę, kad 
kompozitorius privalo būti nacionali
niu savo esme, visa savo mintijimo ir 
jutimo koncepcija, o ne aklu sutarti
nių mėgdžiojimu ..Vilniaus operos 
dirigentas Alg. Kalinauskas teigia: 
“J. Juzeliūnas vis tvirčiau kuria sa
vitą harmoninę sistemą, atsisakyda
mas klasikinės tereijinės akordų 

. struktūros. Tai leidžia jam pasiekti

mūsų laikų lietuvaitės, tu- 
mitologinius arba istorinius 
nežino, ką jie reiškia arba 
santykyje jie yra su lietu-

lakoniškai ir be galo logiškai konden
suoti tematinės medžiagos vystymą.”

PETRAS GARGASAS ekonomikos 
ir teisės fakultetų taryboje apgynė 
disertaciją doktoratui tema “Lietuvos 
TSR žuvies pramonės vystymas ir jos 
ekonominio , efektyvumo didinimas”. 
1951 m. jis buvo gavęs mokslų kandi
dato laipsnį už disertaciją, kurioje 
nagrinėjo cukraus pramonės rentabi
lumą. P. Gargasas vadovauja Lietuvos 
Mokslų Akademijos ekonomikos insti
tuto gamybos valdymo ir planavimo 
skyriui.

KOMPOZ. JONO DAMBRAUSKO 
naujausias kūrinys “Patetinė kanta
ta” buvo atlikta muzikams ir muzi
kos kritikams Vilniaus filharmonijo
je. Kantatą išpildė operos sol. E. Sau- 
levičiūtė, radijo ir televizijos choras 
ir simfoninis orkestras. Is kitų apta
rimui pateiktų naujų kūrinių minėti
nas B. Gorbulskio koncertas obojui su 
orkestru ir trys L. Povilaičio dainelės 
vaikams — “Ąžuoliukai”, “Dvi pely
tės”, “Katinukas-murziukas”, kurias 
padainavo akloji dainininkė B. Grin- 
cevičiūtė.

VIKTORAS MILIŪNAS, vienas iški
liausių dramaturgų dabartinėje lietu
viškojo teatro scenoje, atžymėjo 50 
m. amžiaus sukaktį. Jis yra buvęs 
“Vaidilos” teatro aktoriumi, posūkį į 
dramturgiją pradėjo dar Lietuvos ne
priklausomo gyvenimo metais. Poka
ryje inscenizavo žemaitės apsakymą 
“Marti”, kuris ir šiandien tebėra ne 
vieno teatro repertuare. Iš jo sukur
tų pjesių profesiniam ir mėgėjų te
atrui minėtinos: “Sienlaikraštis”, “Vi
durdienio debesys”, “Žuvėdroms paly
dint”, “še tau, kad nori”, “Pasivaikš
čiojimas mėnesienoje” ir -kt. Apie sa
vo dabartinę kūrybą sukaktuvininkas 
pasakoja “Liter, ir Mene”: “Jau išti
sus metus dirbu. Tai bus drama “Vel
nio melodija” — realistinė ir gal kiek 
hiperboliška pjesė. Juk nuogas re
alizmas teatre jau visiems įgriso. Te
atras lieka teatru, ir be teatrališkumo, 
gerąja to žodžio prasme, pjesių rašy
ti tiesiog neverta. Pradėjau ir naują 
vienaveiksmę pjesę — “Nelaimė”. 
Gal ir ji bus bent kiek panaši į ta ma
no svajojamąją ..V. Miliūnas pla
čiai reiškiasi ir kituose žanruose — 
novelėje, vaikams skirtuose apsaky
muose,, meninėje publicistikoje.

SENSODYJE, Užvenčio sovchozo 
ribose, atidarytas žemaitės muzėjus 
namelyje, kuriame ji atostogų metu 
susitikdavo su Šatrijos Ragana. Atida
rymo iškilmių dalyvius su žemaite 
supažindino jos anūkas Jonas Jankus, 
pasidalindamas atsiminimų pluoštu. 
Literatūrinėje programos dalyje buvo 
atliktos K. Inčiūros pjesės “Žemaitė” 
ištraukos. V. Kst.

•Ačiū Tau, Viešpatie, už naktį
Ir už sapną, 
Nes be sapnų naktis būtų 

į Juoda labai, 
Nyki — 
Dabar naktis kaip pasaka,

i Kuria Tu pats 
tų lietuvių turtas vertas. Turėda- Man miegančiam seki, 
mi lietuvių statistiką, ekonomis
tai mėgintų nuspręsti, įkainuoti, Būnu aš joje elgeta 
kiek Kanados lietuviai ir dole- ir karalaitis — 
riais verti. Sakysime, jei Kana- Būnu valdovas pasauliu ketnriu 
dos tabako ūkių Delhi ir Rodney Ir laimės
apylinkėse yra 175, tai imant vi- 
durkį $120.000. jau galima spė- p,rštuose tunu> 
ti, kad ten lietuvių turtas vertas KaiP paukšti virpanti, 
21-30 mil. dolerių.

Didesniųjų miestų lietuviai tu
ri apytikriai sąrašus verslininku, 
namų savininkų, rangovų, turi 
kooperatyvų balansus. Specialis
tai pagal tai galėtų apskaičiuoti 
bendrą turtą. Ta proga reikia su
skaičiuoti, kiek vertos bažnyčios, 
salės, vasaros stovyklos ir kt. At
siminkime, kad kanadiečiams ir 
amerikiečiams daugiau imponuo
ja, kiek mes verti turtais, negu 
kokius savo šokius galime pa
šokti.

Intelektualų skyriuje reikia 
duoti visas žinias, kiek turime 
smegenų turto: profesorių, gydy
tojų, inžinierių, mokytojų, meni
ninkų, studentų, gimnazistų, ku
nigų ir kt. profesijų. Taipgi rei
kėtų nurodyti, kiek iš Dėtu vos 
intelektualų atvažiavo ir kiek jų 
Kanadoje priaugo.

Šimtmečio leidinio komisija 
man pavedė parašyti apie Kana
dos lietuvius studentus. Jau ii- Plaukia ryto maldos pailsėjusios 
gesnį laiką esu praleidęs Toron- (O ar pavargsta bent kokia malda?) 
to universiteto bibliotekoje su SŪ- plaukia ryto maldos gatvės skubėjime, 
numi Rymantu, rinkdamas iš ar
chyvo medžiagą. Penkiolikos me
tų statistikos duomenys apie lie
tuvius studentus rodo labai gerą 
baigusiųjų nuošimtį. Palyginus 
su bendru Kanados studentų 
skaičiumi, mes tikrai daug inte
lektualinio turto duodame Kana
dai. Toronto lietuvių kolonija 
per paskutinius penkerius metus 
yra davusi virš šimto įvairių 
augštųjų mokyklų akademikų: 
gydytojų, inžinierių, mokytojų ir 
kt. Apie tiek galbūt davė Mont- 
realio universitetai; po mažiau 
— Otavos. Hamiltono, Londono 
ir kt. Išskyrus Torontą, dar 
trūksta žinių apie lietuvius stu
dentus kitose vietovėse.

apylinkėse yra 175, tai imant vi-

šia galimybe turėtu susidomėti 
Kanados ir kitu kraštu lietuviai 
studentai, nes ir jie gali gauti sti
pendijas.

Kaip plėšrų ir išdidų sakalą, 
Grakščiai nutūpusi 
Man ant peties.

Ačiū Tau, Viešpatie.
Akis pramerkiu užmiegotas 
Ir nežinau kur pasaka nubėgo, 
Taip tėviškai man besekta.
Lyg kūdikis
Mažyčiu kumšteliu
Prasitrinu akis sapnuojančias, 
Ir baisiai akina šviesa dienos.

Norėčiau,
Kad būtų rytas alvantis 
Aušros nubudimu — 
Miegojau perilgai 
Sapnuodamas —
Gyvenimo nėšius pilnus — 
Kuo sklidiniausius

; Ant pailsėjusių pečių dėduosi 
Ir einu.

Mokyklos žingsniuose skardžiuos, 
Mišių aukoj šventovės skliautuose, 
Ligoninės palatoje 
Ir mirštančiojo lapo 
šiugždėjimuos visuos.

Hosanna ir Hosanna ir Hosanna — 
Tu mano skubėjimas, 
Mano ramybė tobula — 
Tu mano džiaugsmas
Ir kiekvienos kančios balsamas, 
Akis nuplovusi skaidriai 
Galinga ašara gera.

Palaimintas šnerėjimas miške, 
Laukų saulėta lyguma
Ir satelitu, skriejančių augštai 
Su žvaigždėmis,
Pasikartojančių kelių daina — 
Nes viskas iš Tavęs ir viskas per Ta ve. Į

Atsiųsta paminėti
LIETUVIU IŠEIVIU KATALIKŲ 

RELIGINE KNYGA. Atspaudas iš L. 
K.M. Akademijos Metraščio I tomo 
225-272 psl. Paruošė Aleksandras Ru- 
žaniec - Ružancovas. Išleista Romoje 
1965 m.

Eglutė, 1966 vasaris, nr. 2. Leidžia 
Liet. Kultūros Institutas. Redaguoja 
ir administruoja Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserys. Adr. Immaculate 
Conception Convent, R.F.D. 2, Putnam, 
Conn. 06260, USA. Pren. metams $4.

ATEITIS 1966 m. sausio mėn. nr. 
1. Leidžia Moksleivių Ateitininkų Są
junga. Vyr. red. S. Radvila. Adr. 
5725 So. Artesian Ave., Chicago, Ill. 
60629. US.A. Pren. $5.

Lituanus 1965 m. nr. 3. Red. T. Re- 
meikis. Leidžia Lituanus Foundation, 
Inc., P.O. Box 9318, Chicago, Illinois

I3E

ravičius. pakviestas aplankyti minėtas * Z Ivinskls- Išle's“ Romoie 
leidyklas ir jose pademonstruoti nau- HAMILTONO LIETUVIŲ KREDI- 
H nnkimo s,stem,. To K00PERATTVAS .TALKA- IS.

leista 1966 m. nr. 11. Apžvalga 1965 
j m. bankelio veiklos ir vienuolikos 
darbo metų.

Evangelijos Šviesa 1965 m. lapkri
čio mėn. nr. 6. Evangelikų žurnalas. 
Red. kun. K. Burbulys. Adr. 656 West 
35th St, Chicago 16, Hl., USA.

East Europe 1966 m. vasario mėn. 
Nr. 2. Red. Francis Pierce. Išleista 
Free Europe, Inc., 2 Park Ave., New 
York, N.Y. 10016. Kaina 50 centų.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KOMPOZ. JULIUI JUZELIŪNUI 

sukako 50 m. amžiaus. Muzikinėje 
veikloje jis pradėjo reikštis pokario 
metais, baigęs Šiaulių muzikos mo
kyklą, Kauno konservatoriją ir kom
pozicijos srityje tobulinęsis N. Rims- 
kio-Korsakovo konservatorijos aspi
rantūroje Leningrade. 1953 m. J. Ju
zeliūnas sukūrė baletą “Ant marių

don.edam.es
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Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W.
INDIAN RD. — BLOOR,

83.000 įmokėti, prie požeminio 
traukinio, mūrinis 6 kambarių na
mas, naujas vandens šildymas, mo
derni virtuvė; viena skola balansui 
10-čiai metų; galima užimti nuo 
sausio 3 dienos.
BABY POINT — JANE,

$5.000 įmokėti, atskiras rupių 
plytų, 6 kambarių namas; privatus 
įvažiavimas su garažu. Visai arti su
sisiekimo ir krautuvių, dideli gražūs 
kambariai; tuojau galima užimti; 
vandeniu alyva šildymas.
QUEBEC — BLOOR

310.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor Ir High parko.
ST. CLAIR — OAKWOOD

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naują nuosavybių.

EKSPORTAS
grindinis pirmenybių organizatoriusSLIDINĖJIMO PIRMENYBES

Prieš dvi savaites įvykusios pabal- 
tiečių slidinėjimo pirmenybes netoli 
Toronto nepasižymėjo dalyvių gausu
mu, tačiau tas nesukliudė varžybų 
įtampos. Didžiajam slalomui buvo pa
rinktas sunkokas ir labai vingiuotas 
takas, tad nenuostabu, kad augant 
varžybų Įtampai beveik visiems daly
viams teko išsistiesti sniege. Geriau
sius vieno nusileidimo laimėjimus pa
siekė vyrų latvis A. Presnikovs 59,5 
ir moterų latvė G. Presnikovs, kurios 
laikas 1.02,7 buvo geresnis, negu li
kusių vyrų. Slalomo varžyboms buvo 
parinktas trumpesnis ir lengvesnis 
takas, tad čia visiems ėjosi geriau. 
Estas K Mandre pasiekė geriausią 
laimėjimą — abu kartus po 32,0. Ber
niukų ir mergaičių varžybų negalima 
vadinti Pabaltijo pirmenybėmis, ka
dangi čia beveik išimtinai varžėsi Ali
šauskai ir Presnikovs. Jie ir pasidali
no visus laimėjimus. Visiems Pabalti
jo pirmenybių laimėtojams buvo įteik
ti medaliai.

Su šiomis varžybomis buvo atrinkti 
ir lietuvių pirmenybių nugalėtojai. 
Vyrų grupėje abiejų varžybų nugalė
toju tapo J. Jonaitis. Jam atiteko gra
ži dovana, kurią paskyrė privatus To
ronto lietuvių žuvautojų klubas “Kir
vis”. Moterų grupėje laimėtoja tapo 
O. Ališauskaitė, berniukų — L. Ali
šauskas, mergaičių — L. Ališauskaitė. 
Jiems dovanas skyrė LSK Vytis ir pir
menybių organizatoriai. Be čia sumi
nėtų lietuvių, pirmenybėse dar daly
vavo K. Ališauskas, M. Empakeris ir 
R. Ručys — visi iš Toronto.

Pirmenybės praėjo pakilioje ir 
draugiškoje nuotaikoje, kuri aiškiai 
vyravo pirmenybių užbaigimo iškilmė
se. Pirmenybes, centro valdybos pa
vedimu, organizavo. LSK Vytis. Pa

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10 - U0 ir 4 JO - 7
Antr.lO-UO
Treč. uždarytas 
Ketv.10-UOir4.30-7 
Penkt. 10-1.30 ir 4J0-8
Sašt.9-12
Sekm. 9 JO • 1

GALIMA APMOKĖTI įvairias sąskaitas: 
namą mokesčius, dujinio šildymo, telefono ir kt.

Parduodamos banko perlaidos ir keliautojų čekiai (travelers cheques)
KOOPERATYVO ČEKIAI galioja visoje Kanadoje 

1965 m. gruodžio 31 d. KAPITALAS — $1,774,677.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypo* apartamentą, biznių. 
BLOOR & COLLEGE, Rusholme Rd., $6.000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 
kambarių, pirmame augšte, 5 kambariai, garažas, privatus įvažiavimas, 
vandeniu apšildomas; liks viena skola balansui.
5 IR 27 KELIAS, 4 žemės sklypai po 55 pėdų pločio. Kaina po $8.000.
JANE IR ANNETTE. $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambarių (pirma
me augšte 4 kamb.), 2 garažai. Skubus pardavimas.
BLOOR & SHOW $4000 įmokėti, mūro, 8 kambariai, garažas, vandeniu 
apšildomas; kaina $19.900.
KEELE • EGLINTON, $15,000 įmokėti mūro, atskiras, 6 butų apart, 
$59 000
BATHURST & ST. CLAIRE, $10,000 įmokėti, muro, atskiras, 3 butų apart- 
mentas, 7 metų senumo. Butas po 6 kambarius.
RONCESVALLES - DUNDAS, $6.000 įmokėti, mūro, 8 kambarių ir ma
šinoms taisyti dirbtuvė. Kaina $21.000. Skubus pardavimas. Prašoma pasi- 
naudoti.
COLLEGE • BROCK, $2.000 įmokėti, priekią mūro, $13.000. Šiaurėj nuo 
College.

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

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

Tel. RO 2-8255
SWANSEA

34.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
SWANSEA — BLOOR

33.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. Į gara
žų lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
BLOOR — INDIAN GROVE,

$18.900, mūrinis, 7 didelių kam
barių namas, su garažu ir privačiu 
įvažiavimu, keli žingsniai nuo Bloor 
g-vės; didelė moderni virtuvė ir ga
limybė antrai, švariai užlaikytas na
mas; reikalingas didesnis įmokėsi
mas.
SWANSEA,

$69.000 pilna kaina, 8 butų mūri
nis apartamentinis pastatas, dvigu
bas privatus įvažiavimas, vandeniu- 
alyva šildymas; dideli, moderniški, 
gražūs butai. 6% %, ilgalaikis mort- 
gičius; $9.900 metinių pajamų.

buvo J. Žukas, kuriam talkino gausus 
būrys šio sporto mėgėjų.

Tenka nusiskųsti tiktai dalyvių ne
gausimu. Mes turime daug gerų sli
dininkų visose 3 tautybėse, tačiau 
pirmenybėms susilaukiame labai ne
gausaus būrio. Pirmenybių pasiseki
mas būtų žymiai didesnis, jeisusi- 
lauktumėm daugiau dalyvių A S.

VYČIO ŽINIOS
Church lygos meisterystę išsikovo

jo Vyčio berniukai (16), dviejų rung
tynių kovoje įveikę St. Christopher 
krepšininkus. Vytiečiai pralaimėjo 
pirmas rungtynes 44:50, bet laimėję 
antras 44:28 pirmą kartą tapo šios 
grupės meisteriais. Žaidė: Ignatavi
čius 18, Duliūnas 25, Stonkus 20, Paš- 
kauskas 10, Laurinavičius 8, Vaičeliū- 
nas 4, Strimaitis 6, Žolpys, Sepulis. 
Pažymėtina, kad ši komanda ketverius 
metus iš eilės įvairiose amžiaus gru
pėse laimėjo meisterystę. Komandai 
vadovauja M. Duliūnas. šį šeštadienį 
komanda žaidžia pirmas Ontario pir
menybių rungtynes su Wellando krep
šininkais 12 vai. U.S.H. salėje.

Berniukai (14) pralaimėjo antras 
peržaidimų rungtynes Aušrai 29:69 ir 
iš tolimesnių varžybų iškrito.

Vyrai Metro lygos' peržaidimuose 
pralaimėjo Lambert Oil komandai 
69:79.

Kanados lietuvių pirmenybių var
žybose berniukai (16) sužaidė lygio
mis su Aušra 45:45. Žaidė: Sepulis 1, 

j Duliūnas 11, Ignatavičius 6, Stonkus 
14, Paškauskas 5, Strimaitis, Laurina
vičius 8, Vaičeliūnas, žolpys, Pevcevi- 
čius. Dar liko žaisti rungtynės su Ha
miltono Kovo krepšininkais.

V. Nešukaitytė dalyvavo Kvebeko 
stalo teniso pirmenybėse, kuriose 
laimėjo beveik visas pirmas vietas.

MOKA: 4%—5%%.

Vienintelis lietuviškas kredito koopera
tyvas, išmokėjęs šėrininkams 5% % 
dividendų.

ASMENINĖS PASKOLOS duodamos iki 
$5.000 Iš 7%; palūkanos mokamos tik nuo 
likusio balanso.
MORTGIČIAI — atviri iš 6% %.
NEMOKAMAS GYVYBĖS DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

Jannesniąją ww*«1rivh| mergaičių jaunimo šią savaitę atidėjo visus or- 
Gintorių ir Vaidilučių — 2.30 v. p.p. ganizacinius reikalus į šalį ir atsisė- 
L.V. Namuose (Vaidilutės prašomos do P11® knygų pasiruošti egzaminams, 
atsinešti darbelius); Bet P° egzaminų darbas prasidės

Jaunučių mergaičių - 230 v. p.p. vėl
L.V. Namuose; masiniam pasirodymui, kuris numaty-

Jaunčių berniukų — 230 v. p.p.
Prisikėlimo muzikos studijoje;

Jaunesniųjų berniukų — 230 v. p. 
p. L.V. Namuose. Susirinkimai užtrun
ka pusantros valandos.

Vyresniųjų moksleivių susirinkimas
— 5 v. p.p. L.V. Namuose.

Jaunimas rašo
Nuoširdžiai dėkojame Toronto 

Lietuvių Kooperatyvui “Parama” 
už $400 auką jaunimo reikalams. 
Tiek Jūsų, tiek Prisikėlimo Para
pijos Kredito Kooperatyvo stam
bios aukos mums yra didelė pa
ram vykdant pasaulio lietuvių 
Jaunimo Metų uždavinius.

Mes jaučiame mūsų lietuviškos 
visuomenės budrią akį, sekančią 
ir vertinančią mūsų darbus, pa
tiriame jos materialinį duosnu- 
mą ir moralinę paramą mūsų 
pastangose, o visa tai mus skati
na ir verčia jos neapvilti.

Be savo vidaus rūpesčių, Ka
nados lietuviškasis jaunimas dar 
turi ir specialių pavedimų Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
organizavime. Apie mūsų parei
gas, užmojus ir darbus stengsi
mės visuomenę painformuoti. 
Prašome sekti mūsų spaudos ker
telę. KLB Jaunimo sekcija

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Kovo 4 d. p. Grigų namuose 

įvyko Neringos tunto vadijos posėdis. 
Dalyvavo 9 vadovai-ės. Tarp kjti) tun
to veiklos planų buvo apsvarstytas ir 
dalyvavimas LJ Skautijos vadovų su
važiavime.

— V. v. R. Namikas, US Inkaro ta
rybos nutarimu, pakeltas į j. paskau- 
tininko laipsnį, o v. v. E. Namikienė 
susilaukė antro sūnelio — busimojo 
bebriuko. Neringos tuntas tuo džiau
giasi ir linki jiems gero vėjo.

— Vasario 20 d. Gulbės, žuvėdros, 
Audros ir j. budžiai su vėliava dalyva
vo Prisikėlimo par. iškilmingose pa
maldose Vasario 16 proga.

— J. skaučių Gulbių valtis, kuriai 
vadovauja j. s. V. Daulenskytė, padi
dėjo. Ji energingai veikia ir Jaunimo 
Metų proga daugiau įsijungia į kitų 
lietuviškų organizacijų darbus.

— Vadovių pasikeitimai: gint v. v. 
A. Monstvilaitė perėmė gint. Audrų 
įgulos vadovės pareigas; gint. vair. 
A. Grigaitė perėmė ūdryčių Bangelių 
valtį.

— Buvusi Bangelių valties vadovė 
j. ps. A. Besąsparytė-Stankaitienė gy
vena Patterson, N.J. ir ten toliau tę
sia lietuvybės darbą organizuodama 
jaunimą.

— Sekantis Neringos tunto vado- 
vų-vių posėdis įvyks p.p. Grigų na
muose kovo 31 d., 7 v. v. Visi vado
vai-ės raginami dalyvauti.

Pažymėtina pergalė prieš D. Humi- 
nus — . vieną pajėgiausių Kanados 
stalo teniso žaidėjų.

J. Nešukaitis tose pat pirmenybėse 
laimėjo pirmą vietą vyrų senjorų kla
sėje.

Visuotinis klubo susirinkimas, ku
riame bus renkama nauja valdyba, 
įvyks kovo 27 d., 2 vai. Liet Namuo
se. Visus kviečiame gausiai dalyvauti.

Mūsų rėmėjams: “Paramos” ir Pri
sikėlimo parapijos bankeliams nuošir
džiai dėkojame. A. S.

Pajieškojimai
Jieškoma Marija Kvederaitė-Januš- 

kienė, kilusi nuo Žagarės, ir jos duk
ras: Irena, gim. 1937 m.; Eva, gim. 
1941 m. Jieško tėvas. Jos pačios arba 
žinantieji prašome atsiliepti: Br. Ma- 
ziliauskienė, 106 Evelyn Cres., To
ronto 9, Ont, Canada.

PINIGAI Į S.S.S.R.
Oficialiai per Užsienio Prekybos 

Banką Maskvoje.
KAM MOKĖTI DAUGIAU?

Mūsų mokestis 
iki $ 50.00 —$2.75 
Iki $100.00 —$3.50 
iki $300.00 —$5.00
PILNAI GARANTUOTA 

PRISTATYMAS PER 2 SAVAITES 
PILNAI IŠMOKAMA, JOKIŲ 

ATSKAITYMŲ.
PASIRAŠYTI PAKVITAVIMAI.

Kaina: 9 rubliai — $10 JAV 
SIŲSKITE PINIGUS PER MUS 

— SUTAUPYSITE

INTERTRADE
EXPRESS CORP. 

125 East 23rd Street 
NEW YORK, N.Y. 10610 USA.

Autorizuoto American Express Co 
agentūra

Turi New York valstijos LEIDIMĄ 
APDRAUSTA

Kaziuko mugte.
Atitaisome iždininko telefono nu

merį. Aukoję stovyklai ir norintieji 
gauti pajamų mokesčių pakvitavimą 
skambina V. Sendžikui tel. RO 2-3583.

dėl brangios žmonos ir motinos ELENOS mirties

ELENAI KATCHIENEi mirus,

šeimą bei artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

J. ir V. Dagiliai
G. Lastauskienė

G. ir V. Butkiai

Skaudžioj valandoj

a. a. E. KATCHIENEI mirus,

ILONĄ ir visa P- P- KATCHE šeimą giliai užjaučiame —

Staiga ir pačiame amžiaus darbingume iškeliavus amžinybėn 
a. a. ALBINUI ŠČIUKAI, jo žmoną ONUTĘ bei likusius gi
mines Kanadoje ir Lietuvoje jų didelio skausmo dienose nuo

širdžiausiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Liūdinčią žmoną ONĄ ir visus gimines 

dėl netikėtos a. a. ALBINO ŠČIUKOS mirties 

nuoširdžiai užjaučia —

Apanavičiai (Ancaster) 
Znotinai (Guelph).

Visų rūšių automobilių išorės (bo
dy) taisymas, mechaniniai darbai ii 

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas.

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

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

sutraukiančių
hemorojus

yra ypatinga gydomoji medžiaga,Tai ;
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

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

Tačiau visų svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad šis pagz- 
rėjimas tęsdavosi aaugelį mėnesių.

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

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

□
 Parkdale B-A Service Centre
i 1181 QUEEN St. W., prie Gladstone
) 535-9468
f Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 

baterijos ir t.t. Mašiną vilkimas (Towing) darbo 
vai. tel. 535 - 9468 po 7 v. v. RO 6 - 8503 
Mechaninis mašiną taisymas, ELEKTRONINIS 

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

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

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

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

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

ART S ----- '^^y^tavinėšnuotraukos
*2^-------------------- Meniškos vaikų nuotraukos

_ _____ Portretai irki.

Būrys vadovų ir jaunimo išvažiavo

J. Dragašius

R. M. Gertai

Br. M. ir VI. Rickevičiai

PINIGAI Į S.S.S.R.
JŪS ESATE SAUGŪS TIK 

SU FIRMA, KURI 
TURI LEIDIMĄ

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

GRAMERCY SHIPPING INC.
744 Broad St. Newark, N.J.

Rašykite angliškai arba rusiškai, 
prašydami pilnų maisto, audinių ir 
dovanų katalogų. PUIKIAUSIOS 
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS.

Vyrui ir moteriškei siuntinys
B 1______$54.75
Medžiagos: 3% jardo GRYNŲ VIL
NŲ medžiaga vyriškai eilutei, 3 
jard. pritaikintos medvilnės rajono 
satinos, pritaikintos pamušalui, 4 
jard. medvilninės medžiagos bliu- 
zėms ir suknelėms, 3 jard. GRYNŲ 
VILNŲ medžiagos suknelei. Taip 
pat vyrams apatinių pora.

GRAMERCY
118 E. 28th St. New York 10016 

ĮSTEIGTA 1945.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

RO 7-5454
Namų teL LE 5-1584

JANE — BLOOR, $10.000 įmokėti, 
gražus 8 kambarių per 2 
augštus atskiras namas; ga
ražas su privačiu įvažiavimu. 
60 pėdų platumo sklypas.

VAKARUOSE, apie $20.000 įmokė
ti, puikus 6 butų atskiras 
mūrinis pastatas (sixplex), 
Viskas išnuomota. Privatus 
įvažiavimas, arti susisiekimo.

RUNNYMEDE — BLOOR, apie 
$7.000 įmokėti, 10 kambarių 
dupleksas (per du augštus) 
atskiri šildymai, poilsio kam
barys.

BABY POINT, $8.000 įmokėti, 
atskiras 7 kambarių namas, 
vandens alyvos šildymas, ga- 
ražas.

BLOOR^-RUNNYMEDE, $10.000, 
ar mažiau, įmokėti, puikus 9 
kambarių atskiras namas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
■netoli požeminio traukinio.

INDIAN RD. — HIGH PARK, apie 
$10.000 įmokėti, 11 kambarių 
atskiras namas, 3 virtuvės, 
3 prausyklos, dvigubas gara
žas su privačiu įvažiavimu.

JANE ST., $10.000 įmokėti, ar ma
žiau, 5 atskirų butų mūrinis 
namas, maždaug 12 metų se
numo, apie $5.300 metinės 
nuomos, prašoma kaina tik $ 
39 850.

SWANSEA, 7 kambarių atskiras 
mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, garažas su pri
vačiu įvažiavimu.

PASITE1RAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

A L G ARBENS
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.
DUNDAS — BROCK
$13.900 pilna kaina; 6 kambariai, pusiau atskiras mūrinis namas, be ga

ražo; įmokėti $1.500.
ST. CLARENS — BLOOR
$20.900 pilna kaina; 10 kambarių mūrinis namas, 4 kambariai ir prausyk

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

MIMICO — KRAUTUVĖ
$25.400 prašoma kaina; mėsinė - krautuvė su visais įrengimais, 3-jų mie

gamųjų butas, virš krautuvės; įmokėti apie $9.000; vienas mortgičtus 
balansui. .. '

RONCESVALLES GATVĖ
7-nių šeimų pastatas gerame stovyje. Pajamos į metus apie $8.000. Pilna 

kaina $59.000. Įmokėti apie $15.000.
Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

PRALEISKITE ATOSTOGAS

M r
LIOUIFMM?

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

A. J. MORKIS

OILS LTD

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 

24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 

Madžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 
B-vės atst C. (CHUCK) ROE. TeL 362-5777.

Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: St. Prakapas 
tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (Prfe Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8456 Namų telefonai BE. 3-5996

SWANSEA • (BERESFORD ST.) 
$2.500 įmok., pusiau atskiras, 5 
kamb., moderni virtuvė, poilsio 
kamb., prašo $13,900 .

ST. CLAIR - BATHURST $23.900, 
atskiras, gerų ply' 

augštai, privat. j’ _
ražas, naujai ištinkuotos.

YONGE - EGLINTON, atskiras, ge
rų plytų, 7 kamb., 2 augštai, šil
tu vandeniu apšildomas, šoninis 
įvažiavimas, garažas.

DUNDAS • DOVERCOURT. $2.500 
įmokėti, 6 kamb. ir uždara ve
randa; 2 modern, virtuvės, nauja

BLOOR • LANDSDOWNE, 6 butų 
apartamentas, gerų plytų, atskiras 
kiekvienas butas turi 5 didelius 
šviesius kambarius; dvigubas ga
ražas, prašo $45,000.

QUEEN - LANDSDOWNE: $3.000 
įmok., atskiras, 7 kamb., 2 augš- 
tai, 2 modern, virtuvės, garažas.

KIPLING • RICHVIEW, vienaaugš- 
tis, 6 kamb., prijungtas dvigubas 
garažas, patio — uždaras kiemas, 
didelis sklypas, labai geram sto
vy visas namas; prašo $23,500.

QUEBEC ■ DUNDAS, $1,500 įmok., 
pusiau atskiras, 6 kamb., 2 vir
tuvės, naujas šild. sistema, 1 
mortgičius, prašo $12,500.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

527 Bloor St. West
J. RUKŠA

• LE 2-4404
Namų teL LE 6-9145

RETA PROGA !
KEELE — LAWRENCE, $18.000 

įmokėti; gražus mūrinis 11 
butų pastatas. Visi butai turi 
po du miegamuosius. Šildy
mas alyva. Garažai. $15.000 
metinių pajamų. $95.000 pil
na kaina.

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

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

, jamų. Kaina tik $347.000.
BAYVIEW VILLAGE rajone, $45 

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

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

GRAŽIOJE FLORIDOJE 
PRIE PUIKIŲ ATLANTO 

PAKRANČIŲ, KUR 
VASARA NIEKAD 

NESIBAIGIA! 
Informacijų teiraukitės 

lietuviškai: 
LILLIAN APARTMENT 

MOTEL
1137 N. E. 17th. Av«.

Fort Lauderdale, Fla., USA 
arba Toronte teL RO 9-0688. 

Prieinamos kainos.
Ypatinga nuolaida nuo 

balandžio 1 d. iki gruodžio 15 d. 
Laukiame visų atsilankant

7 kamb., 2
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APDRAVDA
GYVYBES • AUTOMOBILIU • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI- 
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

B. ir V. M AS K ALIU NU AGENTŪRA
LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

FOUR SEASONS TRAVEL
323 LAKESHORE RD. EAST, rOIT VreaiT

VD A AĖkl A C Visais kelionių reikalais, visame pasan-
• lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

A A

geriausiu romu,

<

Sunku atspėti

ACADIAN DISTILLERS
BRIDGETOWN, NOVA SCOTIA

WHITE 
RUM
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 etAcadian

PATEIKIA 
"SEVEN SEAS”
LAIVYNĄ

NAUJOSIOS ŠKOTUOS 
garsaus Anapolio slėnio

"SEVEN SEAS” 
ROMAS
(baltas, šviesus ar tamsus)
ĮRAŠYKITE ACADIAN ROMĄ 
j savo sąrašą dar šiandien. .
* Pirmasis Ontario sąrašuose 
(suprantantiems kokybę vartotojams)

LIGHT 
RUM

DARK 
RUM

ACADIAN ACADIAN

a—ALFA RAD|O & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

— Ką tu čia verdi, Elenut?
—. Dar nežinau kas išeis. Jei 

viskas išsilaikys, bus pudingas, 
jei nepasiseks, bus piemška sriu
ba.

Vaistas nuo žaksėjimo
Pilietis atskubėjo į barą. Pa

tarnautojas vak) nuo bufeto dul
kes šlapiu skuduru:

— Ar nežinai kokio nors vais
to nuo žaksėjimo? — klausia at
eivis;

— Patarnautojas klapterėjo 
jam per veidą šlapiu skuduru.

Labai nustebęs ir perpykęs 
svečias pareikalavo pasiaiškinti 
dėl jo tokio elgesio.

— Kaip matote, jūs jau nebe- 
žaksit dabar.

— Bet aš ir nežaksėjau!—šūk
telėjo svečias. — žaksi mano 
žmona, kuri yra automobilyje!..

Nebuvo nuobodu
— Kur praleidot šių metų atos

togas?
— Vasarvietėje pas tris sese-

WINNIPEG, Man
■ — Į kurią pusę? — paklausė Atkelta iš 4-to psl. 
antrasis.

Gražesnė išvaizda
— Ar nemanai, kad mano su

žadėtinis gražiau atrodo su barz
da?

— Taip, mažiau matyti jo vei
do.

Pavydas
Buvo didelis balius. Vyrai gė

rė, kiek norėjo. Į paryti keletas 
smarkesniųjų nuvirto po stalu. 
Gyvas dar liko vienas ir tas apsi
dairė aplinkui, žvilgterėjo į mie
gančius savo draugus ir filosofiš
kai pratarė:

— Vieno didelio dalyko aš 
jiems pavydžiu. Jie visada žino, 
kada reikia nustoti gerti...

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 536-7266

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

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

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

Sav. R. STASIULIS

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

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

Bloor Auto r i te Garage gj

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių ... . „

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

Už sutaupąs moka nuo 4 Vi % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6 Vi %. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos meta nuo 18 vaL Iki 1 vaL 38 mis. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., c vakare 
aso 4 vaL 38 min. nd 8 vaL 38 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Lietuvis LAIKRODININKAS
288 QUEEN ST. W. • TORONTO ’• TEL. EM 6 -6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau j 
namas. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius,

— Tai, turbūt, nuobodžiavot? į
— Visai ne, kadangi tai nebu

vo mano seserys.
Į kurią pusę ..

Du lietuviai, nuvykę į Maskvą, ir žmoniškumui 
žiūrėjo i Kremliaus rūmus ir vie
nas paklausė:

Rašytojų pietūs
Antanas Venclova, okupuotos 

Lietuvos rašytojų politrukas, mi
nint 25 metus sovietinio režimo, 
rašytojų draugijos suruoštuose 
pietuose Vilniuje pakėlė stiklą ir 
pareiškė:

— Mes išdidūs fantastiniais 
i rezultatais, kuriuos atsiekėme 
per trumpą laiką, būdami ištiki
mi savo idealui: taikai, progresui

pirm. agr. J. Malinauskas atidarė mi
nėjimą, kuris praėjo be jokių vieti
nių prakalbų. Vietoje jų buvo panau
dota KLB krašto valdybos paruošta 
magnetofoninė juostelė, kurioje įre- 
korduota: žuvusiųjų pagerbimas, Stp. 
Kairio kalba, deklamacijos, V. Veri- 
kaičio solo ir Lietuvos himnas. Po to 
Valentino Simanavičiaus sūnus, vos į 
13-tus metus kopdamas, pirmą kartą 
pasirodė scenoje prie pianino ir pa
grojo “Čigonų šokį” ir dar vieną kitą 
dalykėlį. Pabaigai choras gražiai pa
dainavo keturias dainas.

KLB apyl. valdybos pirmininkas dė
kojo tautinių šokių grupės vadovėms: 
Krikščiūnienei ir Barkauskaitei už rū
pestingą jaunimo paruošimą, o chor
vedei D. Januškaitei už gražiai pa
ruoštas dainas. -

Užbaigai — Himnas, ir dalyviai su 
pakilia nuotaika išsiskirstė į namus. 
Džiugu, kad mūsų winnepegiečiai ne
snaudžia ir nepavargsta. K. Strikaitis

231-2661 2 3 /• 3 3 2 3

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

W. A. LENCKI

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras

DR. E. ZUBRIEHt 
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Duodas)

Telefonai LE. 2-4108

100 ADELAIDE ST. Room 107 
TELEFONAS EM 64182 

Toronto

Prie stalo sėdėjęs kolega su-
- T_ ... x _ .„ šnibždėjo savo kaimynui i ausi:— Kodėl tokie augsti murai?i .. . ...

— Na, kad banditai neperlip- — Venclova jau girtas.^...
tų per sieną. ——— ~---- —-Parinko Pr. Al.

Starts FRIDAY MARCH 11 
to Thursday MARCH 31

SAT. & SUN.: Continuous 2:00, 4:30, 7:00. 9:15
MON.. TUES., WED., THUR..FRL: 2 shows 7:00 & 9:15

BRIGHTON

POLAND'S BIGGEST HIT SINCE ‘KRZYZACV'I

- V.. .

‘ - r
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A HILARIOUS MUSICAL FEATURING

ELŽBIETA CZYZEWSKA • WIESLAW GOLAS |

A POLISH FILM RELEASED BY GLOBAL PICTURES LTD.f<&3,

UKn\vvo* 1 CATHERINES,

Adawsauxl 
f ADULTSUM 1 

STUDOnSSLM 
\aniD«M joj

fe

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė ištaiga 691 Annette St., 

Tel. RO 2-2100

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

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

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

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt.
Vežamas tartas pilnai apdraustas. 

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

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A &B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.) 

531-1432 A. B. Beresnevičius

PUIKIOS KOKYBES MAISTO 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ.

Puikiausias amerikietiškas maistas 
Garantuotas pristatymas 
Pasirašyti pakvitavimai.

IT-507 $25.00
4% sv. kviet. miltų, 4% sv. cuk
raus, 2% sv. ryžių, 2% sv. rūkyto 
bekono, 2*4 sv. margarino, 2% sv. 
razinkų, 1% sv. Edam sūrio.
TYPE 420 ___ _______ ____ _ $29.00
10 sv. kvietinių miltų, 5 sv. rūkyto 
bekono, 5 sv. kiaulinių taukų.
SPECIAL NO. 1 . „ ___ _ $34.50
10 sv. kviet. miltų, 1% sv. deg. ka
vos, 1 sv. šokolado, 2% sv. taukų, 

sv. ryžių, sv. sūrio, 2*6 sv. 
salami.

$1.50 už kiekvieną užsakymą.
Prašykite mūsų nemokamų katalo
gų su dideliu pasirinkimu maisto 
siuntinių. Mes paruošiame maisto 
siuntinį pagal jūsų norą.

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)'

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

DR. J. MATULI ON YT t 
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

Telefonas RO. 6-1372

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W„ Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
New York, N. Y. 10010, USA

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis ete&ira varymas. Šatai 
sau iširosios gains ir pradegintas 
kilimas. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

įstaigoje kalbama ir lietuviškai

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O

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

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKL OD.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251: namu CL. 941029 
Darbo valandos nuo 18 vai. ryto 
Iki 6J0 vai. vak. Šeštadieniais nuo

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(j rytus nuo Dufferin St)

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

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

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

Dr. P. VYTt
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

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

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

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

cl x» £b-u d. i i
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

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

769-4612
769-4131
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18 TORONTO
Sv. Jono Kr. par. žinios

— Drabužių vajus, vykdomas 
parapijos moterų draugijos sky
riaus, tęsiamas iki šio sekmadie
nio. Praėjusį savaitgalį paruošta 
20 siuntinių, kurie bus pasiųsti 
užjūry gyvenantiems lietuviams. 
Vajaus organizatorės dar kartą 
kviečia Toronto tautiečius įsi
jungti į šį gražų šaipos darbą pa
aukojant drabužių. Praėjusį sek
madienį buvo renkamos aukos 
siuntinių persiuntimui. Vieno 
siuntinio persiuntimas kainuoja 
$5.50.

— Gavėnios metu penktadie
niais 7.30 vai. vakare bažnyčioje 
laikomos Mišios. Kviečiame tikin
čiuosius jose dalyvauti.

— šį trečiadienį 8 v.v. Toron
to šv. Mykolo katedroje įvyksta 
padėkos pamaldos ryšium su Va
tikano santarybos užbaiga. Ta 
proga laimimi jubilėjiniai atlai
dai. Mišios bus laikomos konce- 
liabracijos būdu: vietos arkivys
kupas su būriu kunigų atnašaus 
Mišias. Kviečiami visi į šias pa
maldas. i

— Kovo 3 d. mirusi a.a. Elena 
Katchienė palaidota pirmadienį 
iš Šv. Jono Kr. par. bažnyčios lie
tuvių kapinėse. Velionės vyrui, 
dukroms, seserims ir visiems gi
minėms nuoširdi užuojauta.

— Šią savitę par. kunigai lan
kys Shannon, Shaw, Montrose, 
Beatrice ir Grace.

— Gyvojo Rožinio narių susi
rinkimas — šį sekmadienį po 10 
vai. pamaldų par. salėje.

— Vaikai, kurie ši pavasarį 
!>irmą kartą eis Komunijos, ma- 
oniai prašomi lankyti tikybos 

pamokas, kurias lietuvaitės sese
lės dėsto kas sekmadienį po 10 
vai. pamaldų muzikos studijoje.

— Mišių aukoje prisimenama: 
šeštadienį 8 v.r. a.a. Ona Matu- 
kaitienė, 9 v. — a.a. Simonas Bo- 
nikis; sekmadienį: 11 vai. a.a. 
Alodfas Šapoka penktųjų mirties 
metinių proga; 12 v. — a.a. Sofi
ja Baranauskienė.

Šv. Jono Pašalpinės Draugijos 
susirinkimas — šį sekmadienį, 
kovo 13 d., 3 v.p.p., šv. Jono Kr. 
par. muzikos studijoje virš “Tėv. 
Žiburių” redakcijos.

Šv. Kazimiero minėjimo pro
gramą šiemet atliko šeštad. mo
kykla. Vyresniųjų klasių moki
niai, vadovaujami' seselės' Vikto
rijos ir mokyt. D. Augaitytės, pa
ruošė deklamacijų pynę, sujung
tą su vaidyba. Pynės autorius — 
kun. J. Staškevičius. Jis paruošė 
ir dekoracijas. Vadintojais-dekla- 
ųiatoriais buvo šie mokiniai: R. 
Rovas — šv. Kazimieras, L. Ri
zaitė — Lietuva, A. Vanagas — 
Lietuvis, A. Čepas — Misijonie- 
rius. A. Kuolas — Prašėjas. Mer
gaičių chorą sudarė VI ir VII 
klasių mokinės; dirigavo mokyt. 
D. Augaitytė. Grimą tvarkė J. 
Jagėla, scenos šviesas bei mikro
fonus — J’ Žadavičius ir p. Kry- 
žanauskas. Paskaitos šį kartą ne
buvo. Jos vietoje pačioje progra
mos pradžioje labai gražiai pa
skaitė ilgesnį rašinį, pritaikytą 
Kazimiero šventei, Vaidutė Kup- 
revičiūtė. Visiems padėkojo ren
gėju — Kat. Federacijos—vardu 
T. Placidas, OFM.

Šv. Kazimiero šventės proga 
Prisikėlimo par. kavinėje buvo 
surengta šeštad. mokyklos darbų 
ir mokomųjų priemonių paroda. 
Joje buvo matyti, kiek daug pa
stangų įdėta siekiant padaryti li
tuanistiką patrauklią bei įdomią 
mokiniams. Apie parodą, reikia 
tikėtis, bus parašyta plačiau.

Bvs.

§ Skautų stovyklavietės “Romuvos” valdyba £
kviečia Jus atsilankyti į s

s . =
POPIETĘ-KAVUTĘ

i 1
g KOVO 13 d., 3.30 v.p.p ŠV. JONO KR. PARAPIJOS SALĖJE. g

^Programoje: filmas iš vasaros “Romuvos” stovyklos ir 
diskusijos stovyklavietės reikalais.

Pelnas skiriamas vandens rezervuaro įsigijimui.
•ii Valdyba gS S“ ------------

Sunkaus svorio boksininkų 
Cassius Clay ir Ernie Terrel var
žybos dėl čėmpijonato numato
mos Toronto Maple Leaf Gardens. 
Viskas jau susitarta ir reikia tik 
Ontario provincinės vyriausybės 
sutikimo, šių varžybų priimti ne-RAUDONĄJĮ 

KRYŽIŲ

žmonės 
pagelbsti 
žmonėms

Prisikėlimo par. žinios
— Mišios: šį trečiadienį, 8 v j., 

prie šon. alt. už a.a. U. Drangū- 
naitienę, užpr. Iz. Matusevičiūtė; 
šį šeštad., 8.30 v.r., už a.a. E. Zel- 
bienę, užpr. K.L.K. Moterų Dr- 
jos Prisik. par. sk.; šį sekmad., 
10 v.r., už a.a. A. Šapoką, užprašė 
žmona ir dukra; šį sekmad., 11.15 
v.r., už a.a. M. Gustainienę, užpr. 
J. Gustainio šeimos bičiuliai.

— P. Putrimų užpr. gregorinės 
Mišios už a.a. Elenos Laurinavi
čienės sielą bus pradėtos laikyti 
bal. 1 d. šiokiadieniais jos bus 
laikomos 7 v.r., o sekmad. — 10 
vai. ryto.

— Jubilėjinės Mišios Toronto 
katedroje, į kurias pakviesta ir 
Prisikėlimo parapija, — šį tre- 
čiad., kovo 9 d., 8 v. vak. Kviečia
me visus gausiai dalyvauti. Kurie 
per tas Mišias arba savaitės lai
kotarpyje prieš ar po jų atliks iš
pažintį, priims Komuniją ir pasi
mels Šv. Tėvo intencija, gali lai
mėti visuotinius atlaidus.

— Pirmosios Komunijos ir re
ligijos pamokos — įprasta tvar-

— Par. suaugusių choro bend
ra repeticija — ketvirtad., 7.30 
v.v.; studenčių — trečiad., 7 v.v.; 
vaikučių choro repeticijos šią sa
vaitę nebus ir taip pat šį sekmad. 
vaikai negiedos prie vargonų.

— Par. metinės rekolekcijos 
prasidės kovo 20 d. Pirmoji sa
vaitė — moterims ir merginoms. 
Rekolekcijas ves. T. Venckus, jė
zuitas.

— Speciali rinkliava vietinei 
■kun. seminarijai — kovo 20 ir 27 
d. Prašome duosniai prisidėti.

— Visiems geradariams ir pa
rapijiečiams nuoširdžiai dėkoja
me už aukas, kurios, par. namų 
statybai einant prie pabaigos, ge
rokai pagausėjo. Pašventinimo 
apeigos pramatomos per Atvely
kį. Parapijos chorai ruošia plačią 
iškilmių programą, šią savaitę 
par. komitetas nustatys smulkią 
išorinių apeigų eigą.

— Kitą savaitę bus lankomos 
gatvės: Manning, Shannon, Rid
ley Gdns, Churchill, Rusholme 
Pk. Cr., Rambert, Montrose, 
Massey, Heydon. Harrison, Her
man, Grove, Grafton, Fuller, 
Fern, Fermanagh, Fennings, Ar
gyle, Bellwoods, Euclid, Adel- 
ade, Crawford, Grace, Gorevale, 
Claremont ir Beatrice.

— Pakrikštytas Stasio ir Bro
nės Prakapų sūnus Rimas Pau
lius. Geriausi sveikinimai!

A.a. dr. Adolfo Šapokos mir
ties penkerių metų sukaktis — 
kovo 9 d. Mišios velionies inten
cija bus kovo 13 d., sekmadienį, 
abiejų parapijų bažnyčiose: šv. 
Jono Kr. — 11 vai., Prisikėlimo 
— 10 vai. Velionies gausūs bi
čiuliai prisimins jį kaip moksli
ninką. redaktorių, visuomenės 
veikėją ir kaip taurų asmenį. 
KLK Kultūros Dr-ja, kurioje ve
lionis dirbo ilgus metus, prisimi
nė jį metiniame savo susirinki
me.

Katalikų Vyrų Draugijos susi
rinkimas — kovo 13 d., tuoj po 
paskutinių pamaldų, apie 12.30 
vai.. Prisikėlimo par. muzikos 
studijoje. Po trumpo einamų 
reikalų aptarimo bus rodomi du 
filmai: apie atomo energiją ir 
apie Kanados arktiką. Abu filmai 
spalvoti. Kviečiami ir prijaučian
tieji. Valdyba

sutiko nei Čikaga, nei Niujorkas, 
nei Montrealis.

NAUJOS PLOKŠTELĖS
Dvi mamytės ir dvi dukrytės 

dainuoja lietuviškas dainas. 
Dir. Algirdas Kačanauskas.

40 labiausiai mėgstamų lietuviškų 
melodijų.

Lietuvių tautinis orkestras.
Dainuojame su “Rūta” I ir
Vėl dainuojame su “Rūta” II

atlieka “Rūtos” lietuvių Ansamblis.
PILĖNAI, 4 v. pilna opera.

Vilniaus operos kolektyvas.
šias ir kitas lietuviškas plokšteles 
galima gauti šv. Jono Kr. parapijos 
knygyne.

A. a. dr. Adolfo Šapokos kapas ir paminklas Lawn kapinėse To
ronte

PADĖKA
• Mūsų mylima Mamytė a. a. MONIKA GELEŽIŪNIENĖ 
š. m. vasario 9 d., Dievo pašaukta, po sunkios ligos atsisky
rė iš gyvųjų tarpo, palikdama mus visus giliame skausme ir 
nuliūdime.

Gilią padėką reiškiame Prisikėlimo parapijos klebonui 
Tėvui Placidui, Tėvui Tarcizijui, Tėvui Rafaeliui už atlaiky
tas iškilmingas gedulo Mišias ir paskutinį patarnavimą pa
lydint į amžinybę. Ypatingai ačiū klebonui už gražiai iš
reikštą atsisveikinimo mintį.

Nuoširdus ačiū Tėvui Placidui, Tėvui Pauliui, Tėvui 
Kornelijui Tėvui Rafaeliui ir Tėvui Ambrozijui, lankiu
siems'Mamytę namuose bei ligoninėse, aprūpinusiems ją 
šv. sakramentais, suteikusiems jai ištvermės ir dvasinės 
stiprybės.

Dėkojame Nekaltai Pradėtosios Marijos seserims, Pri
sikėlimo parapijos katalikių moterų draugijos narėms, ypač 
p. Basalykienei už kapuose gražiai pasakytą žodį; Gyvojo 
Rožančiaus ir tretininkių narėms, skautų organizacijos ats- 
stovams, visiems artimiesiems ir pažįstamiems, lankiusiems 
velionę sunkioje ir ilgoje ligoje, už gausias užprašytas šv. 
Mišias, maldas, rožančių laidotuvių namuose, atsiųstas gė
les, pareikštas užuojautas žodžiu bei raštu ir visiems ją pa- 
lydėjusiems į amžiną poilsio vietą.

Ypatinga padėka karsto nešėjams — p. p. V. Kvedarui, 
V. Priščepionkai; V. Pocevičiui, P. Reginai, B. ščepanavi- 
čiui ir A. Ulbai. Dėkojame dr. A. Užupienei, lankiusiai ją 
ligoninėje, ir dr. Urbaičiui lankiusiam ją namuose.

Ačiū visiems, kurie sunkioje valandoje mums padėjo
te, užjautėte bei kartu su mumis liūdite —

Joana, Juozas, Rimas su šeimomis, 
vyras Jonas ir sūnus Albinas Lietuvoje

PRANEŠIMAS 
Pranešu giminėms ir pažįstamiems, 

kad Lietuvoje mirė JONAS ŠUKEVIČIUS, 
sulaukęs 101 m. amžiaus.

Š. m. vasario 15 d. Alytuje tragiškomis aplinkybėmis mirė 
VACIUS ŠUKEVIČIUS, 50 m. amžiaus.
Paliko liūdinčią žmoną ir du vaikus.

Praneša —
Pranas Šukevičius

KLK Kultūros Draugijos “Ži
buriai” naujoji valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm. P. Bra: 
Žukas, vicepirmininkai — A. 
Bumbulis, kun. P. Ažubalis, T. 
Placidas Barius, OFM, sekr. V. 
Sonda, ižd. V. Aušrotas, parengi
mų vad. J. Andrulis. Revizijos 
komisija: pirm. V. Sendžikas, na
riai — V. Bireta ir V. Montvilas. 
Naujajai Draugijos vadovybei 
šiais metais teks tęsti abiejų vie
netų — Sp. B-vės “žiburiai” ir 
KLK Kultūros Dr-jos sujungimo 
procesą bei rūpintis “TŽ” leidi
mo reikalais. Per pastaruosius 
trejus metus Draugijai sėkmingai 
pirmininkavo ir labai nuoširdžiai 
rūpinosi jos reikalais Vyt. Krikš
čiūnas. Jam priklauso ne tik 
Draugijos, bet ir visų “TŽ” skai
tytojų gili padėka.

Iš Suvalkų trikampio gautas 
laiškas, kuriame lietuvaitė iš
reiškia norą susirašinėti su lietu
viu, suinteresuotu vedybomis. Ji 
yra 30 m. amžiaus. Jos adresą ir 
nuotrauką galima gauti “T.Ž.” 
administracijoj.

Olga Medziukevičiūtė iš Brazi
lijos porą dienų viešėjo Toronte 
pas savo pusseserę R. Kutkienę 
ir dalyvavo Vasario 16 minėji
me. Ji gyvena Sao Paulo mieste, 
studijuoja teisę ir kartu dirba 
vietiniame teisme kaip sekretorė. 
Už stropų darbą ji gavo dova
ną — nemokamą kelionę į Š. 
Ameriką.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame kapelionui 

kun. J. Staškevičiui, mokytojoms — 
seselei Viktorijai ir D. Augaitytei, 
Vaidutei Kuprevičiūtei, Toronto šeš
tad. mokyklos mokiniams ir visiems 
prisidėjusiems prie gražaus šv. Kazi
miero minėjimo paruošimo ir prave- 
dimo.

Kai. Federacijos Toronto skyrius

A.a. Elena Katchienė-Maikaus- 
kaitė mirė kovo 3 d. vakare savo 
namuose nuo širdies smūgio. Ve
lionė yra kilusi nuo Vilkaviškio. 
Dar prieš savaitę aplankė Detroi
te sirguliuojančią seserį, o taip 
pat ruošėsi vykti pas savų dukrą 
į Los Angeles. Iškilmingai palai
dota iš šv. Jono Kr. parapijos 
bažnyčios Šv. Jono lietuvių kapi
nėse. Velionė paliko vyrą' pulk. 
Aleks. Katche, dvi dukras ir se
seris, gyvenančias JAV ir Euro
poje. Laidotuvėse dalyvavo gau
sus būrys velionės giminių, pažįs
tamų ir bičiulių.

Savanorių - kūrėjų valdybon 
metinis susirinkimas dauguma 
balsų išrinko: K. Aperavičių, St. 
Pociūną ir V. štreitą.

Lietuvių Fondo vadovybė pra
ėjusį savaitgalį turėjo posėdį, ku
riame aptarė būsimą Fondo narių 
suvažiavimą ir pelno paskirstymo 
gaires. Posėdyje dalyvavo ir V. 
Ignaitis iš Rodney, Fondo tary
bos pirm.

Apylinkės pirm. Aug. Kuolas 
su ponia išvyko dviem savaitėm 
atostogų į Floridą. Kartu išvyko 
taip pat jų artimieji dr. A. S. 
Kuolai, dr. L. Kuolaitė ir R. M. 
Slapšiai. Visi apsistojo Miami p. 
Jazbučių viloje. Apyl. pirminin
ko pareigas eina vicepirm. kun. 
P. Ažubalis.

Dėl išvykimo Į JAV parduodama 
tabako augintoju rajone didelė 

ĮVAIRIŲ PREKIŲ KRAUTUVĖ.
Apyvarta virš $100.000. Naujas pasta
tas, du dideli butai viršuje. Geras pel
nas. Kaina — $45.000. Imokėjimui 
imsiu namą ar žemę. Prekės—$15.000 
— $20.000 pinigais. Tinka dviem šei
mom. Pageidautina mokąs mėsos 

pjaustymą. Tel. 875-4534 Langton
“PAUL’S GEN. STORE”
R. R. 1 Glen Meyer, Ont.

Norime priminti, kad Tautos 
Fondo vajus prasidėjo vasario 16 
d. ir baigsis balandžio 30 d. Ne
tenka aiškinti kas yra T. F., nes 
mes visi jau labai gerai žinome, 
tad brangus, Broli ir Sese lietu
vi, pasvarstyk bent minutėlę sa
vo širdyje, kiek galėsi prisidėti 
prie paramos kovai už Lietuvos 
laisvę. Pasibeldus į Tavo duris 
vienam iš rinkėjų, neisleisk jo 
be dovanos, nes rinkėjas taippat 
aukoja savo brangų laiką, atlieka
mą nuo kasdienio darbo, kurį jis 
mielai sunaudotų savo reikalams 
kaip ir visi kiti.

Tad iki pasimatymo —
Tautos Fondo vajaus 

komitetas
Dr. V. Gaižauskas, tarnaująs 

Otavos observatorijoj, skaitys pa
skaitą Toronto universiteto Wall- 
berg Building patalpose kovo 11 
d., penktadienį, 8 v.v. Paskaitos 
tema “Eruption on the sun”. 
Iliustruota vaizdais. Rengia “The 
Royal Astronomical Society of 
Canada”. Kviečiami ir svečiai. 
Dr. V. Gaižauskas yra senosios 
ateivių kartos sūnus.

šiauliečių sambūrio susirinki
mas — šį sekmadienį, kovo 13, 
3 v. p. p., Lietuvių Namuose.

Lietuvių filatelistų metinis su
sirinkimas — kovo 13 d., 6 v.v. 
Prisikėlimo salės kavinėje. Malo
niai kviečiame ir nenarius, besi
dominčius pašto ženklų ar pinigų 
rinkimu. Taip pat prašome atsi
nešti, jei kas turite, dublikatų 
pasikeitimui. Valdyba

236 SLA kuopos susirinkimas 
kovo 13 d., 1 v. p. p., Liet. Na
mų salėje. Visi nariai privalo 
dalyvauti, nes yra balsavimai'i 
vykdomąją tarybą. Nariai, atvy
kę susirinkiman, bus pavaišinti. 
Kuopa ruošia Juozapinių paren
gimą kovo 19 d. toje pačioje sa
lėje. Kuopos valdyba

“Alkos” sambūrio rengiama 
paskaita įvyks šį sekmadienį, ko
vo 13 d., 7 v.v., šv. Jono Kr. par. 
salėje. Ją skaitys svečias iš Niu
jorko — rašytojas dramturgas 
A. Landsbergis. Tema: “Teatro 
ir dramos problemos šiandieną”.

Akademikų paskaita — kovo 
19 d., šeštadienį, 7.30 v.v. Prisi
kėlimo muzikos studijoje; skai
tys žinomas jaunesniosios kartos 
veikėjas, Pax Romana pirminin
kas dr. V. Vygantas tema “Ra
sizmo klausimas ir lietuviai”. Vi
sus kviečiame iš anksto šį vaka
rą rezervuoti paskaitai.

Valdyba

— Pakrikštyta R. ir J. Milak- 
nių dukra — Shirley-Onos var
dais; A. ir R. Rusinu sūnus — 
Chad-Mykolo vardais.

— Parapijos komiteto posė
dis — šį penktadienį, kovo 11 d., 
7.30 v.v. klebonijoje.

— Parapijos rekolekcijos bus 
pirmoje Didžiosios Savaitės pu
sėje — antradienį, trečiadieni ir 
ketvirtadienį — balandžio 5, 6 
ir 7 d.d.

— Dėkojame J. Blauzdžiūnui 
už pagalbą ir darbą užsakant nau
jus, patogius ir patvarius stalus 
salei. Šiuo ihūsų rūpestis AV sa
lėje inventoriumi yra atbaigtas. 
Turime gerą ir naują inventorių 
300 žmonių.

— Rinkliava užpraeitą sekma
dienį $240.

— Aukos Bažnyčios Fondui: 
po $10: A. Pakulis, P. Ražanas, 
M. Juodviršis, P. Padvaiskas, B. 
Jazokas; $20 — P. Markauskas; 
po $4: A. Vaitekūnas, J. Lacroix; 
$5 — R. Filipavičienė.

— Fantais bazarui prisidėjo: 
V. Žitkus, B. Bagdžiūnas, B. Ži
barte, V. Gražienė.

— Kun. J. Bobinas paaukojo 
40 giedotinių Mišių už Marijonos 
Kasparienės vėlę.

— Sveikiname P. Vaupšą, at
šventusį 25 metų mokytojavimo 
sukakti.

— Kovo 1 d. iškilmingai pa
laidotas Jonas Motuzas. Velionis 
mirė 73 metų amžiaus, žmonai, 
vaikams ir giminėms reiškiame 
gilią užuojautą.

— Užsiakykite anglų kalba la
bai vertingą knygą pas kun. J. 
Gaudzę: “The War against God 
in Lithuania”, parašytą dr. J. Sa
vojo. Išleido Maryland Books, 
Inc. New York. Kaina $1.25. Šio
je knygoje jūs pamatysite, kaip 
katalikų tikėjimas persekiojamas 
Lietuvoje.

“Litas” jau prirašė palūkanas 
už einamąsias sąskaitas už tris 
paskutinius mėnesius.

Bilietus į pasaulinę parodą 
greitu laiku bus galima nusipirk
ti “Lite” su spaudoje skelbia
mais papiginimais. Bilietai jau 
užsakyti. i .

Aukos Tautos
Vasario 16 proga Toronto lietuviai 

aukojo: $50: A. Kantvydas; $25: kun. 
P. Ažubalis; $20: A. .Masionis, J. Ma
tusevičius, V. Sinkevičius, dr. J. Son
gaila; $15: A Dausa, V. Gavelis, I. 
S. Girdzijauskai; $10: V. Auskis, A. 
D., O. Gailiūnaitė, S. Kairys, L. Kar- 
būnas, Aug. Kuolas, J. Kasakaitis, S. 
Kėkštas, A. V. Lukoševičius, inž. M. 
Meiliūnas, B. Pauža, J. Prisas, Fam. 
Renkauskas, B. V. Saulėnas, A. Sau
lis, T. A. Sekonis, P. Sidaras, A. L. 
Statulevičiai, A. H. Stepaičiai, J. Tu- 
mosa, P. A. Vilutis, dr. J. Yčas, E. J. 
Jurkus; $8: J. Dabrowski; $7: L. §.,

Fondui Toronte
$6: J. Ažubalis, V. Dailydė; $5: V. 
Abramavičius, E. Abramaitis, P. Au- 
gaitis, P. Augustinavičius, A. Pane
lis, J. Bakšys, K. Baliūnas, L. Balsys, 
J. Baltakys, L. Bilkšys, P. Bastys, J.

i Budreika, A. Bumbulis, A. Ciplijaus
kas, B. čepauskas, P. Dabkus, J. Dam- 
baras, J. Dambrauskas, J. Danilevi
čius, A. Dragūnas, J. Daunys, A. Dau
kantas, M. Dikčius, P. Gaidelis, A. J. 
Jankaičiai, J. Jasinevičius, V. Jocas, 
J. Kaknevičius, V. Keršys, L. V. Ko- 
lyčiai, Al. Kuolas, V. Liuima, R. Ma- 
tukaitė, J. Maziliauskas, Z. Mažonas, 
J. O. Mickus, V. Marcinkevičius, M. 
Meškauskas, K. Manglicas, V. Mont
vilas, J. Morkūnas. B. Pabedinskienė, 
J. Pikelis, Tėvai Pranciškonai, dr. A. 
Pacevičius, A. Pyragius, M. Regina, 
J. Račys, A. R., A. Sakus, B. Sčepa- 
navičius, C. Senkevičius, E. Smilgis,
A. Z. Stančikai, P. Štuopis, P. Šer
nas, A. Seškuvienė, E. Šlekys, P. Skab- 
liauskas, S. Tamašauskas, J. Tamu- 
lionis, S. Treigys, J. Tumosas, J. Va- 
dauskienė, B. Vaidila, V. Vaidotas, 
T. Valius, E. L. Vastokai, V. Vaičiū
nas, kun. A. Žilinskas, J. Žilys; $4:
B. Arūnas, K. Aperavičius, J. Bleiz- 
gys, K. Čepaitis, A. Firavičius, V. 
Giedraitis, V. Gudaitis, A. Rusas, M. 
Petrulis, J. Stravinskai; $3: M. Anta
naitis, E. Ališauskienė, A. Basalykas, 
B. Buntinas, K. Daulenskis, Dičpet- 
riai, K. Kaknevičius, G. Maurušaity- 
tė, V. Petraity, A. Sapijonis, B. Sta- 
nulis, V. Sonda, M. P. Skučai, V. Ža
kas. Po $2 aukojo 73 ir po $1 — 93 
tautiečiai.

z

Minėjimo salėje suaukota $912.65, 
prie trijų lietuviškų bažnyčių $335.75, 

iš viso $1.248.40
Tautos Fondo Toronto skyriaus val

dyba nuoširdžiai dėkoja visiems To
ronto lietuviams, kurie taip nuošir
džiai savo aukomis remia pavergtos 
Lietuvos laisvinimo darbą ir iš anksto 
atsiprašo tuos, kurie nors ir aukojo 
stambesnėm sumom, bet dėl neišskai
tomo parašo nebuvo paskelbti. Be to, 
valdyba dėkoja visiems, kurie prisi
dėjo prie tos rinkliavos pravedimo 
bei jos sėkmingumo.

TF Toronto skyriaus valdyba

KLB Toronto apylinkės tary
bos narių ir organizacijų atstovų 
visuotinis susirinkimas' šaukia
mas kovo 27 d. 3 v. šv. Jono Kr. 
par. salėje. Visi rinktieji ir orga
nizacijų įgaliotiniai prašomi susi
rinkime dalyvauti. Tarybos rink
tiesiems nariams išsiuntinėjami 
pakvietimai, tačiau jei kuris dėl 
adreso pasikeitimo pakvietimo 
negautų, prašomas vistiek į susi
rinkimą' atvykti. Organizacijoms 
pakvietimai nesiuntinėta, nes 
apylinkės valdybai nėra žinomi 
j u būstinių adresai. Kviečiame 
visas organizacijas dalyvauti.

Šia proga norime visoms orga
nizacijoms priminti, kad remian
tis KLB statutu ir jam vykdyti 
taisyklėmis, organizacijos, daly
vaujančios taryboje nario teisė
mis, sumoka į valdybos kasą 10 
dol. metams. Finansiškai nepajė
gioms organizacijoms šis mokes
tis gali būti sumažintas; nuo to 
mokesčio jos gali būti ir visai at
leistos. tačiau tuo reikalu reikia 
apylinkės valdybai parašyti pra
šymas.

KLB Toronto apyl valdyba.
Atvyko iš Latvijos į Torontą 

kovo 7 d. Laima Žagrakalytė. Ją 
iškvietė teta Valerija Klevinskie- 
nė ir jos vyras Kazys. Viešnia yra 
24 m. amžiaus; gyvena Rygoje su 
mama ir seserimi. Kanadoje ji 
ketina viešėti pusę metų.

Lietuviška baidų 
dirbtuvė

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

Citv Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety Lea<ue. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų Klasėie turintiems laikinius lei
simos Ir fan ealima pradėti va- 
Hneti nirma nemoka su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
W RV GAR <ST. W. (prie RMhnrst) 
Tel. LE 2-3656. Rytuose RO 6-1331

MOKA už:
Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

as MONTREAL
Auiros Vartų par. žinios Šv. Kazimiero par. žinios

1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q. 3426 Parthenais St Montreal 24, Que.

— Metinė kazimierinių vaka
rienė praėjo labai sėkmingai. 
Esant gavėnios metui, nebuvo šo
kių. Jų vietoje vakaro paįvairini
mui šeštadien. mokyklos moki
niai savo pasirodymu mus valan
dėlei nukėlė į Lietuvos šalį. Pa
sirodymo pranešėja N. Gudžiū- 
naitė visus pristatė publikai. G. 
Bunys padeklamavo eilėraštį apie 
šv. Kazimierą, A. Noreika pa
skambino pianinu, o Rita Norei
kaitė pašoko baletą — ištrauką iš 
“Gulbių ežero”. Užbaigai D. Lu- 
kauskaitė, apsirengusi tautiniais 
drabužiais, su menišku įsijautimu 
deklamavo “Yra šalis”... šešta
dieninių mokyklų auklėtiniai pa
rodė, kokią didelę naudą duoda 
lietuviška mokykla. Taip pat rei
kia pasidžiaugti jų tėvelių pastan
gomis, kad jie sugeba rasti būdus 
perduoti lietuviškumą savo vai
kams.

Gera vakarienė buvo paruošta 
šeimininkių: p.p. Girdauskienės, 
Paznokaitienės, L. Bernotienės, 
Verbylienės, Milienės, Gabrusevi- 
čienės. Prie stalų p. Dasienės va
dovybėje gražiai patarnavo po
nios: J. Bohemier, Ambrasienė, 
Savickienė, Gručkūmenė, Šmitie
nė, Jasiūnienė, D. Gečienė, N. 
Kriščiūnienė, R. Bogatavičienė, 
Makauskienė, McNamara, p-lė 
Norkeliūnaitė, p-lė B. Paulaus
kaitė, Polišaitienė, Šlekienė, Mrs. 
Russell. Loteriją tvarkė M. 
Arlauskaitė. Didžiausia laimėji
mo dovana buvo Kaz. Bobelio 100 
dol. Alb. Dasio vadovybėje visus 
salės ir baro reikalus tvarkė: Jz. 
Paznokaitis, L. Bohemier, A. 
Russell, L. šimonėlis, J. Laimi
kis, V. Kalinauskas, Ch. Milius, 

i P. Piečaitis, Pauporėlis. Drabn
aus suaukojo V. Mitchell. Visų 
uoliai dirbusių ir aukotojų nucn 
širdumo dėka gryno pelno'vaka
rienė davė $1015.75.

— Montrealio Katalikių Mote
rų Dr-ja kviečia visas moteris at
silankyti pas Nekaltai Pradėto
sios Marijos seseles kovo 12 d., 7 
v. v. Ten sesuo Bernadeta skai
tys įdomią paskaitą.

— Skautų Kaziuko mugė įvyks 
Šv. Kazimiero par. salėje, kovo 
19 d., 3 v. p.p. bus mugės atida
rymas, o sekančią dieną po Su
mos prašoma visus atsilankyti į 
salę, kur skautai duos visiems
pietus.

— Šiomis dienomis Tėvas J.
Borevičius, S.J., viešėjo Montrea- 
lyje.

— Jei kas pamiršo slidžių ba
tus, tegu teiraujasi klebonijoje. 
Tai radinys iš vasario 27 d. jauni
mo grupės išvykos.

— Parapijos rekolekcijos pra
sidės kovo 28 d. ir baigsis balan
džio 2 d. Rekolekcijų vedėjas — 
Tėv. J. Borevičius, SJ', kuris nese
niai sugrįžo iš kelionės po 
Australiją.

— Rinkliava — $139.80. Baž
nyčiai aukojo: Kalinauskų šeima 
$100, V. Lazauskienė $50, Strau
sas $50, L. Bohemier $25, E. Dai
nius $24, P. Bunys $20, Daimo- 
revičius $19, St. Mokush $10.

— Mūsų ligoniai: K. Mikėnas— 
St. Gabriui ligoninėje, V. Žemai
tis — J. Richardson ligoninėje; 
p. Zinkuvienė išvyko ligoninėn iš
tyrimui. K. J. G.

“Baltijos” stovyklavietei miš
ko valymo darbams aukojo: S. 
Petrauskienė ir O. Cečkauskienė 
po $10, V. Kačergius $5. Užpla
nuota $720, gauta $258, trūksta 
$462. Pr. R.

Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Dr-jos Montrealio sky
riaus valdyba, pildydama savo 
pasižadėjimą, jau padarė antrą 
$25 įmokėjimą Lietuvių Fondui. 
Tai pavyzys kitoms lietuviškoms 
organizacijoms, kaip dalimis ir 
tvarkingai galima sudaryti $100 
įnašą.

Dr. Vytautas Povilams, įmokė
damas $50, užbaigė savo $100 
įnašą.

Visų lietuviškų kultūrinių rei
kalų mecenatas “Litas” savo me
tiniame narių susirinkime pasky
rė jau antrą šimtinę Lietuvių 
Fondui.

Dėkodamas Moterų Draugijai, 
dr. Povilaniui ir “Litui” už įna
šus laukiu daugiau mielu tautie
čiu prisidedant savo įnašais, nes 
dabar patogiausias laikas tai at
likti. J. Lukoševičius,

įgaliotinis
*

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

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 6.5% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienius; 
vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais-nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 6 v. 
ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 v.




