
Nr. 12 (843) KOVO - MARCH 24 • 1966 - JAUNIMO METAI • 15 et. • LIETUVIŲ SAVAITRASTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 941 DUNDAS ST. WEST, TORONTO 3, ONT. CANADA • TEL. 368-6813

Kongreso linkmė
Spartėjančiais žingsniais artėja laisvojo pasaulio lietuvių jau

nimo kongresas Čikagoje. Ligi kongreso pradžios — birželio 30 
dienos beliko trejetas apvalių mėnesių. Per tą ruošos laikotarpį 
turi paaiškėti ne tik pagrindinės kongreso linijos, bet ir tiksliai 
sudaryta programa. Kol kas ji tebėra svarstoma, ryškinama. Kar
tas nuo karto pasigirsta viena kita bendro pobūdžio informacija 
apie numatomas programos, dalis, kaip grožio karalaitės rinkimai, 
prieškongresinė stovykla ir pan. Iš tų pranešimų dar negalima su
sidaryti nei bendro vaizdo, nei kongreso linkmės. Tik užkulisiniai 
gandai praneša apie vieną ar kitą' subraškėjimą viršūnėse, dides
nį ar mažesnį susirūpinimą, iš šalies atplaukiančias sugestijas. Bet 
tai dalykai, kurie nevisada pasitvirtina arba, nepasiekę viešumos, 
pranyksta. Lietuviškoji visuomenė, kuri budriai seka kongreso ruo
šos eigą, tebelaukia aiškesnių informacijų apie konkrečią progra
mą. Tik iš jos bus matyti kurlink sukama? Tiesa, buvo jau skelbta, 
kad bus akademinė, kultūrinė, sportinė, pramoginė dalis. Bet tai 
dar perdaug bendro pobūdžio dalykai. Iš jų tematyti, kad kongre
sas bus šakotas, įvairus. Konkretesnio turinio tenka dar laukti. 
Gal tas laukimo periodas ir kelia nekantrumą budinčioje visuo
menės dalyje. “Koks bus tas kongresas?” — klausia dabar nevie
nas. Juk svarbu ne betkoks, bet prasmingas jaunimo kongresas.

* * *
Belaukiant ryškesnių bei konkretesnių kongreso linijų, kyla 

kaikurios abejonės. Viena jų — ar kongresas atsisuks veidu į 
Lietuvą ir pabrėš aiškią jaunimo kovą už dabar sovietų okupuotos 
Lietuvos nepriklausomybę? Tokia abejonė, rodos, iš viso neturėtų 
kilti. Juk yra paskelbtas Jaunimo Metų šūkis: “Mūsų jėgos, mūsų 
žinios laisvai Lietuvai Tėvynei.” Tuo šūkiu rengiamas ir kongre
sas. Be to, jaunimas jau renka parašus Jungtinių Tautų peticijai, 
kurioje ketinama kelti Lietuvos nepriklausomybės bei laisvės klau
simą tarptautiniame forume. Rodos, tai gana aiškūs ženklai, rodą 
būsimo kongreso kelią. Akyliau stebintieji šį reikalą visdėlto ran
da, kad toje srityje trūksta aiškumo. Buvę laisvės žygio koordi
natoriai atvirame laiške konstatuoja, kad kongreso rengėjai dar 
nėra pakankamai išryškinę savo nusistatymo (žiūr. “TŽ” 3 psl.), ir 
dėlto koordinatoriai susilaiko nuo $1000 aukos persiuntimo kon
gresui. Sugestija, be abejonės, yra taikli. Tenka laukti, kad kon
greso rengėjai ja pasinaudos, jeigu dar nepasinaudojo, ir suras 
jai tinkamą formą. Tik be reikalo koordinatoriai savo sugestiją 
sieja su sąlygine auka, nes tai sudaro įspūdį, kad norima kažką 
paveikti lėšomis. Tai lyg nepasitikėjimo šešėlis rengėjams. To ne
turėtų būti. Iš visuomeninės veiklos žinome, kad kongreso rengė
jai Lietuvos laisve yra nemažiau susirūpinę kaip ir koordinatoriai. 
Lieka išspręsti tiktai praktinių formų klausimą ir pasitelkti tam 
darbui minėtus koordinatorius*

♦ ★ ★
Antra abejonė — ar jaunimo kongresas bus ūksmin

gas įvykis, kurio reikšmė pasibaigs su kongreso užbaiga? Jau ne
vienas viešai yra kėlęs tokią abejonę ryšium su kongresais ir ma
nifestacijomis. Visdėlto jų abejonės neįtikino. Kongresai ar mani
festacijos juk nėra paprastas triukšmo kėlimas, o idėjos išnešimas 
viešumon, savo jėgų sutelkimas ir jų išjudinimas konkretiems dar
bams. Pvz. Kanados lietuvių jaunimo kongresas, nežiūrint įvairių 
trūkumų, davė gana daug naudos: išjudino jaunimą lietuviškai 
veiklai, pažadino studentus organizuotis, sudomino bent dalį jau
nimo lietuvių problemomis, iškėlė jaunimo namų — centrų idėją, 
sudarė progą savitarpio pažintims ir t.t. Ypač išjudino juos kongre
so ruoša: kiekvienos kolonijos jaunimas turėjo paruošti savo pro
gramą sceniniam pasirodymui. Kongreso įtakoje Toronto jauni
mo grupė sudarė filmų ir dramos sambūrį “Alka”, kuris ir toliau 
plečia savo veiklą. Reikia tikėtis, kad viso laisvojo pasaulio jau
nimo kongresas užsimos ne tik plačiau, bet ir stipriau, kad jo po
veikis kristalizuosis į dar konkretesnius darbus. Pvz. Jaunimo Me
tais derėtų ne tik visais atžvilgiais patobulinti stovyklavietes, bet 
ir jas praplėsti bei įrengti naujas, kur jų dar nėra. Reikėtų at
kreipti jaunimo dėmesį į lietuviškas gimnazijas ir bendrabučius, 
kad jie išliktų ilgų distancijų lietuviškais židiniais; stiprinti jauni- 

. mo organizacijas, mokyklas, kad būtų pajėgios jaunimo teikėjos ir 
švietėjos... Jei kongresas pajėgs nuteikti jaunimą pozityvia, kū
rybine linkme, iškils ir konkretūs darbai. Pr. G.

s

Laukiame jaunimo kongreso, kur susitiksime ta^jgfitts iš viso lais
vojo pasaulio " ‘

Nuvyko Rusijon ir įkliuvo

PRANEŠIMAS IŠ AUSTRALIJOS

| Generolai ir studentai išgelbėjo kraštą

SIŪLO SUVARŽYTI IMIGRACIJĄ
Kanados vyriausybės paskir

tas ištirti imigracijos problemas 
adv. J. Sedgwick pateikė savo 
darbo rezultatus. Tarp kitko, jis 
siūlo apriboti imigraciją kvie
čiamųjų asmenų, būtent, leisti 
atsikviesti Kanadon tik žmonas 
ir išlaikomus vaikus. Tuo būdu 
norima sumažinti skaičių imig
rantų, kurie atvyksta Kanadon 
be jokios specialybės. Pvz. 91% 
italų atvyksta Kanadon giminių 
kviečiami. Daugelis jų neturi 
specialybės. Be to, adv. Sed
gwick siūlo įvesti didesnę kont
rolę — iš atvykusių paimti pirš
tų nuospaudas ir reikalauti, kad 
jie karts nuo karto reigstruotų- 
si atitinkamose įstaigose. Tuo 
norima palengvinti nusikaltėlių 
sekimą. Taipgi siūloma sugriež
tinti kontrolę nelegalių imigran
tų, kurie pabėga nuo svetimų 
kraštų laivų.

Kanados šimtmečiui minėti 
visos savivaldybės raginamos 
planuoti Įvairius projektus tai 
sukakčiai paminėti. Federacinė 
vyriausybė prižadėjo padengti 
pusę visų išlaidų. Didelio susi
domėjimo betgi nebuvo parody
ta ir daug savivaldybių visiškai 
nieko neplanuoja. Net Ontario 
provincijos projektas — moks
linis muzėjuš, $21 mil. vertės, 
kuris bus statomas Toronte, ne
bus baigtas iki 1967 m.

Kanada, kaip ir kiekvienas 
kraštas, stengiasi privilioti vis 
daugiau turistų. Jie pakelia 
krašto ekonomiją, išleisdami ne
mažas sumas pinigų. Iš visų 
provincijų Ontario susilaukia 
daugiausia turistų. 1965 m. iš 
turistų gauta apie $1,5 bil.

Parlamento narys Steven Ot
to, liberalas iš East York apyl., 
išvažiavo iš Otavos ir pareiškė 
nedalyvausiąs parlamento posė
džiuose, kol bus ginčijamasi dėl 
Munsinger bylos. Jis pareiškė 
galis laiką naudingiau sunaudo
ti; sugrįšiąs, kai parlamentas 
vėl pradės darbingas sesijas, 
nes nenorįs klausytis to “gar
bage”.

Toronto universiteto studen
tai pradeda reikalauti teisių, 
kad iu atstovai būtų kviečiami 
į pasitarimus, kaip universitetas 
turėtų būti tvarkomas. Tai atsi
tinka, kai universitetas pasidaro 
perdidelis. JAV Berkeley uni
versitete, Kalifornijoje, studen
tai net pareikalavo atsistatydin
ti universiteto prezidentą. Ten 
yra 26.000 studentų.

Aukso vagyste apkaltinti trys 
winnipegiečiai: R. Grenkov, P. 
Grenkov ir J. McKay. Visi jie 
apie 20 m. amžiaus. Juos suėmė 
policija Vankuveryje. Taip pat 
suimtas Winnipego advokatas 
H. Backlin 36 m.

Lietuviai televizijoj
Winnipeg© lietuviai, gražiai 

pasirodę pirmojoj televizijos pro
gramoje, ryžosi ir vėl išeiti vie
šumon su lietuviškom dainom 
bei šokiais. Jie užpildys pusę va
landos programą, kuri bus rodo
ma CJAY — CTV stočių: Win- 
nipege — kovo 27 d., Vankuve
ryje — balandžio 31 d.. Moose 
Jaw — balandžio 9 d. Programa 
pavadinta “Canadians All”. Tiks
lesnį laiką prašoma sekti vieti
nėse televizijos programose arba 
pasiteirauti stotyje.

Jau esame rašę apie Lietuvos 
repatrijantą Antaną Petrauską, 
gyvenusį Klaipėdoje ir vėliau 
persikėlusi su šeima V. Vokieti
jon. Kadangi brolis tebegyvena 
Klaipėdoje, A. Petrauskas auto
mobiliu su savo motina ir teta, 
gavę leidimą,' nuvyko į Minską, 
kur atvyko ir brolis Pranas iš 
Klaipėdos. Tris dienas išbuvę 
Minske buvo begrįžtą Vokietijon, 
bet prie sienos A. Petrauskas bu
vo suimtas, o moterys paleistos. 
Apie suimtojo likimą iki šiol ne
buvo jokių žinių, nors jo šeima 
Vokietijoj stengėsi jį surasti vi
sokiais būdais. Kovo 12 d. paga
liau A. Petrauskas buvo nuteis
tas 7 metais kalėjimo už šnipi
nėjimą.

“Tiesa” kovo 13 d. laidoje pa
skelbė informaciją iš Minsko, 
gautą III.12, ir ją pavadino “Šni
pas su turisto kauke”. Informaci
joje sakoma, kad “Antoną Piot- 
rovskį” V. Vokietijoje prikalbi
nęs žvalgybos agentas Maksas

Kliutas bendradarbiauti su V. 
Vokietijos žvalgyba ir už tai pa
žadėjęs padėti persikelti V. Vo
kietijon A. Petrausko broliui, 
Pranui, gyy. Klaipėdoje. Už tokį 
įsipareigojimą A. Petrauskas ga
vęs 1.500 markių ir slapyvardę 
“Palmeris”. Atvykęs į Minską in
formavęs brolį, kaip ir kokias ži
nias rinkti. Teisme A. Petraus
kas prisipažinęs kaltu.

Tokios yra komunistinės spau
dos informacijos. Kas žino bent 
kiek apie sovietinę sistemą, gali

Maždaug nuo š. m. kovo 10 d. 
iš Indonezijos pradėjo rodytis 
neramios žinios, kurios priešta
ravo viena kitai. Visi ženklai ro
dė, kad nuo praėjusių metų rug
sėjo revoliucijos įtampa pasiekė 
augščiausią laipsnį. Įtempimas 
sprogimo laipsnį pasiekė tada, 
kai Sukamo atleido iš pareigų 
kr. apsaugos min. Nesution ir su
darė naują kabinetą, į kurį pa
sikvietė komunistų ir prokomu- 
nistų. Sostinėje diena iš dienos 
vyko studentų riaušės ir buvo 
reikalaujama atleisti komunistus 
ministerius, sumažinti gaminių 
kainas ir uždaryti Indonezijos 
komunistų partiją. Sukamo šių 
reikalavimų nepaisė ir prieš stu
dentus naudojo sau patikimų da
linių apsaugą. Keli studentai bu
vo nušauti.

Kariuomenė ir studentai
Kariuomenės vado gen. Suhar

to vadovaujami daliniai neoficia
liai studentams pritarė. Sukamo, 
tai pastebėjęs, sumanė pakeisti 
ir kariuomenės vadą. Tačiau gen. 
Suharto laiku susigriebė — su
traukė prie sostinės ištikimą pa
rašiutininkų diviziją. Ministerių 
kabineto posėdyje prezidentui 
Sukamo buvo Įteiktas nepasira
šytas pranešimas, kad kariuome
nė apsupusi sostinę. Prezidentas 
išbalo ir įsakė savo artimiausiam 
patarėjui Subandrio ir min. pirm, 
pavaduotojui Saleh su juo kar
tu skristi helikopteriu į Bogor 
rezidenciją — 40 mylių nuo sos
tinės. Bet čia jie atskridę pama
tė, kad Suharto daliniai reziden
ciją yra apsupę. Trys Suharto 
pasiuntiniai prisistatė prezidentui 
su paruoštu raštu ir pareikalavo 
pasirašyti. Rašte buvo sakoma, 
kad prezidentas politinę valdžią 
perduoda į kariuomenės vado Su
harto rankas. Sukamo spyrėsi, 
bet įsitikinęs, kad yra apsuptas 
tankų, paduotą raštą pasirašė. Iš 
čia jis buvo nulydėtas su apsauga 
atgal į sostinę, į kariuomenės ap
suptą prezidentūrą, o Subandrio 
ir Saleh — suimti.

Pirmieji Suharto žygiai-
Vos perėmęs į savo rankas po

litinę krašto valdžią, Suharto įsa
kė uždaryti visame krašte komu- 

jnistų partiją ir sostinėje suren-

BR. ZUMERIS harto nuplėšė jo antpečius ir jais 
tosios Sukamo žmonos, japonų sudavė jam per veidą prez. Su- 
gražuolės, liuksusiniai apartmen- 
tai. Kovo 16 d. Sukamo, tai iš
girdęs, prašė, kad jam leistų 
drauge su ja išvažiuoti iš Indone
zijos ir apsigyventi Šveicarijoje. 
Taip pat manoma, kad bus kon
fiskuotos jos brangenybės, kurių 
Sukamo jai pripirko nepaprastus 
kiekius. Konfiskacijos banga pa
lies ir kitus ministerius iš Sukar
no kabineto, kurie valdė didelius 
turtus.

Kas yra tas Suharto?
Praėjusiais metais įvykusio ko

munistų sukilimo metu gen. Su
harto buvo rezervinės kariuome
nės vadas. Jis turėjo būti nužu
dytas sukilėlių drauge su kitais 
6- generolais, bet tą naktį buvo 
išvežęs savo dukterį ligoninėn ir 
tokiu būdu išvengė mirties. Su 
savo rezervo daliniais jis labai 
greitai likvidavo sukilimą ir pra
dėjo komunistų medžioklę. Karo 
ministerio gen. Nasution remia
mas, jis buvo paskirtas kariuo
menės vadu. Suharto yra 45 m. 
amžiaus; anksčiau buvo laikomas 
neutraliu komunistų atžvilgiu, 
bet sukilimo metu jis pamatė jų 
tikrus siekimus ir dabar Suharto 
yra nepalaužiamas antikomunis- 
tas bei kietas tautinės Indonezi
jos šalininkas. Jis yra drąsus, ge
ras karys - strategas ir greitų 
veiksmų vyras, bet menkas poli
tikas. Kai praėjusiais metais ka
ro aviacijos viršininkas Dhani bu
vo įtartas palaikęs sukilėlius, Su-

karno akivaizdoje.

Kas toliau?
Indonezijos ekonominė padėtis 

katastrofiška. Tai yra bala, ku
rioje dar galės paskęsti nevienas. 
Suharto šitos balos nusausinti 
pats vienas nepajėgs. Tam reikia 
didelės paskolos iš užsienio. Ša
lia to reikia ir gabių administra
torių. Gen. Nasution, manoma, 
yra gabus administratorius, bet 
kaip bus su juo, šias eilutes ra
šant, dar buvo neaišku. Yra šiuo 
momentu aiškūs du dalykai: Su
harto nesileis dar kartą apgauna
mas prez. Sukamo; komunistų 
likučiams Indonezijoje vėl atėjo 
sutemos, kurios buvo šiek tiek 
prašvitę, kada jų užtarėjas Su
kamo paėmė valdžią į savo ran
kas. Sukarno komunistus vadin
davo savo broliais. Jo dešinioji 
ranka Subandrio, labiausiai ne
kenčiamas asmuo Indonezijoje, 
atrodo, jau baigė savo karjerą, 
šiuo metu padėtis yra stipriose 
Suharto rankose, bet kad ta pa
dėtis jau būtų galutinai nusisto
vėjusi, perdrąsu tvirtinti. Staig
menų dar gali būti; ypač ekono
minis chaosas gali nužerti ir stip
rius šios dienos vyrus. Nebent 
jie susigriebs ir su užsienio pa
rama ims lopyti suirusius Indo
nezijos pamatus. Kinijos dabarti
niai generolai nekenčia. Lieka 
Amerika ir Sov. Sąjunga. Kur 
jie kreipsis, parodys netolima 
ateitis.

Savaites įvykiai

sov*ętai gali ■ gė karini paradą. Visuomenė ka- 
apkaltmti šnipinėjimu luekvieną ;Suomenės^ sveikino, o jau- 
tunstą. Todėl vykstantieji ana- nįmas važiavo gatvėmis ant pa
pus geležines uždangos turėtų raduojančlų Suharto įsa- 
apm tai pagalvot!. A. Petrausko gimti didelę dali Sukamo mi-
atvejis bus smūgis ne tik jam pa
čiam, jo šeimai, bet ir patiem so
vietam, kurie laukia turistų dole
rių. Dabar kiekvienas, prieš vyk
damas Lietuvon, gerai pagalvos, 
nes faktai rodo, kad kelionė ana
pus geležinės uždangos yra 
saugi.

Barbora Radvilaitė pavojinga?

m.

Neseniai girdėjome per Kana
dos radiją ir skaitėme spaudoje, 
kad vokietė Gerda Munsinger, ki
lusi iš Karaliaučiaus arba jo apy
linkės, ūkininkaitė, 1958
emigravusi į Kanadą, čia ji lan
kiusi brangius restoranus ir prieš 
ketverius metus sugrįžusi Vokie
tijon, kur Miunchene laikanti ma
žą kavinę. Dabar, po daugelio me
tų, Kanados parlamente ji buvo 
įtarta kaip šnipė “security risk”, 
turėjusi draugų ministerių, su 
jais pietavusi, skrisdavusi su jais 
lėktuvais ir Lt. Parlamento nariai 
dėl jos koliojosi, trypė grindis, 
daužė stalčius, švilpė, šaukė “re
sign”. G. Munsinger tuomet buvo 
jauna ir graži moteris, dėl kurios *

ne-

betgal varžėsi ne tik ministerial, 
ir įvairiais būdais praturtėję as
menys. Galima įsivaizduoti, kad 
tokia moteris galėjo būti ir “se
curity risk”, nes visos iki šių lai
kų iššifruotos šnipės buvo jau
nos, gražios ir simpatiškos mote
rys, kurios iš savo adoratorių iš
traukdavo svarbias militarines 
arba politines žinias ir galiausiai 
buvo sušaudytos.

Bet kaip Barbora Radvilaitė, 
kuri yra mirusi prieš 400 metų 
Krokuvoje, atvežta į Vilnių ir čia 
palaidota, gali būti pavojinga So
vietų Sąjungai? Prieš metus Či
kagos “Naujienose” tilpo istorinė 
apysaka apie šią nelaimingą lie- 

Nukelta į 7-tą psl.

nisterių. Subandrio, kuris yra ko
munistų simpatikas, bus teisia
mas karo teismo ir galbūt -bus 
sušaudytas, nes yra vienas tų, 
kurie norėjo parduoti Indonezi
ją Kinijai. Taip tai buvo įrašyta 
demonstrantų plakatuose. S u - 
bandrio yra pervedęs kelis mili
jonus valstybės pinigų į šveicarų 
bankus, bet vargu ar galės jais 
pasinaudoti. Taip pat kariuome
nės įsakymu konfiskuota ketvir-

Lietuvių Fondo 
suvažiavimas

Kanados Lietuvių Fondo narių 
visuotinis suvažiavimas šaukia
mas š.m. balandžio 16 d., 1 v. p. 
p., Toronte, Prisikėlimo par. mu
zikos salėje, 1021 Colege St.

Darbotvarkė: 1. invokacija, 2. 
susirinkimo atidarymas, 3. prezi
diumo sudarymas, 4. protokolo 
skaitymas, 5. tarybos pirm, pra-

KETURIOLIKA ATLANTO SĄJUNGOS NARIŲ PASKELBĖ 
BENDRĄ DEKLARACIJĄ ir pabrėžė Atlanto Sąjungos būtinumą. 
Deklaracijoje sakoma: “Atlanto Sąjungos sutartis ir organizacija 
nėra tik bendros gynybos įrankis. Ji išreiškia bendrą politinį sie
kimą bei nusistatymą kraštų, priklausančių š. Atlanto Sąjungos 
bendruomenei, siekiančiai bendrai tartis ir veikti kur galima, sau
goti savo kraštų laisvę ir skatinti tarptautinę taiką, pažangą bei 
gerovę.” Ypač stipriai prieš De Gaulle žygį pasisakė Britanija ir 
V. Vokietija. Britų užs. reik. min. Michael Stewart pareiškė: “Pran
cūzų mostas tapo smūgiu gynybos sistemai, nuo kurios priklauso 
Vakarų saugumas ir žmonijos laisvė.” Kaip vilionę Atlanto Sąjun
gos nariams Sov. Sąjunga priminė, kad. Varšuvos Sąjunga būtų pa
naikinta, jei Atlanto Sąjunga nu
stotų egizistavusi. Taip kalbėjo 
sovietų ambasadorius Zorinas Pa
ryžiuje: “Jei Atlanto Sąjunga ne
tektų bent dalies agresyvaus cha
rakterio, tai atitinkamai atsiliep
tų į Varšuvos susitarimą. Taigi, 
Atlanto Sąjunga turėtų būti lik
viduota. Tada nebūtų jokio reika
lo turėti ir Varšuvos Sąjungą.” 
Varšuvos Sąjunga yra bendros 
pagalbos sutartis, pasirašyta 1955 
m. Sov. Sąjungos, Lenkijos, R. 
Vokietijos, Rumunijos, Bulgari
jos, Čekoslovakijos, Vengrijos ir 
Albanijos kaip atsakas į V. Vo
kietijos įsijungimą į Atlanto Są
jungą.

Nesėkmė lydi kažkuriuos ame
rikiečių erdvės bandymus. Prieš 
porą mėnesių virš Ispanijos teri
torijos susidūrė bombonešis su 
lėktuvu-kuro tiekėju ir pametė 
vieną vandenilio bombą. Tik 
prieš keletą dienų nustatyta, kad 
ji guli prie Ispanijos krantų 2.- 
500 pėdų jūros gilumoje ir pas
taruoju metu dar pasistūmėjo jū
ros gilumon.

Kovo 16 d. amerikiečiai iššovė 
erdvėlaivį su dviem astronautais. 
Jų tikslas buvo erdvėje susijung
ti su anksčiau iššauta raketa Age- 
na ir išbandyti jungtinį skridi
mą. Susijungimas pavyko sėk
mingai. Staiga betgi astronautųnešimas, 6. valdybos pirmininko, erdvėlaivis nradėio drebėti ir 

iždininko, sekretoriaus praneši- ®rOTeiaivis pi aaejo drebėt ir 
mai 7 reviziios komisiios urane- suktis erdvėje kartu su Agena. mai, (. revizijos KUiniblJUb ctrzvric

Mirė pavergtų tautų bičiulis
š. m. vasario 11 d., sulaukęs 87 

metų, mirė Anglijoje didelis pa
vergtųjų tautu draugas generolas 
I. F. C. Fuller.

Jis pilnai solidarizavo su so
tų pavergtųjų tautu išsilaisvini
mo kova. Vienam pasikalbėjime 
su “ABN Correspondece” žurna
listu kategoriškai pareiškė, kad 
Vakarų pasaulis tik su pavergtų 
tautu ir jų išsilaisvinimo sąjūdžių 
pagalba gali pasiekti galutinę 
pergalę prieš rusišką komunizmą 
ir jo imperializmą.

Generolas Fuller aktyviai ben
dradarbiavo su Tarptautiniu An- 
tibolševikiniu Bloku (ABN) ir vi
siškai pritarė AJBN veiklai. Jis 
parašė daug straipsnių bei davė 
pasikalbėjimų “ABN Correspon
dence” žurnalui: daug prisidėjo 
prie palaikymo glaudžių santykių 
tarp ABN ir Britanijos vyriausy
bės bei visuomenės įtakingų sluo-

kusijos dėl pranešimų, 10. vajaus k fr sk*stu kuru
reikalai, 11. tarybos narių skai- ™ ®ta LiS?
čiaus padidinimas, 12. investaci- ®
nės komisijos sudarymas, 14.
linkimo ūždlZas slro"« * P» didCliu
sinnKimo uždarymas. pastangų pasisekė erdvėlaivį at-

reikalai, 11. tarybos narių skai skirta tolimesnei kelionei. Susi-

Kanados ABN sekretorius pa
siuntė generolo našlei užuojau
tos telegramą. J. K.

Po susirinkimo 7 v.v. įvyksta 
bendri pietūs Prince George vieš
butyje 91 York St. Pietų metu 
yra pakviestas kalbėti dr. A. Raz
ma iš JAV. Be to, bus meninė da
lis ir šokiai.

K. L. Fondo Tarybos 
prezidiumas — 

pirm. V. Ignaitis 
sek r. P. Januška

jungti ir laimingai nusileisti Pa- 
cifiko vandenyne prie Okinavos. 
Gemini VIII erdvėlaivis po kelių 
valandų laukimo jūroje su abiem 
astronautais buvo išimtas ameri
kiečių lėktuvnešio. Nustatyta, 
kad įvyko vad. trumpas sujungi
mas elektros srovėje ir buvo pa
liesta vairavimo raketa, kurios iš- 
šovimas erdvėlaivį išbloškė iš 
pusiausvyros.

> P. Vietname vyksta neramu
mai dėl premjero Ky valdžios. 
Budistai ir studentų grupės rei
kalauja civilinės valdžios. Reika
las ypač paaštrėjo, kai buvo at
leistas gen. Thi iš pareigų. Pasta
rasis, grįžęs į Hue miestą, buvo 
sutiktas su ovacijomis ir netiesio
giai pasisakė prieš karinę Ky val
džią. Budistai siejami su Kinijos 
parama. JAV perspėjo, kad šiuo 
metu nelaikąs galvoti apie val
džios keitimą. Dar tik devyni mė
nesiai Ky vyriausybei. Kovos P. 
Vietname pasunkėjo. Nuo š. m. 
sausio 1 d. 2,559 amerikiečiai žu
vo ir 12.706 buvo sužeisti.

Prez. De Gaulle davė amunici- 
i jos britų konservatorių partijai, 

pakviesdamas Britaniją tapti Eu- 
ropos Bendrosios Rinkos nariu, 

s Premjeras Wilsonas pareiškė, 
: kad nesutinka su Rinkos vedama 

žemės ūkio produktų politika. 
Tai smarkiai pagyvino britų rin
kiminį vajų.

Belgijoje vyriausybės krizė 
baigėsi. Socialinė krikščionių par
tija sudarė kooaliciją su liberalų 
partija. Naujuoju vyriausybės 
premjeru pakviestas socialinės 
krikščionių partijos pirm. Boey- 
nants. Krizė buvo kilusi ryšium 
su paskelbta nauja nemokamo 
gydymo programa, kuriai pasi
priešino gydytojai.

Ivory Coast pasieny pastebėti 
Gvinėjos kariuomenės telkiniai. 
Ivory Coast yra tarp Ganos ir 
Gvinėjos valstybių Afrikoje ir 
smerkia buv. prez. Nkrumah po
litiką. Nkrumah ruošia akciją 
Gvinėjoje prieš Ganą ir nori grįž
ti atgal į valdžią.

Indonezijoj gen. Suharto vy
riausybė pasiuntė karinius dali
nius į visus krašto aerodromus, 
kad aviacija nesuruoštų sukilimo. 
Mat buvo gauta žinių, jog aviaci
jos vadovybė kažką planuoja. 
Kaikurios lėktuvų dalys buvo iš
imtos, ir jie negali pakilti. Avia
cijos viršininkas vicemaršalas 
Suryadama suimtas. Prez. Sukar
no vyriausybėje jis buvo ryšių 
ministerių.
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® RELIGINIAME GYVENIME
* Oficialiai leista skaityti Mi- siems. Sekretarijatui vadovau- 

šių prefaciją sava kalba Kana- ja kard. Koenig.
doje nuo kovo 6 d., o JAV — 
nuo kovo 27 d. “Draugo” spaus
tuvė išspausdino leidinėlį su 
pilnu lietuvišku nekintamųjų 
Mišių dalių tekstu bei giesmė
mis. Taipgi spaudai paruoštas 
ir neužilgo Tėvų jėzuitų bus iš
leistas ritualas. Kasdieninis mi- Toledo, Klevelande, Pitsburg’e 
šiolas jau baigtas versti, o šiuo ir Toronte.
metu verčiami visi II Vatikano 
santarybos nutarimai į lietuvių 
kalbą.

* Konstantinopolio patriar
chas Atenagoras pranešė visų 
rusų ortodoksų Bendrijų V. Eu
ropoje arkiv. Georges, kad V. 
Europos egzarchato-vyskupijos 
nebelaikąs Konstantinopolio pa
triarchato dalimi. Tai jis pada
rė spaudžiamas Maskvos, su ku
rios patriarchu Aleksiejumi už
mezgė ryšius. Arkiv. Georges, 
su visos savo dvasininkijos pri
tarimu, paskelbė savo Bendriją 
nepriklausoma ir pasivadino 
“Prancūzijos bei visos V. Euro
pos ortodoksų Bendrijos” arki
vyskupu. Su savo nepriklauso
mybės paskelbimu ši Bendrija 
ryšių su 'kitomis ortodoksų 
Bendri jomis nenutraukė, tik 
nuo dabar priklausys kaip sava-

’ rankiškas narys. V. Europos eg- 
zarchatą buvo įsteigęs Atenago- 
ro pirmatakas Focijus II 1931 
m. dėl atsiradusio gausaus rusų 
ortodoksų skaičiaus V. Europo
je. To egzarchato gausiausi vie
netai yra Prancūzijoje, Belgi
joje, Vokietijoje, Italijoje ir ki
tur. Vien Prancūzijoje yra apie 
70,000 rusų ortodoksų, šio eg- 
zarchato žinioje yra ir garsusis 
Šv. Sergijaus teologijos institu
tas, kuris parodė daugiausia 
iniaciatyvos skleidžiant visuoti
nės Bendrijų tarybos minti 
1938 m.

* Popiežius Paulius VI, kal
bėdamas tikintiesiems Pelenų 
dieną, skatino saugotis moder
niosios mokslo žmogaus ligos, 
kuri veda į filosofinį absurdą 
ir niekybę. Gavėnios pelenai esą 
turėtų tapti mums “krikščioniš
ko asketizmo pamoka”, ugdan
čia gailestį, atsinaujinimą, stip
rybę ir džiaugsmą. Nors atgai
los būdai keičiasi, bet “žmogiš
kasis (atgailos) reikalingumas 
nesikeičia, kaip nesikeičia ir 
Dievo įstatymas”, pabrėžė po
piežius.

* Kinijoje yra labai daug ko
munistų išlaikomų bažnyčių, ku
riose kunigai turi pamokslus 
sakyti pagal “naują evangeliją” 
— Maotsetungo raštus. Pamoks- 
ma komunistinė valdžia ir mei
luose visuomet turi būti giria- 
džiamasi už Maotsetungo svei
katą. Yra sukurtos ištisos gar
binimų litanijos.

* Kun. Karl Rahner, S J, 
Muencheno universiteto religi
nės filosofijos fakulteto deka
nas, paskirtas patarėju Vatika
no sekretarijato netikintie-

* Kard. Josef Beran, Prahos 
arkivyskupas, dabar gyvenąs 
Romoje, balandžio pradžioje at
vyks vieno mėnesio kelionei po 
Ameriką. Spėjama, kad lanky
sis Filadelfijoj, Baltimorėj, Va
šingtone, Houstone, Čikagoj,

* Čikagos arkiv. Cody atlei
do į pensiją 20 klebonų, kurių 
amžius yra apie 75 m. šie ku
nigai gaus po $200 mėnesinės 
algos ir toliau gyvens valdytose 
parapijose. .

* Kard. Ottaviani Pauliaus 
VI paskirtas šeimos bei gyven
tojų problemos komisijos pirmi
ninku. Naujoj komisija yra ma
žesnė ir suorganizuota iš didžio
sios gimimų kontrolės proble
mų komisijos narių, šion komi- 
sijon įeina du senosios komisi
jos vyskupai — nariai: arkiv. 
Leo Blinz ir vysk. Joseph Reuss, 
o naujai paskirtųjų tarpe yra 
kardinolai: Suenens, Koenig, 
Doepfner ir Circiaci.

* Kasdieninėse gavėnios Mi
šių maldose Paulius VI įjungė 
šį maldavimą: “Kad tautos, var
ginamos karo bei civilinės ne
santaikos, sulauktų teisingos 
taikos ir tikros santaros”. Dek
retą paskelbė apeigų kongrega
cija kovo 1 d.

* Mišrių vedybų klausimu Va
tikanas paskelbė naujus potvar
kius. Spaudos žiniomis, K. Bend
rija ir toliau mišrias vadybas lai
ko negeistinomis, bet tais atve
jais, kai visdėlto Įvyksta mišrios 
vedybos už K. Bendrijos ribų, ka
talikas ar katalikė nebebus eks- 
komunikuojami. Taipgi tie, ku
rie dėl tokių mišrių vedybų iki 
šiol buvo laikomi ekskomuni
kuotais, nuo tos bausmės atlei
džiami. Dabar mišrių jungtuvių 
apeigos galės būti atliekamos 
katalikų bažnyčiose su visu iš
kilmingumu, kaip ir katalikų 
jungtuvių atvejais. Katalikiško 
vaikų 'auklėjhno mišrių vedybų 
atveju bus reikalaujama ir to
liau raštiško pasižadėjimo, bet 
išimtinais atvejais vietos vysku
pui paliekama teisė nuo to at
leisti. Dalyvavimas jungtuvių 
apeigose katalikų ir nekatalikų 
kunigo laikomas ir toliau nepri
imtinu dalyku, tačiau nesakra
mentinėje apeigų dalyje leidžia
ma dalyvauti ir nekatalikų kuni
gui — bendrai melstis ir net 
tarti žodį, jeigu vietos vyskupas 
tam pritaria. Iš nekatalikiško
sios vedybų pusės bus ir toliau 
reikalaujama nedaryti kliūčių 
katalikiškam vaikų auklėjimui, 
bet tam tikrais atvejais tą klau
simą vyskupas gali perduoti 
spręsti Romos kurijai. Šie nuo
statai yra bandomojo pobūdžio 
ir gali būti dar keičiami. Kol 
kas dar neturima oficialaus 
teksto, ir todėl ši informacija 
nėra pilna. K. J. Stš.

joje tarnaujantiems kanadiečiams. Kurį laiką yra gyvenęs S. Viet
namo sostinėje, kalbėjęs su Hočimin, Anastas Mikojanu ir kt. Jis 
yra lankęsis Sov. Sąjungoj ir kituose R. Europos kraštuose. Para
šęs knygą “Communism in the Modern World”, čia dedame jo ak
tualią kalbą, pasakytą Tampos lietuviams Vasario 16 proga. Red.

Vietnamui. Ta nelaiminga valsty
bė, kuri taip dažnai užtinkama ži
niose, pasikartos ir čia, jei komu
nizmas ten nebus sustabdytas. 
Komunistų išlaisvinimo karai 
rengiami ne žmonių išvadavimui, 
o jų pavergimui. Vietnamas da
bar yra gyvačių lizdas, šliužo su
judintas ir tigro valdomas. Ar 
norime, kad taip atsitiktų ir čia?

Skaitykite atidžiai žinias, nes 
laisvė, kuri kovoja P. Vietname, 
jau praliejo kraują Lietuvoje.

Komunistai, užimdami Lietuvą 
bei ją okupuodami, tai pavadino 
“išlaisvinimu”. Rusiškasis išnau
dojimas buvo pavadintas ekono
mine pagalba. Lietuvių naikini
mas ir komunistų kultūros pirši
mas pasikartojo S. Vietname.

Vietname ir Lietuvoje
Lietuvoje, kaip ir S. Vietna

me, komunizmas pasireiškė kaip 
nesėkmė. Maži sklypai (IV2 akro), 
kuriuos tini žmonės Vietname, 
kaip ir Lietuvoj, duoda 65% vi- 

*sų galvijų, virš 80% daržovių bei 
vaisių ir pusę visų pieniškų gami
nių. Kolektyvizmas, kur tik buvo 
bandytas, pasireiškė, kaip nesėk
mė. Ir visdėlto nuo vaikų darže
lio iki karsto lentos visi asmenys 
gyveną, komunistų kraštuose, tu
ri mokytis plėsti komunistinės 
visuomenės kultūrą ir tuo būdu 
paruošti ateities pasaulio forma
vimą. Ar mes norime, kad tai 
įvyktų ir Amerikoje?

Lietuvoje ir Vietname žmonės 
pajuto žiaurų kariuomenės žygia
vimą. Lietuva jau paskandinta. 
Dabar kitai valstybei pietryčių 
Azijoje gresia tas pavojus. Ir jei 
ne Amerika, tai būtų jau Įvykę. 
Ar galime leisti tokiam dalykui 
įvykti, ar mūsų atmintis jau tokia 
silpna, kad nebeatsimenam 1940 
metų? Tais metais jūsų gimtinė
je, jūsų senolių krašte,- laisvė bu
vo užgesinta.

Amerika — paskutinė 
tvirtovė
Mes, kurie žinome kas atsitin

ka valstybei, kaį ją užima komu-

Laisvė yra viena ir nedaloma. 
Kol Lietuva nėra laisva, Ameri
kos laisvė yra pavojuje. Tai gali
ma pasakyti ir apie Kubą, ir P. 
Vietnamą, ir kitas valstybes, 
esančias komunistų valdžioje ar 
grėsmėje Tai pirmutinė sovietų 
pavergtos demokratijos pamoka, 
iš kurios amerikiečiai turėtų pa
simokyti. Ji verčia mus geriau pa
naudoti savo jėgas žadinti Ame
rikai iš pavojaus, kuris jai grės 
tol, kol Lietuva tysos po komunis
tų viešpatavimo kulnimi. Dėlto ta 
linkme aš ir rašau, nes tiktai 
mes, kurie esame gyvi, galime iš
laikyti mirusiųjų atminimą — tų, 
kurie mirė, kad Lietuva būtų lais
va. Argi turėtume pripažinti, kad 
jie mirė veltui? Ar lietuviai, da
bar gyveną Amerikoje — toje pa
skutinėje laisvės tvirtovėje, ap
suptoje sovietų imperializmo — 
neturi šventos atsakomybės, tau
tinės pareigos, ne tiktai Lietuvai, 
bet ir Amerikai, skelbti pasau
liui, ką matė, ir girdėjo bei paty
rė savo tėvynėje? Tai būtinybė, 
šventa teisė ir pareiga laisvinti 
Lietuvą, nes mūsų pačių laisvė 
Amerikoje priklauso nuo tos pa
reigos.

Komunizmas mano akimis
Truputį nukrypsiu, norėdamas 

papasakoti truputį iš savo asme
niškų patyrimų santykiuose su 
komunistais Vietname, apie ku
riuos parašiau knygą “Komuniz
mas moderniajame pasaulyje”. 
Komunizmas nėra geresnis valdy
mo metodas. Tai negailestingas 
komunistų elito metodas kontro
liuoti vyrų ir moterų mases. Ko
munizmas apgaule ateina ir jėga 
pasilieka. Ekonomiškai, tai nesėk
mė, nes žmonės, gyveną komunis
tų kraštuose, maisto, aprangos ir 
pastogės atžvilgiu turi mažiau nei 
kuri kita demokratinė valstybė. 
Tai demoralizuoja sielą ir žlug
do dvasią. Pilkas, vienodas gyve
nimas komunistų kraštuose su
menkina žmogaus vertę.

Kas atsitiko Š. Vietname ir 
Lietuvoje, dabar gresia Pietų

ti Amerikos žmonėms, kas atsiti
ko ten tragiškais 1940 metais. 
Tas likimas ištiks ir Amerikos 
žmones, nebent jie saugos laisvę 
Amerikoje ir kituose kraštuose.

Mokykimės iš to, kas atsitiko 
Lietuvoje, kad neatsitiktų čia. 
Panaudokime visas savo jėgas su
pažindinimui Amerikos žmonių 
su tuo, kas įvyko ten, kad mes 
Amerikoje galėtume likti laisvi 
ir gyvendami laisvėje galėtume 
vėl sugrąžinti laisvę Lietuvos 
kraštui. Neužmirškime, kad Ame
rika yra paskutinė laisvės tvirto
vė pasaulyje. Jei Amerika kris, 
laisvės šviesa nebešvies ir ilga 
komunistinės tamsos naktis mus 
apglobs.

Lietuvos pamoka tebūna mūsų 
rodyklė ir skydas, kovojant su 
komunizmu čia, Amerikoje, kol 
dar nevėlu. Mes turime supažin
dinti Amerikos žmones per spau
dą, radiją, televiziją, žurnalus ir 
asmeninius ryšius su Lietuvos ne
laime, nes yra patirta, kad tie, 
kurie neišmoko iš istorijos, turi 
ją išnaujo pergyventi.’

Lietuva ir Amerika
Kas dabar vyksta Amerikoje, 

nieko gero nepranašauja jos atei
čiai. Mes nebegalime daugiau pa
kelti vieno nepasisekimo po kito.

Komunistų partija Lietuvoje 
buvo suorganizuota 1896 m., o 
1940 m. komunistai perėmė kraš
tą — tai 44 metų laikotarpis. 
(Primintina, kad komunistai Lie
tuvoje valdžią perėmė ne savo 
jėga, o sovietinės kariuomenės, 
kuri okupavo kraštą. Red.). Ame
rikoje komunistų partija buvo 
suorganizuota 1919 m. ir ji čia 
turėjo daugiau laiko įsitvirtinti. 
Ji tebėra mūsų tarpe. Prisiden
gęs akademinės laisvės apsiaustu, 
Gus Hali, komunistų partijos va
das JAV yra dažnas kalbėtojas 
mūsų universitetuose. Ar jūs ma
note, kad ką nors panašaus lei
džia Fidel Castro Kubos univer
sitetuose? Žinoma kad ne! Aka
deminė laisvė — tai dalykas, ku
riuo komunistai naudojasi laisvo
je Amerikoje, bet neleidžia nė 
vienoj valstybėj, kurią jie kont
roliuoja. Kiekvienas, kuris žino 
apie Lietuvą ar turėjo ten patir
ties, negali abejoti, kad komunis-

HAITI LIETUVIO AKIMIS STASYS DALIUS
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Nemokamas į namus pristatymas.

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

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

Belaukdami lėktuvo susipažįs
tam su vienu švedu, važiuojančiu 
savo firmos reikalais po šias sa
las. Išvarginti ilgo laukimo, lėk
tuve šnekučiuojamės ir žvalgo
mos pro langus. Skrendame 
40.500 pėdų augštyje, ir lėktu
vas dažnai pakliūva į oro duobes 
staigiai krisdamas žemyn. Apa
čioje praskrendame daug nurudu
sių plotų — tai vis stoka lietaus. 
Vėliau priartėjam prie kalnų 
grandinių, kurių plikos viršūnės' 
stiebiasi i dangų. Slėniuose mato
si žaliuojanti augmenija ir gelto
no smėlio juostos išdžiūvusių 
upių vagų. Lėktuvas laviruoja 
tarp tų kalnynų gana staigiais po
sūkiais aplenkdamas kalnus ir 
laikydamasis slėnių žemumos. 
Tie staigūs posūkiai vos prasilen
kiant su kalnais ir dažnas pakliu
vimas į oro duobes pradeda visus 
keleivius nemaloniai erzinti. Dar 
daugiau apima baimė, kai staiga 
pakliuvome į lietaus debesį ir 
lėktuvas pradedamas negailestin
gai purtyti.

Švedas pradeda pasakoti, kaip 
jis kartą pakliuvęs į audros debe
sį skrisdamas kažkur Afrikoje ir 
lėktuvas staigiai kritęs žemyn ke
letą šimtų pėdų — tai buvę mirti
no išgąsčio visiems keleiviams. 
Čia esąs tik mažas papurtymas, 
kurio nereikia perdaug nuogąs
tauti. Keleiviai garsiakalbiais vis
dėlto įspėjami prisirišti diržais 
prie sėdynių. Kalbus švedas ge
rai pažįsta lietuvius, jų proble
mas bei sąlygas dabartinėje oku
puotoje Lietuvoje.

Lėktuvas, išniręs iš debesies, 
staigiai pradeda leistis žemyn ir 
apačioje pradedame matyyti lūš
nelių siluetus, žaliuojančius lau
kus bei greitai artėjantį Port-au- 
Prince miestą — Haiti sostinę. 
Tačiau vienoje pusėje augštai iš
kilę kalnai vistiek nepaliekami, 
nes tų kalnų papėdėje stovi mies
tas. Dar žvalgomės kurioje pusė
je aerodromas, bet nespėjam nė, 
pamatyti,, ir lėktuvas jau leidžia
si žemyn.

Ilgi formalumai muitinėje
Buvau skaitęs laikraštyje, kad 

naujas tarptautinis aerodromas 
Haiti saloje atidarytas jau 1964 
m., tačiau niekur nesimato aero
dromo pastatų. Pasirodo, buvo 
įrengti tiktai sprausminiams lėk
tuvams pritaikinti pakilimo - nu
sileidimo takai, o patys pastatai 
tik dar pradedami statyti. Aero- 
*----- ------ o proga buvo išdromo 
leisti

Mat, žiūrint Haiti, valstybės eko
nominiu mastu, tai labai reikš
mingas ir svarbus įvykis, vertas 
atžymėjimo. Dar ir dabar aplink 
visą aerodromą vyksta darbai, 
matyti suverstų žemių krūvos bei 
tiesiami keliai. Tas darbas dar il
gai turės būti tęsiamas, nes to
kiam dideliam plote dirba vos po
ra traktorių. Viskas lėtu tempu 
eina šiame krašte.

Iš sustojusio lėktuvo išlipę žy
giuojame prie pastatyto laikinio 
barakėlio, kur vyksta dokumentų 
patikrinimas. Sustoję į ilgą eilę 
laukiame kol neskubantys negrai 
patikrins dokumentus. Laiką uži
ma ir turistinių dokumentų užpil
dymas, kurias čia išduoda už du 
dolerius. Pareigūnai klausia ar 
pirmą kartą atvykstame i Haiti, 
ar turime giminių ir pažįstamų. 
Viskas taip pamažu ir neskubant 
daroma, o čia tam barake taip 
karšta, kad reikia prakaite mau
dytis. Perėję per pasų kontrolę, 
sustojame prie lagaminų patikri
nimo, ii ilgai tenka laukti.
Mat, čia auja kito pasaulio
dvasia: nie neskuba ir, atrodo, 
neturi intereso skubėti. Todėl 
kantriai stovėk eilėje ir lauk kol 
bus uždėti reikiami Siampai. Pa
galiau, baigus formalumus, var
žydamiesi nešikai griebia lagami
nus ir neša prie laukiančiųjų tak
sių, kurie nugabena į Port-au- 
Prince miestą.

Skurdi aplinkuma
Prastu, duobėtu ir sutrūkusiu 

keliu iš pat pradžių esame supa
žindinami su tokia pat krašto eko
nomija. Pakelėmis miesto link 
namų nematyti, tik prastų pras- 
čiausios lūšnelės, kurioms nėra 
lietuviško vardo. Tai greičiau pa
lapinės, pašiūrės, uždengtos tik 
stogu. Prie tų bakūžėlių durų lau
ke ugniakurai, kur verdamas val
gis. Daugybė vaikų aplinkui, ku
rių mažesnieji visai nuogi. Sutin
kame daug moterų, jojančių asi
liukais; joja ne apsižergusios, o 
šonu atisėdusios. Aplinkuma la
bai nyki ir skurdi. Jaučiama ir 
čia vandens stoka. Nususę krū
mokšniai, mažai žalumynų.

Kadangi aerodromas visai ne
toli miesto, tai greit įvažiuojame 
į miesto ribas, kur prastos pašiū
rės pasikeičia į lūšnas. Vėliau jau 
prasideda mūriniai namukai ir di
desni namai, toliau jau masyvūs 
B įstatai valdžios ir verslo įstaigų.

idelis judėjimas — pilnos gat
vės žmonių ir automobilių zujan
čių į visas puses. Gatvės nešva-

rios, pilnos purvo ir kitokių lie
kanų, kurios mėtomos ant gatvių. 
Greit atsiduriam ir prie viešbučio 
vartų, kuriame apsistojame.

Port-Au-Prince miestas
Haiti yra kontrastas kitoms sa

loms. Jeigu Puerto Rico ir Domi
ninkonų respublika turi aiškų is
panišką atspalvį, Jamaika — bri
tišką, St. Croix — daniškai ame
rikietišką, tai Haiti — prancūciš- 
ką, bet su tikra Afrikos dvasia ir 
aplinkuma.

Haiti yra artimiausias P. Ame
rikos kraštas — nuo Niujorko 
1300 mylių. Tačiau ši nepriklau
soma respublika yra labai užda
ras kraštas, dar ir dabar ten dvel
kia Afrikos dvasia, čia dar mažai 
padaryta pažangos, nors tai pir
moji valstybė, išsikovojusi nepri
klausomybę prieš 160 metų. Tai 
negrų valstybė, o Port-au-Prince 
— negrų miestas. Baltieji yra 
mėgiami ir respektuojami, bet jie 
tik svečiai-turistai. Trys su puse 
milijono gyventojų Haiti respub
likoje yra juodieji. Tai yra kraš
tas voodoo ceremonijų, kurios te
bėra atliekamos iki šiai dienai 
kaip Afrikos viduryje.

Haiti yra respublika, užimanti 
vakarinę dalį Hispaniola salos, 
antroji didžiausia West Indies sa
lų. Haiti kaimynystėje — ispaniš
kai kalbanti Domininkonų res
publika, kurios siena — vos už 
75 mylių nuo Port -au-Prince 
miesto. Kraštas augina kavą, ka
kavą, medvilnę, cukraus nendres 
ir visus tropikinius vaisius. Ilgas 
pajūrys turi daug įlankų ir gerų 
uostų. Geležinkelio krašte nėra. 
Artimiausi kaimynai — Jamaika, 
Kuba, Bahamas. Išskyrus Puerto 
Rico, tai tankiausiai apgyvendin
tas kraštas West Indies salų gru
pėje.

Uždarbis —
65 doleriai į metus
Port-au-Prince krašto sostinė 

turi apei 150.000 gyventojų pa
čiame mieste ir apie 400.000 gy
ventojų slėnyje aplink miestą. 
Visi yra negrai, išskyrus turistus 
ir mažą skaičių krautuvių savi
ninkų bei verslininkų. Miestas 
nepasižymi istorinėmis vietomis 
ir nieku nėra pranašesnis už ki
tas krašto dalis. Jis perpildytas 
žmonėmis, gana skurdžiai gyve
nančiais. Vidutiniškai haitietis 
uždirba tik 65 dol. per metus. To
dėl įprasta gatvėse sutikti žmo
nes, dėvinčius tik skudurus, o vai
kus — nuogus.

(Bus daugiau)

sų vaikaičiai bus užauginti ko
munizmo?

Sovietindami Lietuvą komunis
tai naudojo įvairius metodus:

1. Propagandos ir penktosios 
kolonos taktiką (tai visuomet jų 
pirmasis žingsnis).

2. Pakeitimą švietimo sistemos 
bei pašalinimą religijos įtakos.

3. Griovimą jaunimo moralės.
4. Infiltravimą Bažnyčios kur 

tik galima bei griovimą krikščio
niškosios religijos principų.

5. Skaldymą Lietuvos žmonių, 
kiek tik galima, kad negalėtų su
daryti vieningo fronto prieš ko
munistus.

Lietuvos žmonių solidarumą 
puikiai liudija partizanai, galėję 
kovoti prieš komunistus 8 metus. 
Abejoju, ar mes galėtume tiek 
atsiekti Amerikoje. Todėl yra 
verta išlaikyti savo laisvę, kol ją 
turime. Komunistiniame Lietu
vos užėmime vienas šeštadalis 
gyventojų žuvo ar buvo ištremti 
į darbo stovyklas. Vadovaujantis 
tuo pačiu nuošimčiu, reikštų, kad 
30,000,000 amerikiečių gyvybių 
būtų paaukota. Ar mes galime 
leisti, kad tai įvyktų?

ženklai Amerikoje
Propaganda yra brukama Ame

rikos žmonėms visokiais būdais. 
Ir kas gali paneigti, kad nėra 
penktosios kolonos mūsų tarpe? 
Pastangos, skatinančios bendra
darbiavimą tarp Rusijos ir Ame
rikos, kasdien matome mūsų 
spaudoje, radijuje, televizijoje. 
Tuo būdu norima apgauti Ame
rikos žmones ir pavaizduoti ru
sus kaip kitokios rūšies komunis
tus. Tai jiems pavyko, ir Ameri
koje smerkti Kremliaus diktato
rius yra laikoma beveik nepat- 
rijotiška. Toks žmogus yra pavo
juje būti priskirtu prie lunatiš- 
ko fanatinės dešinės sparno.

Tie žmonės, kurie mano, kad 
Amerika gali ko-egzistuoti ir 
bendradarbiauti su komunistais, 
turėtų pažvelgti Į Lietuvos pamo
ką.

Eile nutarimų vyriausias JAV 
tribunolas pašalino maldų kalbė
jimą ir šv. Rašto skaitymą iš 
Amerikos mokyklų. Šis klausi
mas tapo tokiu rimtu, kad pvz. 
net juokas ima iš mokytojos, ku
ri rado kelis berniukus klūpan
čius klasėje. “Ką jūs darote?” — 
ji paklausė, -“žaidžiam ‘erap’, ” 
— atsakė jie. “O, tai gerai, aš 
maniau, kad meldžiatės”.

Ateizmas mūsų mokyklose ir 
kitose institucijose plečiasi. Kaip 
panašus yra mūsų kelias Į tą, ku
ris buvo praktikuojamas Lietu
voje komunistinės valdžios, kai 
ji uždraudė religijos mokymą 
mokyklose ir baudė tėvus, jeigu 
jie reikalavo maldų mokyklose. 
Čia visa tai jau atliekama prieš 
komunistams įsigalint. Jau dabar 
kurstoma pašalinti iš kariuome-

neš kapelionus. Tai vienas pir
mųjų dalykų, kurį panaikino ko
munistai Lietuvoje.

Krikščionių Bendrija Ameriko
je dabar jau yra gynimosi pozi-

Mergelės Marijos yra pajuokia
mas. Teologai Bendrijų kolegi
jose daro pareiškimus, esą “Die
vas yra miręs”. Jis gali būti mi
ręs tokiems žmonėms, bet mili-

Vienoje didžiausių katalikų kole
gijų Niujorke darbas ardomas
jos pačios mokytojų streiko. Ar 
neaišku, kas dabar darosi Ame
rikoje ryšium su tuo, kas jau 
įvyko Lietuvoje?

Pavojus iš vidaus
Karas Vietname yra panaudo

jamas skaldyti Amerikos pilie
čiams. Kariuomenėn šaukimai de
ginami. Studentai paraduoja ties 
Baltaisiais Rūmais. Senatorius 
Morse televizijoj demonstruoja 
savo nesutikimą su Prezidentu. 
Užsienio reikalų komiteto pirm, 
sen. Fulbright kalba prieš Ho
nolulu deklaraciją ir prezidenti
nę politiką Domininkonų respub
likoje. Štai laiko ženklai. Kas bu
vo įrašyta mažomis raidėmis Lie
tuvoje, dabar rašoma didžiosio
mis šiose Jungtinėse Valstybėse. 
Ir kuo visa tai baigsis, niekas ne
žino. Lietuvos įvykiai turėtų mus 
mokyti atsargumo. Argi 1940 m. 
nėra tikrovė? Ar tai įvyko aplin
kybėse nė kiek nepanašiose .į 
Amerikos?

Ginkluotos jėgos pavojus nie
kados nėra tolimas ir amerikie
čiams, kai komunistai yra visur 
aplink mus.

Šaltasis karas jau užsiliepsno
jo Vietname. Kasdieniniai ameri
kiečių nuostoliai auga ir dar di
dės iki tos valstybės laisvė bus 
apsaugota.

Rusija — Amerikos priešas
Amerikos vyrų patys jauniau

si žiedai žūsta Vietname, kai 
Kremliaus diktatoriai sėdi sau
giai už Kremliaus sienų. Laik
raščių propagandistai juos vaiz
duoja kaip taikos žmones, bet jie 
nepajudina nė kojos, kad sustab
dytų Vietnamo karą. 'Jie aprūpi
na Hanojų raketomis ir kitokiais 
įtaisais Amerikos lėktuvams nai
kinti. Rusijos ir Kinijos konflik
te mes dažnai pamirštame, kad 
Rusija yra tikras mūsų priešas. 
Nejaugi mes pamiršome Lietuvą 
ir kitų satelitinių kraštų išprie
vartavimą?

90-ties mylių nuotolyje nuo 
Floridos barzdotas diktatorius 
laukia kariškoje uniformoje 
“laisvės karo”, kuris jam ir jo 

komunistams sudarytų galimybę 
pulti Jungtines Valstybes kur 
nors P. Amerikoje.

Pakelkime augštai laisvės ži
bintą, kad, ryškiau sušvitęs čia, 
pagaliau apšviestų tolimus Lie
tuvos krantus ir ten atneštų lais- 

. vę.

s. m. balandžio 9 d. sueina dveji 
metai nuo profesoriaus

STEPONO KOLUPAILOS 
mirties.

Už jo sielą bus atnašaujamos šv. 
Mišios:

South Bend’e, Indianoj — balan
džio 11 d., šv. Juozapo parapijos 

bažnyčioje;
Seattle, Vašingtone — balandžio
13 d., amerikiečių Tėvų Jėzuitų 

universiteto koplyčioje.
Maloniai kviečiame gimines, ko
legas, mokinius ir pažįstamus pa

simelsti už Jo sielą.
Šeima

Mielą KAZIMIERĄ BUNGARDĄ, 
jo Tėveliui a. a. VINCUI Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame

Halina ir Juozas Rickai, Sr.
Janina ir Vitas Narušiai

ir kartu liūdime —

Alina ir Kazys Žilvyčiai 
Algis Riekus.

ALBINUI ŠČIUKAI staigiai mirus, 
jo našlei ONUTEI, netekusiai mylimo vyro, 

JURGIUI, MARYTEI DANISEVIČIAMS bei visiems giminėms
reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Marytė ir Sergiejus Savokaitis
Roma ir Titusz Vass



ritmo ofckiali|os
Be dolerių ir kongresas nerieda

Iki Pasaulio Lietuvių Jauni- norime parodyti visuomenei 
mo Kongreso, kuris įvyks čika- 'T

Iki Pasaulio Lietuvių Jauni- norime parodyti visuomenei sa- sąskrydį. Suprantame Jūsų dar- 
mo Kongreso, kuris įvyks čika- vo kūrybines jėgas poezijoje, bo sunkumus, todėl jūsų prašy- 
goje š. m. birželio 30 — liepos 3 Juk visur kalbama, kad kultūra mą aukoti PLJK reikalams 
daugiausia rūpesčio mums tei- yra ne tik vienas iš mūsų ginklų svarstėme nuodugniai.

žygininkų laiškas 

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNI 
MO KONGRESO RENGĖJAMS 
Mieli bendro darbo draugai,

Komiteto Lietuvos Nepriklau
somybei Atstatyti koordinato
riai sveikina Jus ir visus PLJK 
rėmėjus, linkėdami ištvermės 
organizuojant ir pasisekimo pra
vedant šį didį lietuvių jaunimo

kia finansiniai’įsipareigojimai. už tėvynės laisvę, bet ir lietu-
Mes vis žinome, kad šie metai vybės saugas tremtyje. O groži- 

yra pasaulio lietuvių Jaunimo nė kūryba juk yra vienas iš es- 
Metai ir kad šiemet rengiamas minių kultūros elementų.

Antra, šiuo kukliu vakaru 
mes norime atsidėkoti mūsų vy
resniajai kartai už jos nuoširdu
mą ir aukas mūsų reikalams.

Gali kilti klausimas, kodėl po
ezijos vakaras, o ne kokio nors 
kito pobūdžio parengimas? Ma
tote, mes manome, kad poezija 
yra žmogaus kūrybos vainikas, 
surinktas iš pačių jautriausių jo 
širdies dūžių. O ji tačiau mūsuo-

kongresas yra pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas. Betgi taip 
pat žinome, kad nevisame pasau
lyje lietuviai vienodai pasiturin
čiai gyvena ir kaikurių kraštų 
lietuviškasis jaunimas negalėtų 
kongresan atvykti dėlei lėšų sto
kos (pvz. Brazilijoj vidutinis už
darbis per mėnesį siekia tik 
apie 30 dol.!). O be jų ir mūsų 
kongresas netektų pasaulinio 
masto, reikšmės ir garso. Tada
ir jaunimo pastangos paveikti tumėm šią spragą lietuviškoje 
pasaulio viešą nuomonę vienu sieloje lyg ir užlopyti.
ar kitu reikalu (pvz., Lietuvos Taigi jau iš anksto visus kvie- 
laisvinimo) nebūtų toks įspūdin- čiame į ši vakarą.
gas ir efektingas.

Kita vertus, atsigabenti savo Veržli akcija 
nepasiturinčius brolius ir seses Jaunimo Metai — reiškinys 
iš kitų kraštų mus verčia net ir nedažnas. O tai, kas yra reta, 
paprastas žmoniškumas, drau- yra ir brangu, šių betgi metų
giškumo ir lietuviško svetingu
mo pajautimas, o, be to, dar ir 
tautiniai motyvai. Nes argi ne- 
buvodami kartu, nebendrauda
mi ir nepadedami vieni kitiems 
sėkmingiau išspręsime ir lietu
vybės apsaugojimo problemą?!

Taigi turtingesniųjų kraštų 
jaunimui tenka atsigabenti ne
turtinguosius. Mums, Kanados 
lietuvių jaunimui, yra pavesta 
sutelkti lėšų Pietų Amerikos 
lietuvių kolonijų jaunimo atsto
vams, kurių bus apie 8. Jų atga
benimas, išlaikymas ir pavežio- 
jimas po lietuviškas kolonijas 
atsieis apie 7.000 dol. šią sumą 
mums reikia surinkti iš vyres
niosios lietuviškos visuomenės 
dalies, nes, kaip žinote, jauni- sius draugus ir drauges, o taip 

“ ' pat prašome ir vyresniuosius šių 
metų proga kelti ir diskutuoti 
Įvairias mums rūpimas proble
mas, aktualijas ir klausimus su
sirinkimuose ir spaudoje.

Jaunimo pareigūnai
Pristatome Toronto ir apylin

kės Jaunimo Talkos Komitetą, 
kuris yra mūsų ne tik pataria
masis organas, bet ir moralinis 
ramstis, štai jo.nariai: Mons. J. 
Tadarauskaš, dr. J. Sun'gaila, 
Tėvas P. Barius, OFM, kun. P. 
Ažubalis, inž. B. Baranauskas, 
Tėvas B. Mikalauskas, p. Bun- 
tinas,

Raginame ir vietovių jaunimą 
tokius rėmėjų komitetus suda-

Pristatome save — jaunimo 
sekciją:

G. Rinkūnaitė — pirmininkė, 
146 Glose Avė., Toronto 3, Ont., 
A. Viskontas—vicepirm., A. Sa- 
pijonytė ir ž. šlekytė — sekre
torės, D. Skrinskaitė — jauni
mo laikr. “Dūmai” redaktorė, 
narės — R. Jankutė ir V. Tamu- 
laitytė.

KLB jaunimo sekcija

mas daugumoje mokosi ir neuž
dirba.

Aukas rinksime visais gali
mais būdais. Jos bus renkamos 
ir prie visų lietuviškų parapijų 
bažnyčių. Betgi mes būtumėm 
labai dėkingi, jei tautiečiai ir 
patys atsiųstų galimą sumą jau
nimo sekcijos vardu (Vida Ta- 
mulaitytė, 102 Quebec Ave., To
ronto 9, Ont.), nes didžiajai da
liai mūsų jaunimo artėja egza
minai ir bus sunku surasti atlie
kamo laiko.

Lėšas telksime visoje Kana
doje, išskyrus jos vakarinę dalį, 
iš kurios kongresan atvykimo 
nuotoliai yra milžiniški, ir tik 
kelionė jiems patiems pareika
laus žymiai daugiau išlaidų, 
kaip mums, gyvenatiems arčiau.

Taigi manome, jog mūsų fi
nansinę problemą visuomenei 
bent dalinai būsime paaiškinę.

Poezijos vakaras
Dar vienas skubotas darbas 

muslaukia, tai jaunimo poezijos 
vakaras, kuris įvyks gegužės 15 
d. Toronte, šio parengimo tiks
las yra daugeriopas: visų pirma

Iš principo sutikome PLJK 
paaukoti 1.000,00 dol., tačiau 
dėl žemiau nurodytų aplinkybių 
tų pinigų dar nesiunčiame. Mū
sų nusistatymas yra toks, kad 
KLNA ižde esantieji pinigai bus 
naudojami tik tokiems projek
tams, kurie tiesiogiai risasi su 
Lietuvos nepriklausomybės ats
tatymo pastangomis. Norėdami 
Įsitikinti, ar PLJK programa 
tinka Į tokių projektų kategori- - - - ... „ . ,__ ,
ją, atidžiai perskaitėme mums logija» trigonometrija), T. Jonas Dyburys (vokiečių, lotynų, lietuvių kalbos), T. Leonardas Andriekus (pranciškonų provincijolas ir gim- 
prieinąmą literatūrą apie PLJK nazijos rektorius), T. Gabrielis Baltrušaitis (direktorius ir anglų kalboš mokytojas), T. Augustinas Simanavičius (Algebra, geometrija, 

_________ t v_____„_____ darbus, ir taipogi diskutavome v i 
se kažkodėl yra neįprasta. Nore- šį klausimą su kompetentingais 

_> asmenimis. Daugumos nuomone 
(o taip pat ir mūsų), PLJK ren
gėjai iki šiol nėra aiškiai susi
formulavę ir paskelbę šio kong
reso metu numatytos programos 
konstruktyviems darbams Lietu
vos laisvinimo srityje, ši sritis 
nėra pakankamai pabrėžiama 
kongreso darbotvarkėje. Pasisa
koma bendrybėmis, kurios ke
lia daugiau abejonių negu pa
sitenkinimo.

KLNA koordinatoriai nori 
kongreso rengėjams pasiūlyti:

1. Kuo greičiau paruošti JT- 
toms Įteiksimos ■peticijos teks
tą lietuvių ir anglų kalbomis ir 
pasiųsti ją KLNA koordinato
riams susipažinti ir įvertinti.

2. Iš kitų kraštų atvykstą į 
kongresą dalyviai turėtų: a, 
kreiptis Į savo kraštų valdžias, 
kad jos parūpintų pasimatymus 
tarp atvykstančių jaunimo atsto
vu ir tos valstybės atstovybių J. 
T-se; b. stengtis gauti iš JT *de- 
elgacijos raštišką patvirtinimą 
apie pasimatymo laiką ir vietą;
c. surinkus savo valstybėje pa
rašus Įteikti tos valstybės atsto
vybei JT-se drauge su peticija;
d. prieš vykstant, paruošti to 
krašto lietuviu kilmės žmonių 
vardu pasisakymą Lietuvos lais
vės reikalu, šis dokumentas, 
kaip ir peticijos tekstas, turi bū
ti surašytas tos valstybės kalba.

3. PLJK rengėjai turėtų at
kreipti didesni dėmesį į infor
mavimą apie kongresą, o taip 
pat ir apie pavergtosios Lietu
vos būkle nelietuviškai visuo
menei. Norime, kad apie kon
krečias pastangas šioje srityje 
būtu informuojama visuomenė 
ir kviečiama talkinti. Stipri ini
ciatyva iš viršaus ir platus spau-. 
dimas iš visuomenės gali pri
versti didžiąją spaudą ir televi
zija susidomėti kongresu.

4. Kongreso darbotvarkėje tu
ri būti Įtrauktos temos, liečian
čios Lietuvos laisvinimo kovą. 
Ypač diskutuotinos priemonės, 
metodai bei pavieniai projektai, 
kaip išgarsinti Lietuvos vardą ir 
jos dabartinę padėti laisvajame 
pasaulyje; jieškoti kelių, kaip 
jaunesnioji karta galėtų orga
nizuotai jungtis Į prasmingą 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo darbą.

Jei PLJK rengėjai Įtrauks i 
savo darbų programą čia pateik
tus pasiūlymus, tai be sąžinės 
graužimo kongreso rengėjams 
Įteiksime 1,000.00 dol. auką. Jei 
Lietuvos laisvinimo pastangose 
bus dar daugiau užsimota, tai ir 
mūsų auka atitinkamai padidės. 

Ne dėl gražbylystės ar savi
reklamos rašome Jums šį laišką. 
Tokios sąlyginės aukos siūlymu 
siekiame tik vieno — tinkamai 
išnaudoti tokią retą ir dėkingą 
progą paremti Lietuvos laisvini
mo pastangoms ir paskatinti bei 
padrąsinti visus tuos, kurie no
ri aktyviai jungtis i Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo dar
bą. Nuoširdžiai tikime, kad ši 
prasmingo darbo nuotaika jungs 
mus ir Jus i organišką vienytę.

Lapkričio 13 manifestacijos 
organizatoriai

šv. Antano gimnazjios mokiniai ir mokytojai šiais metais po pirmo semestro. Pirmoj eilėj mokytojai. Iš kariės j dešinę: Robertas 
Lordas (anglų k., Amerikos istorija, visuomenės mokslas), T. Antanas Kvedaris (tikyba, kūno kultūra), T. Gediminas Jočys (fizika, bio-

chemija), T. Eugenijus Jurgutis (lietuvių k.), Vytautas Kerbelis (muzika, dainavimas)

vertė glūdi ne jų retume, o jau
nimo dvasiniame nusiteikime, 

- jo užmojų vertėje ir užsibrėžtų 
darbų Įvykdyme. Dėl to, pras
mingas pasiryžimas ir veržli ak
cija turi šiais metais būti kiek
vieno jaunuolio uždavinys. Net 
ir pastanga sėkmingai užbaigti 
mokslo metus, pajautimas mei
lės savo tėvams ir vyresnie
siems, savos asmenybės ugdy
mas ir panašiai, aukso raidėmis 
Jaunimo Metus Įrašys lietuvių 
išeivijos istorijom

Diskutuokime
Norėdami pagyvinti Jaunimo 

Metų turinį ir pagilinti jų pras
mę mes raginame savo jaunuo-

Jaunimo veiklos žinios

• Kanados Lietuvių Bend- 
ruomenės krašto valdybos jau
nimo sekcijos posėdis Įvyko ko
vo 9 d. Toronte. Tarp svarbes
nių punktų sekcija diskutavo 
pasiruošimą kongresui.

• Tenka džiaugtis, kad kele
tas organizacijų yra jau ne tik 
moralinės drąsos, bet ir mate
rialinės pagalbos suteikė. Tuo 
būdu jos stiprina mūsų jėgas 
žengti pirmyn!

• Kovo mėnesis yra lėšų tel
kimo vajaus mėnesis. KLB jau
nimo sekcija per savo atstovus 
kreipiasi Į visus Kanados lietu
vius prašydama prisidėti prie 
Įvykdimo užsibrėžtų darbų.

• Parašų rinkimas jaunimo 
peticijai, kuri prašo Jungtines 
Tautas pasmerkti rusų kolonia
lizmą Europoje ir grąžinti Lie
tuvai laisvę bei nepriklausomy
bę, yra sėkmingai tęsiamas kas 
sekmadieni prie Toronto lietu
vių bažnyčių prieš ir po pamal
dų.

• Prieškongresinė jau nimo 
stovykla Įvyks š. m. birželio 25- 
30 d. stovyklavietėje Dainava, 
Manchester, Mich, netoli Detroi
to. Studentų amžiaus jaunimas, 
noris joje dalyvauti, turi užpil
dyti specialią anketą, kurią bus 
galima gauti iš jaunimo sekci
jos Įgaliotinių apylinkėse, ši 
anketa turės būti grąžinta Į JAV 
iki gegužės 1 d.

• Padėkime kitų kraštų jau- adresu.

nimui atvažiuoti Į Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresą Čika
goje 1966 m. birželio 30 — lie
pos 3 d., atsikviesdami ir glo
bodami jaunimo atstovus. Lie
tuvių šeimos, kurios gali savai
tę ar daugiau pas save priimti 
kitų kraštų jaunimo atstovus 
1966 m. gegužės 1 d. — spalio 
1 d. laikotarpyje, prašomos at
siųsti savo pavardes, adresus, 
nuo kada ir kada galės ką glo
boti, pageidavimus ir pan. šiuo 
adresu: Aloyzas Viskontas, 2690 
Bloor St. W. Apt. D-21, Toron
to 18, Ont. (Canada), tel. BE 
1-1461.

• Jaunimo kongreso plakatai 
jau išsiuntinėti Į tolimesnius 
pasaulio kraštus. Naujai užsa
kyti plakatai dar tebėra spau
doje — greitai bus išsiųsti į li
kusias apylinkes. Iškabinimas 
šių plakatų viešose vietose la
bai skatins visus lietuvius vykti 
i jaunimo kongresą!

A. J. Viskontas, 
jaunimo sekcijos vicepirm.

• Apie lietuvius studentus 
Kanados šimtmečio leidiniui ra
šo Jonas Karka. Jis yra surin
kęs jau daug medžiagos iŠ To
ronto, Otavos ir kitų vietovių. 
Dar nėra duomenų iš kaikurių 
vietovių. J. Karka yra kreipęsis 
i visą eilę asmenų prašydamas 
talkos. Turintieji minėta tema 
medžiagos gali siųsti ją “TŽ”

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

garu vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.lLM.N.Pt

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008 Ar važiuoti į jaunimo kongre
są Čikagoje?

Lietuvių gimnazija prie Atlanto vandenyno
ŠIEMET ŠVENTO ANTANO GIMNAZIJAI SUEINA DEŠIMT METŲ NUO ĮSISTEIGIMO

jimas, Vasario 16-ji ir šv. Kazi
mieras. Lietuvos kariuomenės 
minėjimo proga mokiniai para
šė laiškus Jungtinių Tautų gen. 
sekretoriui U. Thantui ir ki
tiems vadovaujantiems pareigū
nams, prašydami atsižvelgti į 
Lietuvos vergovę. Vasario 16-ji 
turėjo naują dainų ir tautinių 
šokių programą. Tautos šventės 
proga mokiniai parašė sveikini
mo laiškus JAV prezidentui ir 
valstybės sekretoriui, prašyda
mi jų pagalbos pavergtai Lietu
vai. Po laiškais pasirašė visi. Mi
nėjime mokiniai taip pat savo 
tarpe padarė rinkliavą. Surink
ta 60 dol. Pusė tų pinigų pasiųs
ta Tautos Fondui, pusė ALTai. 
Gražiai paminėta ir šv. Kazimie
ro šventė. Tiek Vasario 16-tos, 
tiek šv. Kazimiero dienomis 
gimnazijoj nebuvo pamokų. Šv. 
Kazimiero minėjime dalyvavo 
Ateitininkų Federacijos vyr. va
das dr. Juozas Girnius.

Organizacijos
Šv. Antano gimnazijoje veikia 

ateitininkai, skautai, šv. Pranciš
kaus Asyžiečio mylėtojų būre
lis. Kiekviena organizacija turi 
globėją iš mokytojų tarpo, ku
ris derina veiklą ir dalyvauja 
mėnesiniuose susirinkimuose. 
Paskiros organizacijos ruošia ir 
minėjimus. Kristaus Valdovo ir 
šv. Kazimiero minėjimų rengė
jai buvo ateitininkai. Lietuvos 
kariuomenės ir šv. Jurgio šven-

Lietuvių pranciškonų šv. An
tano gimnazija šiais metais mi
ni savo veikimo dešimtmetį. Ji 
buvo Įkurta 1956 m. rudenį. 
Pradėjo veikti su viena klase. 
Pamečiui klasės augo, kol pa
siekė visas keturias. Gimnazija 
iš pat pradžios gavo viešųjų 
Amerikos mokyklų teises, į dės
tomuosius dalykus oficialiai 
įtraukiant ir lietuvių kalbą. Per 
dešimtmetį gimnaziją baigė 88 
mokiniai. Jų nemažai yra ir iš 
Kanados. Dešimtmečio sukaties 
minėjimas jungiamas su mokslo 
metų pabaiga. Tai bus birželio 6 
d. Į iškilmę pakviestas vysk. V. 
Brizgys. Jis atlaikys iškilmingas 
Mišias, pasakys pamokslą, Įteiks 
abiturientams atestatus.

Šiuo metu gimnazijoj darbas 
vyksta labai intensyviai. Visi 
yra pilnai Įsitraukę Į darbą. Pa
mokos derinamos su veikimu, 
kuris turi didelės reikšmės mo
kinių auklėjimui, ypač lietuviš
kumo atžvilgiu. Visi mokiniai 
gyvena bendrabuty. Bendrabu
čio vedėjas — Tėv. Gabrielis 
Baltrušaitis. Jo padėjėjai — T. 
T. Eugenijus Jurgutis ir Augus
tinas Simanavičius.

Minėjimai
Šv. Antano gimnazijoj su ati

tinkamomis programomis pami
nimos visos žymesnės religinės 
bei tautinės šventės. Taip tauti
nių švenčių ypatingai pažymėti
na Lietuvos kariuomenės minė-

“Laiškai Lietuviams” buvo paskelbęs konkursini rašinį
— -A 1________ • V* Y1_________•• 1 _ • • • _ V* W ______ 1*

žurnalas
“Jaunimo gyvoji atsakomybė”. Premijas laimėjo šios Putnamo lie
tuvaitės (iš kairės): R. Rastenytė, sesuo M. Jurgita, V. Jurgaitytė. 
Už jų matyti studenčių bendrabučio “Raudondvario” pastatas

Nuotr. B. Kerbelienės

tės priklauso skautams. Kalėdų, 
Vasario 16-tos ir mokslo metų 
pabaigos iškilmių programas 
ruošia visi mokiniai. Minėjimuo
se jie patys parengia paskaitė
les. Šiais metais tarp mokinių iš
kilo du geri poetai — Rimas Ba
naitis ir Jonas Elijošius (abu iš 
Toronto), kurie minėjimus pa
įvairina savo eilėraščiais. Metų 
eigoje mokiniai vyksta į savo or-, 
ganizacijų žymesnius suvažiavi
mus. Ateitininkai buvo nuvykę į 
moksleivių ateitininkų konfe
renciją Worcesteryje, skautai— 
Į skautų šventę Putname.

Taip pat ir pačioje gimnazijo: 
j e vyksta didesni organizacijų 
sambūriai. Vasario 26 d. čia pra
sidėjo skautų skiltininkų kursai. 
Tikslas — paruošti vadus. Kur
sų paskaitos bei pratybos daro
mos savaitgaliais. Kursai baig
sis balandžio 24 d. didele skautų 
iškilme. Į ją suvažiuos rytinės 
Amerikos srities skautai. - Kur
sams vadovauja skautininkas M. 
Subatis. Prelegentai, atvykstą 
čia savaitgaliais iš Įvairių vieto
vių, yra šie skautų veikėjai: 
kun. V. Bitinas, Ant. Saulaitis, 
S. J., V. Pileika, I. Pekniūnas, J. 
Starėnas, G. Janula, V. Zdanys 
ir J. Raškys. Kursus lanko 35 
gimnazijos mokiniai. Iš viso 
gimnazijoj skautų yra 70. Jie su
organizuoti i Kretingos tuntą.

Religinis gyvenimas
Religinėje srityje mokiniams 

teikiama laisvė. Paprastomis 
dienomis jie savo noru gali eiti 
i bažnyčią. Iš pareigos — sek
madieniais ir penktadieniais. 
Paprastomis dienomis rytais bei 
vakarais sukalbamos bendros 
maldos. Mokiniai yra religingi. 
Sekmadieniais apie pusė jų eina 
komunijos, didesnėse šventėse— 
visi. Gimnazijoj yra koplytėlė 
privačiai maldai. Mišiose daly
vauti mokiniai eina i vienuolyno 
koplyčią.

Kasmet mokiniams ruošiamos 
3 dienų rekolekcijos. Tada nėra 
pamokų. Visas laikas skiriamas 
konferricijoms, maldai, skaity
mui, pokalbiams su rekolekcijų 
vedėju, šiemet mokinių reko
lekcijos buvo vasario 17, 18, 19 
d. Atsižvelgus i naują liturginį 
sąjūdi ir krikščionių vienybę, 
per visas dienas Mišios buvo lai
komos Rytų apeigomis. Tam 
tikslui pakviestas Rytų apeigų 
pranciškonų provincijolas ir 
klierikai iš kaimyninės semina
rijos.

Vaidinimai, dainos, šokiai
Gimnazijoj yra dramos rate

lis, vedamas akt. Kerbelienės, 
kuriam priklauso 27 mokiniai.

Šiais mokslo metais jie pastatė 
jau 4 vaidinimus. Pažymėtina 
yra A. Landsbergio drama “Vė
jas gluosniuose” — apie šv. 
Kazimierą, suvaidinta jo šven
tėje. Vaidintojų būrelis važiuo
ja ir į lietuvių kolonijas.

Balsingi mokiniai sutelkti i 
chorą, kuriam vadovauja muz*. 
Vyt. Kerbelis. Jie taip pat įvai
rina parengimus ir išvažiuoja 
koncertuoti, šiemet pasitaikė 
ypač gabių mokinių muzikai. Jų 
gitaromis bei akordeonais lais
valaikiu skamba gimnazija. No
rintieji gauna piano, akordeono 
ir gitaros pamokas.

Tautinių šokių mėgėjai turi 
savo būrelį. Jam priklauso 15 
mokinių. Mokytoja — Ona Ivaš- 
kienė, visą amžių dirbanti toje 
srityje. Ji savaitgaliais atvyksta 
iš Bostono. Mokiniai, apvilkti 
A. Tamošaitienės austais tauti
niais darbužiais, šoko ivairio- 7 fe

mis progomis. Vasario 24 d. vi
sa gimnazijos šokėjų grupė da
lyvavo Bostone tautinių šokių 
festivalyje.

Sportas
Gimnazija turi gražią salę, 

kuri daugiausia naudojama 
sporto reikalams. Ji labai reika
linga žiemos metu. Pavasari ir 
rudenį sportuojama lauke. Sam
domas treniruotoj as lengvajai- 
atletikai. Mokiniai eina lenkty
nių su kitomis Maino gimnazijo
mis.

Šią žiemą gimnazijos vardą 
tarp amerikiečių augštai iškėlė 
krepšinio komanda. Sezone bu
vo 18 rungtynių, šv. Antano 
gimnazijos komanda laimėjo 17 
ir Įėjo pirmąja i viso Maino 
valstybines mokinių rungtynes. 
Kitataučių nustebimas buvo di
delis. Šv. Antano gimnazija — 
mažiausia už visas kitas, žaidė
jų atranka negali būti tokia di
dėlė, kaip didelėse gimnazijose. 
Tačiau komanda per visą sezoną 
ėjo laimėtoja, žaidynes trans
liavo radijas, rodė televizijų sto
tys, aprašinėja spauda. Krepši
niui samdomas atskiras treni- 
ruotojas. Visam sportui gimna
zijoj vadovauja gimnastikos mo
kytojas Tėv. Antanas Kvederis, 
O.F.M.

Ateinatiems mokslo metams 
laukiama daugiau mokinių iš 
Kanados, šiuo metu jau gauta 
nemaža prašymų. Susidarius di
desniam kanadiškių mokinių bū
riui, planuojama jiems labiau 
pritaikyti gimnazijos programą. 
Labiausiai turima minty pran
cūzų kalba. Dabar pats geriau
sias laikas paduoti prašymus at
einatiems mokslo metams. A. S.Liepsnojančios vizijos Putname

Taip galima pavadinti šių me
tų vasario 16 minėjimą, kuri pa
ruošė Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos seserų vedamo bendrabu
čio auklėtinės. Bendrabutyje 
gyvena lietuvaitės, lankančios 
kolegiją ir gimnaziją. Nors ang
liškos mokslo Įstaigos, tačiau 
abi pripažįsta lietuvių kalbą ir 
duoda kreditus.

Pačioje kolegijoje dėstomas 
lituanistinis kursas, kur jau ke
liolika metų be visų kitų kuni
giškų pareigų, dėsto kun. dr. V. 
Cuktiras. Jo inspiracijų dėka ir 
gimsta Įdomių programų. Taip 
prieš keletą metų tautosakos fo
ne gimė lietuviškos vestuvės, 
rugiapjūtė ir linarūtė. šių pro
gramų tikslas — ne lietuvius 
pralinksminti, bet svetimtaučius 
supažindinti su lietuvių tautos 
dvasiniais turtais.

šių metų apjungiantis fonas 
— Vyt. Mačernio “Vizijos”, ku
rių pagalba duotas nuotaikos fo
nas. Vertimai i anglų kalbą pa
ruošti vienos iš studenčių — Re
ginos Petrikonytės, kuri tah> pat 
vaizdavo Mačerni ir “kūrė” jo

, vizijas scenoje. Sukurta trijų 
dalių vizija: rytas, vidudienis ir 
vakaras. Praktikoje ji taip atro
dė.

Pradedant deklamuoti, atsi
skleidžia scena. Kuklių, bet nuo-

taikingų dekoracijų (sukūrė stu
dentė sesuo M. Eucharista) ir 
apšvietimo pagalba, sukuriamas 
tolimas vaizdas: ryto saulės 
spinduliuose sustingę, tartum 
miega, tautiniais drabužiais ap
sirengę šokėjai. Poetui nutilus, 
tolumoje pasigirsta tartum rage
lio raliavimai. Pradeda švelniai 
judėti šokėjai. Po šokėjų Įsijun
gia, beveik su publika susijun
gęs, choras ir taip nuotaika, su
kurta Mačernio žodžių, tautinių 
šokių judesių ir dainos garsų su
stiprinta — veda žiūrovus švel
niom užuominom per ištisą die
ną, kol vakaro tyloje viskas nu
rimsta ir poetas lieka vėl vienas 
su nutilusiais šokėjais, bet lieps
nojančiomis vizijomis.

Šokius ir dainas paruošė stu
dentė sesuo M. Ignė, o palydėjo 
tai pianinu, tai akordeonu — se
suo M. Bernarda. '

Programai pasibaigus, visi 
žiūrovai skirstėsi susimąstę. Ne 
vieną ašarą nubraukė ne tik lie
tuviai, bet ir svetimtaučiai, ku
rie gal pirmą kartą savo jausmu 
išgyveno palikto krašto ilgesį. 
Gal toks be ypatingų pretenzijų 
Lietuvos ilgesio atvaizdavimas 
yra vienas taikliausiu būdų per
duoti tai, ko prakalbų žodžiai 
negali padaryti, nes nepaliečia 
žmonių širdžių. A. D.

Studijinis studentų sąskrydis

Studentų ateitininkų sąjunga 
rengia studijų dienas Dainavo
je kovo 25 - 27 dienomis. Bus 
nagrinėjamos pagrindinės stu
dentų problemos: Kuriuo keliu? 
I kūrybingą veržlumą ar i apa
tišką bohemiją? Kur yra studen
to konfliktas: ar tarp asmens 
laisvės ir idėjiškumo, ar tarp 
asmens laisvės ir beidėjiškumo?

Simpoziumas L Mūsų kelias 
lietuvio studento tipui sukurti. 
Koks jo mentalitetas? Kas jam 
rūpi: gyvenimo problemos ar 
“kur sekantis baliukas?” (daly
vaus skirtingų pažiūrų studen
tai).

Simpoziumas II. Daba rties 
veiklos formos. Ar jos išspręs 
gyvenimo statomus uždavinius? 
Kokiais darbais reikštis? Ar 
ruošti kultūrinę popietę, meno 
parodą, gavėnios seminarą, ar 
gal pasilinksminimą... gal iš
kylą i našlaityną, o gal teikti 
pagalbą vargstantiems? Ar dirb
ti ar tiktai diskutuoti? (dalyvaus 
Įvairiu valdybų nariai).

Pranešimai — diskusijos. 1. 
Jaunimo Metai — proga duoti 
lietuviškajam dinamizmui iš
raišką. Kaip? Kur? Kuo? (pra
ves at-kai dirbą vyriausiamevyriausiame

PLJM-JK komitete). 2. “Atei
ties” žurnalas — mūsų veidas. 
Kuo galime prisidėti, kad jis 
tuo būtų? Gal siųsti laisvą kū
rybą ... straipsnius ... vaiz- 
d ž i a s korespondencijas? Gal 
Įvesti naujus skyrius ... suda
lyti nuolatinį korespondentų 
tinklą kiekvienoje kolonijoje? 
(praves “Ateities” bendradar
biai ir gal pats redaktorius da
lyvaus).

Kaina: $8 asmeniui. Kuo grei
čiau sąrašą dalyvaujančiu pri- 
siųskite sekretorei Indrei Da- 
mūšytei, 8050 Hartwell. Detroit, 
Michigan, 48228, tel. (313) LU4 
4308.

Būkite Dainavoje jau penk
tadienio vakare, jeigu Įmano
ma. Dainavos telefonas: (313) 
428 - 4237.

Kaip matome, bus Įdomus sa
vaitgalis — suvažiuos studentai 
iš Įvairių vietovių su Įvairiomis 
mintimis ir bendrai svarstys de
gančias dabarties problemas, 
kurios jaudina ne tik jaunimą, 
bet ir senimą. Gana tūnoti prie 
televizijos — ji jau baigia atpra
tinti žmones nuo galvojimo! Be 
to, Dainavoje netrūksta ir pra
mogų.

Ps.D.lLM.N.Pt


@ PAVERGTOJE TEVYtJE
KOMPARTIJOS SUVAŽIAVIMAS ką dirbęs Mažeikių ligoninėje, įren-
Kovo 5-5 d-d. Vilniuje jvyko Lie- rentgeno ka-

tavos kompartijos XV suvažiavimas, ^tą. Pokario metais velionis ak- 
Iš mandatu komisijos pirm. P. Griš- tyviai reiškėsi medidnineje spau 
keviėiaus pranešimo paaiškėjo, kad 
jame dalyvavo 775 atstovai su spren
džiamuoju balsu ir 90 su pataria-

je ir moksliniame gyvenime. Jis 
ypač buvo populiarus Mažeikių, Ak
menės, Skuodo ir Telšių rajonų me
dicinos darbuotojų ir gyventojų tar-

siuntė miestai: Vilnius — 197, Kau
nas — 97, Klaipėda — 62. Kadangi 
vienas atstovas buvo siunčiamas nuo ■
120 partiečių, dabartinėje kompar
tijoje turi būti virš 90.000 narių. 
Pagrindinį pranešimą, kaip papras- 
tai, padarė Maskvos patikėtinis A. 
Sniečkus, daugiausia dėmesio skir
damas užsibaigusiam septynmečiui 
ir naujai pradedamo penkmečio pla
nams. Neužmiršo jis nusilenkti ir 
Maskvai: "Leiskite iš šios tribūnos 
visų Lietuvos komunistų vardu pa
reikšti visoms tarybinėms tautoms 
nuoširdžią padėką už brolišką para
mą ir užtikrinti, kad lietuvių tauta 
nepagailės jėgų didžiosios Tėvynės 
galybei stiprinti, komunizmo labui.-” 
Revizijos komisijos pirm. K. Liaudis 
skundėsi, kad kaikurie komunistai 
nesumoka laiku mėnesinio partinio 
mokesčio ir lieka skolingi už kelis 
mėnesius, pažeisdami partinio biu
džeto nuostatus. Į Lietuvos kompar
tijos centrinį komitetą buvo išrink
tas 131 komunistas, kurių 30 yra 
aiškūs nelietuviai. Suvažiavimo daly
vius linksmino Pabaltijo karinės 
apygardos dainų ir šokių ansamblis, 
lietuviškieji saviveiklos vienetai.

POTVYNIS BIRŠTONE
Kovo pirmosiomis dienomis dėl 

ledų sangrūdos Nemuno vanduo ties 
Birštonu pakilo 8 m 30 cm virš nor
malaus lygio ir per mažąjį pylimą Laivas tiek išbūti gali, bet žmones 

reikia keisti Mes tiek žuvies galėjo
me sugauti ir per trumpesnį laiką, 
jeigu nebūtų negamybinių prastovų. 
Dėl plaukiojančių bazių kaltės per
nai praradome apie mėnesį žvejybi
nio laiko. Mums kelia pasipiktinimą 
ir tai, kad plaukiojančios bazės, pri-

BAUSMĖS SPEKULIANTAMS
Lietuvos augščiausios tarybos pre

zidiumas paskelbė įsaką, liečiantį 
smulkią spekuUaciją, kuri neįeina į 
baudžiamojo kodekso 164 straipsnį. 
Už smulkią spekuliaciją gali būti 
baudžiami asmenys, kurie yra per
žengė 16 metų amžiaus ribą. Pirmą 
kartą jie baudžiami pinigine bauda 
iki 50 rublių, ir iš jų atimamas be 
atlyginimo spekuliacijos objektas. 
Milicijos pristatytą kaltinamąją me
džiagą nagrinėja liaudies teisėjas, 
sprendimą paskelbdamas trijų parų 
laikotarpyje. Atrodo, kad šis įsakas 
gali būti taikomas asmenims, kurie 
pardavinėja iš užsienyje gyvenančių 
giminių gautas dovanas.

ŽVEJAI NEPATENKINTI
Žvejybos problemos buvo nagrinė

jamos specialiame posėdyje, kuria
me dalyvavo ir Sov. Sąjungos žuvies 
ūkio ministeris A. Iškovas. Nors 
Klaipėdos žvejybos laivynas per pen
kerius metus įvykdė septynerių me
tų planą, jo eilėse pastebimos ne
pasitenkinimo ir netgi pykčio žymės. 
Aštriausią' žodį tarė vidutinio žvejy
bos traftrio 3217 kapitonas I. Sta- 
siukevičius: "Mes pernai pasiekėme 
rekordą. Sugavome 15429 centnerius 
žuvies. Bet kokia kaina? Jūroje iš
buvome 10 mėnesių. Tai neteisinga.

Vaizdas iš Toronto mažlietuvių moterų būrelio rengto tradicinio 
šiupinio. Iš kairės: svečias iš Čikagos V. Adamkavičius, KLB To
ronto apyl. pirm. Aug. Kuolas; V. Šernienė, L Sernaitė-Meiklejohn 
ir E. Jankute Nuotr. S. Dabkaus

HAMILTON
MARYTEI SAKEVICIENEI, Buffalo N.Y. mirus,

jos vyrą ALFONSĄ SAKEVIČIŲ, velionės mamytę

ir kitus gimines giliai ir nuoširdžiai užjaučiu —
St. Bakšys

SUDBURY, Ont.
REKOLEKCIJOS, kurias ves pran

ciškonas Tėvas Rafaelis Šakalys, pra-

the King didžiojoj parapijos salėj.
šeštadienį, taip pat 7.30 v.v., o sek- ALGIS AVIŽIENIS, KaMfor-
madienį — įprastu pamaldų laiku. Iš “W05 111140 Profesorius, 6 mėnesiams 
mūsų misijonierius išvažiuos pas Sault i Meksik<» dėstyti ma
ste. Marie lietuvius. Visi Sudburio ir skaičiavimo kurso. Su juo kar- 
apylinkės lietuviai kviečiami dalyvau- ^V^o p. Avižienienė ir sūnus 
ti rekolekcijose.

Kun. Ant. Sabas,.
lietuvių klebonas

O' LIEHVIAI PASAULYJE
.A. Valstybės

lima apibūdinti: “konkreti ir agre-

užliejo "Spalio” sanatoriją. Didysis 
pylimas, kuris vasaros mėnesiais yra 
poilsiautojų mėgiama pasivaikščioji
mo vieta, ledų spaudimą atlaikė, 
bet vanduo ėmė trykšti per kanali
zacijos vamzdžius ir 
"Tulpės” sanatorijos 
Sangrūdai pralaužti 
aviacijos pagalbos.

MINI HAMILTONIEČIUS
"Tėvynės Balsas” paskutiniuosiuo

se numeriuose įsidėjo nuotraukas 
Hamiltono "Gyvataro” su jo vadove 
G. Breichmaniene ir soL L. šukytės.

MIRĖ CHIRURGAS V. BURBA
Vasario 23 d. mirė gydytojas Vla

das Burba, nuo 1923 m. ilgesnį lai-

aptvindė visą 
rajoną. Ledų 
teko šauktis imdamos iš žvejų žuvį, juos apgau

dinėja. Jei to nebūtų, kokiu būdu 
žuvies apdorojimo įmonėje galėjo 
atsirasti 40 tūkstančių centnerių žu
vies perteklius? ...” Kiti kalbėtojai 
nusiskundė, kad žvejybos laivynui 
trūksta 19 gydytojų, o prie Afrikos 
žūklaujančiuose laivuose nėra nė 
vieno chirurgo. Taipogi buvo klau
siama, kodėl tuose pačiuose rajo
nuose žvejojančių laivų įgulos gauna 
skirtingus atlyginimus? V. Kst

KLB HAMILTONO APYL. RINKI
MINĖ KOMISIJA skelbia, kad rinki
mai į KLB Hamiltono apylinkės val
dybą ir kontrolės komisiją 1966-67 m. 
kadencijai įvyksta 1966 m. balandžio 
3 d. sekančia tvarka: nuo 9 v. ryto 
iki 1 v. p.p. AV parapijos salėje, 58 
Dundurn St. N., Hamilton, Ont Nuo 
3 v. p.p. iki 5.30 v. p.p. 
"Delta” kino vestibiulyje 
St. E., Hamilton, Ont. t

Kandidatų į apylinkės 
rašas

Liet. Namų
1083 Main

valdybą są-

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAI TIS

l. Babeckienė, Aldona, 38 m., šeimi
ninkė; 2. Juozapavičius, Alfonsas, 46
m. , darbininkas; 3. Kaušpėdą, Anta
nas, 57 m., darbininkas; 4. Krištolai
tis, Juozas, 45 m., darbininkas; 5. 
Mikšys, Kazys, 53 m., darbininkas, 
6. Mingėla, Antanas, 52 m., darbinin
kas; 7. Mureika, Tadas, 27 m., vaisti
ninkas; 8. Prunskytė, Danguolė, 25 
m., buhalterė; 9. Pašilys, Vaclovas, 
42 m., darbininkas; 10. Skripkutė, Liu
cija, buhalterė.

Kandidatų į revizijos komisiją są
rašas:

Algis; grįš vasaros pabaigoje.
"DRAUGO” literatūrinės premi

jos įteikimo proga suruoštame kon
certe parduota knygų už $471. Nuo 

ĮSTEIGTA ATEITININKŲ DRAU- 
GOVĖ, — Kovo 6 d. įvyko steigiama
sis jaunimo susirinkimas, kuriame 
nutarta įsteigti ateitininkų draugovę. 
Dalyvavo 14 jaunuolių ir išsirinko sa
vo valdybą: pirm. E. Baltutis, sekr. 
S. Poderytė, ižd. J. Kasperiūnas, dva
sios vadas — kun. Ant Sabas. Da
bar organizuojami jau ir globėjai.

ZITA GRIŠKONYTĖ laimėjo pir
mąją vietą iškalbos konkurse viešo
siose mokyklose. Tai buvo paskelbta 
ir "Sudbury Star” Krsp.

mybės atstatymą”.
MIRĖ KUN. PETRAS P. KLUM- 

BIS, 58 m., kovo 8 <L Fieldone. Ve- 
lionis kilęs nuo Švėkšnos, bet jau 
nuo seniau gyveno Amerikoje. Ku
nigu įšventintas 1936 m. balandžio 
19 d. Darbavosi Carlinviliėje, Ed- 
gewoode, Divernone, Springfielde, 
Sterlinge, Illinois valstybėje. Klebo
nu į Fieldoną buvo paskirtas 1963 
m. Palaidotas kovo 12 d. Fieldone. 
Jo giminės prašomi susisiekti su 
vyskupijos raštine Springfielde, III. 
“Chicago American” pranešė, kad 
kun. P. Klumbis rastas mirtinai su
badytas.

Naujoji Zelandija
AUCKLANDE žuvęs stud. Žilvinis 

Malskaitis mirė ne nuo tiesioginiu

kovo 7 d. iki balandžio 2 <L "Drau
go” administracija skelbia knygų 
išpardavimo vajų labai papiginto
mis kainomis.

KUN. R. KLUMBIO nuotraką ir 
aprašymą įsidėjo "Southwest Catho
lic Register” laikraščio ispaniškasis 
skyrius. Gražiai vertinama šio kuni
go veikla Van Hom parapijoje, EI 
Paso vyskupijoje. Iškeliamas lietu
vio kunigo ryšiai su parapijiečiais, 
patraukliai organizuojamos pamal
dos, sekmadieniais vaikams dalina-
mi drabužiai, maistas, saldainiai ir eismt> nelaimės žaizdų. Nelaimės 

metu jam buvo sužalota tik kairė
MIUNCHENO GIMNAZIJOS I abi- koia- AtsiSaunant lš P° ®Perac*i«5

ČIKAGOS LIETUVIAI gausiai susi
rinko į Marijos Augšt Mokyklos salę 
kovo 13 d. ir čia pagerbė vysk. Vin-» 
centą Brizgi jo vyskupystės sidabrinio 
jubilėjaus proga. Surengtoje šia pro
ga akademijoje dalyvavo ir naujasis 
Čikagos arkivyskupas John Patrick 
Cody, kuris tarė žodį susirinkusiems. 
Sveikintojų tarpe buvo programai va
dovavęs ALTos pirm. inž. A. Rudis, 
Lietuvos atstovas Vašingtone J. Ra
jeckas, K. Kleiva ir J. Jasaitis. Pagrin
dinę paskaitą skaitė iš Floridos atvy
kęs visuomenininkas dr. D. Jasaitis. 
Taip pat kalbėjo ir pats sukaktuvi
ninkas vysk. V. Brizgys, kuris pabaigo
je suteikė ganytojišką palaiminimą. 
Be to, buvo ir meninė dalis, kurios 
centre pasirodė solistai Dana Stankai- 
tytė ir Stasys Baras.

Tą pačią dieną Jaunimo Centre 
įvyko poetės Juozės Augustaitytės- 
Vaičiūnienės 70 m. amžiaus sukakties 
minėjimas. Apie sukaktuvininkę kai 
bėjo K. Bradūnas, R. Zotovienė ir V 
Lapinskas. Žodį tarė ir pati sukaktu
vininkė.

Kovo 12 <i. vakare Jaunimo Centre 
įvyko "Laiškai Lietuviams” žurnalo 
koncertas. Buvo pranešta, kad suau
gusiųjų grupėje pirmąją premiją lai
mėjo sesuo M. Jurgita Saulaitytė iš 
Putnamo, o jaunimo grupėje — Rū
ta Rastonytė. Meninėje dalyje čikagie- 
čiai pirmą kartą išgirdo solistą A. Pa
vasarį, atvykusį iš Los Angeles mies
to. Solistui akomponavo Mangirdas 
Motekaitis.

šeštadienį ir sekmadienį iš Niujor
ko atvykusi žurnalistė S. Narkeliūnai- 
tė Cicero ir Čikagoje rodė Amerikos 
lietuvių gyvenimo vaizdus ir filmus iš 
Lietuvos. Filme užfiksuoti žygiai Va
šingtone, Niujorke, pasaulinės paro
dos momentai ir Lietuvos kaimo vaiz
dai.

Kovo mėn. 12 d. "69” meno galeri
joje Marquette Parke buvo atidaryta 
vieno iš žymiausiųjų lietuvių grafikų 
— dail. Viktoro Petravičiaus meno pa
roda. Atidarymo metu apie dailininką, 
kuris mini savo amžiaus 60 metų su
kaktį, kalbėjo senosios kartos daili
ninkas Mikas Šileikis.

nas-pensininkas "pastor emeritus” ti
tulu. Į jo vietą paskirtas jaunas, jau 
Amerikoje gimęs, kunigas Jonas Stan
kevičius, iki šiol buvęs šv. Kryžiaus 
ligoninės kapelionu. Prel. Albavičius, 
prieš kelerius metus atšventęs auksi
nį kunigystės jubilėjų, yra plačiai ži
nomas savo lietuviška veikla ir duos- 
numu. Dėl senyvo amžiaus ir susilp- 
nėjusios sveikatos paskutiniu laiku 
jau mažiau kur rodėse, bet jo širdis 
visada buvo ir yra su lietuviais.

PIRMOJI LIETUVIŲ TELEVIZI
JOS programa ne tik Čikagoje, bet ir 
laisvajame pasaulyje pradedama kovo 
25 d., 8 v.v. 26-tame kanale. Vėliau 
programa bus duodama kiekvieną 
penktadienį.

šio lietuvių pasirodymo televizijo
je iniciatoriumi yra Anatolijus šlutas. 
Jis į talką pasikvietė aktorę Nijolę 
Martinaitytę, muziką Pertą Armoną 
ir daiL Vladą Vaitiekūną. Pirmame 
lietuvių pasirodyme dalyvaus "Daina
vos” meno asamblis, solistai — Pru- 
dencija Bičkienė ir Jonas Varnelis. 
Lietuvių programos rėmėjas yra pre
kybininkas is Gary, Ind., Jerry Kaye. 
Šios programos iniciatoriai tikisi ir 
lietuvių prekybininkų paramos.

TĖVAI JĖZUITAI kiekvieno mėne
sio antrąjį sekmadienį savo koplyčio
je laiko Mišias specialiai jaunoms 
šeimoms. Po Mišių Jaunimo Centre 
vyksta diskusijos šeimyninėmis prob
lemomis. šioms diskusijoms vadovau
ja neseniai iš Europos sugrįžęs jaunas 
jėzuitų kunigas Gintautas Sabataitis. 
Vienas vėliausių tokių jaunų šeimų 
susitikimų buvo kovo 13 4

l. Gudelis, Albertas, 40 m., garažo 
sav.; 2. Mačiulaitis, Jonas, 63 m., dar
bininkas; 3. Martinkutė, Silvija, 21
m. , tarnautoja; 4. Navickas, Vacys, 60 
m., darbininkas; 5. Stonkus, Juozas, 
53 m., darbininkas.

KOREKTŪROS KLAIDOS yra ne
malonios, bet retai kurio nors laik
raščio išvengiamos. Jų pasitaiko ir 
"Čikagos vaizdai ir vargai” skyriuje. 
Dažnai į jas nekreipiame dėmesio, ti
kėdami, jog skaitytojas žino, kad už 
klaidas nekaltintinas šių eilučių auto
rius.

šioje vietoje norisi atkreipti dėme
sį į kelias klaidas "Tž” nr. 9: vieto
je “ Senolės pasakos” išspausdinta — 
"Senelės pasakos” ir vietoj "gražiai į 
papuošta”, išspausdinta "gražiai pa
ruošta”.

Balsuoti galima nedaugiau kaip už 
7 asmenis apylinkės valdybon ir ne
daugiau kaip už 3 asmenis kontrolės 
komisijom Balsavimo teisę turi kiek
vienas Liet Bendruomenės narys, ne- 
jaunesnis kaip 18 m. amžiaus.

Rinkiminė komisija

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS prasi
dės šį sekmadienį, kovo 27 d., su įpras
tinėmis pamaldomis ir baigsis sekan
tį Verbų sekmadienį — balandžio 3 
d. Rekolekcijų pamokslai* — rytais 
9 vai., vakarais 7 vai. Vedėjas — Tė
vas Ant. Sabaliauskas, salezietis. Vi
si parapijiečiai kviečiami dalyvauti.

"AUKSO ŽĄSIS” tikrai šį kartą at
skrenda į Hamiltoną balandžio 3 d. 
ir bus rodoma 3.30 v. p.p. Delta ki
no teatre, 1292 King St. E. Bilietų 
kainos: suaugusiems — $1.50, o moks
leiviams, studentams ir vaikams — 
75 et. Bilietus bus galima įsigyti prie 
įėjimo; kasa atidaryta nuo 2.30 v. p.p. 
Kviečiami visi hamiltoniečiai ir apy
linkių lietuviai atsilankyti į šį pirmą
jį spalvotą lietuvišką filmą. Filmas 
yra tinkamas mažiems ir suaugusiems 
ir trunka dvi valandas. Taip pat pra
neškite ir tiems apie filmo rodymą, 
kurie jau lietuviško laikraščio nebe- 
skaito. "Aukso žąsis” kviečia visus ir 
laukia visų atsilankant

PREL. IGNAS ALBAVTČIUS, 25 
metus išbuvęs Sv. Antano par. klebo
nu, pasilieka parapijoje kaip klebo-

Sault S. Marie, Ont.
REKOLEKCIJOS lietuviams prasi

dės kovo 27 d., sekmadienį, apie 7 
vai. vak. kroatų bažnyčioje 162 Se
cond Line East; baigsis pirmadienį. 
Rekolekcijas ves Tėvas Rafaelis, 
OFM. Visi Soo ir apylinkės lietuviai 
kviečiami pasinaudoti rekolekcijomis 
ir atlikti velykinę pareigą.

Kun. Ant Sabas, 
Sault Ste. Marie lietuvių kapelionas

KNYGŲ PLATINIMO VAJUS. — 
Į Hamiltono moksleiviai ateitininkai ba
landžio mėnesį skiria lietuviškos kny
gos platinimui, šį vajų pradės "Auk
so žąsies” filmo rodymo metu. Kiek
vienas atvykęs galės įsigyti lietuviš- 

!kų knygų. Be to, moksleiviai ateiti
ninkai žada aplankyti lietuvių namus, 
prašydami įsigyti vieną kitą knygą. 
Mes patys žinime, kad lietuviška kny
ga išgyvena didelę krizę. Mažai ja do
mimės. Malonėkite įsigyti šio vajaus 
proga lietuviškų knygų. Paremsite 
spaudą ir tuo pačiu jaunimo pastan
gas dirbti lietuvišką darbą.

VELYKŲ BOBUTĖ, ruošiama atei
tininkų, įvyks balandžio 17 d., sekma
dienį Jaunimo Centre. J. P.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMĄ kovo
13 d. surengė moksleiviai ateitininkai.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA" 

IŠDUODAMOS ASMENINE PASKOLOS IKI $5.000, mertsMi, 
pariteto* liti 60% tarta vertte. UŽ štRUS mokama 4V4% dhrf. 
daaria H pelną, už DEPOZITUS — 4% ir vaikio nemekemat py- 
vyM* ir potkelp draudimą*. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbe dieno*: pirmedieniote — peaktadieatote 9 val.r. — 1 vai. po plotą, 
vekero •
Triotoao* JA S-0S1121, MAIN STREET EAST, ROOM 207

Šventė pradėta Mišiomis parapijos 
bažnyčioje su bendra Komunija. Mons.
J. Tadarauskas pasakė gražų pamoks
lą, primindamas tą šviesų pavyzdį 
jaunimui, kurį davė šventasis mūsų 
karalaitis Kazimieras.

Jaunimo Centro salėje įvyko minė
jimas - akademija. Atidarė moksleivių 
pirmininkė D. Latauskaitė malda į šv. 
Kazimierą ir pakvietė viešnią iš To
ronto stud. Ž. Šlekytę paskaitai: “Ką 
reiškia jaunystė?” Stud. Živilė dėstė, 
kad amžius nereiškia senatvės, jei 
dvasia jauna. Jaunas tas, kuris gyve
na nuolatos dabartyje ir niekad ne
sustoja, neapkerpėja. L. Verbickaitė^ 
nukėlė mus mintimis į mūšį prie Po
locko K. Inčiūros eilėraščiu "Balta
sis Raitelis”. Pianinu paskambino K. 
Urbonavičius — "Spinning Song” ir 
F. Šuberto "Serenadą”, R. Klevas — 
Kuhlau "Sonatiną” ir J. Orvidas —
F. Šuberto "Avė Maria”; akordeonu:
K. šeštokas — “Stoviu aš parimus”, 
"Atsimenu namelį” ir "Lietuva bran
gi”. K. Kaminskas . padeklamavo K. 
Grigaitytės — "Šventajam Kazimie
rui”. Šv. Kazimiero pasikalbėjimą su 
Angelu iš A, Landsbergio "Vėjas 
gluosniuose” paskaitė J. Kalmantavi- 
čius, R. Beržaitis ir G. Juozapavičiū
tė (paruošė A. Juozapavičius). Taut, 
šokių grupės “Gyvataro” moksleiviai, 
vad. L. Stanevičiūtės, pašoko: "čigo
nėlį”, "Jonkelį” ir “Malūną”. Akor
deonu palydėjo J. Deksnys. Minėji
mas baigtas Tautos himnu. V.

B. KRONAS REAL ESTATE firma 
kovo 12 d. surengė tradicinį pobūvį 
Jaunimo Centre. Dalyvavo apie 350 
asmenų, jų tarpe Vic Copps, miesto 
burmistras, aplinkinių miestų bur
mistrai ir visa eilė kitų žymių asme
nų. B. Kronas pabrėžė savo kalboje, 
kad įvairių pareigūnų bendromis pa
stangomis galima palengvinti žmo
nėms namų įsigijimą. Pasižymėju
siems pardavėjams įteiktos premijos.

TAUTOS FONDUI aukojo — $15:
G. Skaistys; po $10: mons. J. Tada
rauskas, V. Kybartas, V. Sakas, J. 
Valevičius; po $5: P. Armonas, J. As- 
menavičius, E. Apanavičius, P. Breich- 
manas, A. Dirsė, J. Zurlys, A. Žulys, 
P. Savickas, P. Sakalas, A. Petkevi
čius, P. Šimelaitis, V. Simanavičius, 
V. Kairys, M. Lazdųtis, B. Vidugiris, 
A. Vainauskas, J. Seniūnas, V. Januš
ka, J. Bulionis, A. Kybartas, J. Pet
raitis, A. Pilipavičius, G. Skripkutė, 
E. Sudikas, P. Lesevičius, K. Bungar- 
da, Z. Pulianauskas, K. Stanaitis, V. 
Saulius, J. Andriukaitis, J. Švabaitis, 
dr. O. Valaitis, A. Matuliūnas, A. Pa
tamsis, E. Lengnikas, A. Silinskis, V. 
Narkevičius, V. Navickas, L. Skripku
tė, S. Bakšys, A. Garkūnas, J. Bajo
raitis, L. Bacevičius, P. Kanopa, J. 
Gimžauskas, L. Klevas, A. Martišius,

Obcarskis; $6: J. Mikšys; po $4: 
Orvydas, J. Kšivickis, J. Mačiukas;
$3: K. Butkevičius, J. Kareckas, 
Aselskis, S. Dalius, B. Kronas, J.

Stanaitis, Šarūnas, P. Labuckas, B. 
Grajauskas, V. Leparskas, G. Melny- 
kas, P. Pleinys, F. Rimkus, A. Pronc
kus, R. Rožanskas, V. Jakimavičius, 
A. Tėvelis, E. Galinis, A. Liaukos, I. 
Varnas, V. Perkauskas, V. Kežinaitis, 
S. Sešelgis, J. Sakalauskas, S. Urbo
navičius, A. Arštikaitis, A. Jankūnas, 
K Mikšys, V. Babeckas, P. Lataus- 
kas, P. Kažemėkas, Z. Stonkus. J. 
Deksnys, J. Pleinys A. Volungė.

Be to, dar daugelis aukojo mežes- 
nėmis sumomis. Iš viso surinkta 
$867.00.

Skyriaus valdyba taria nuoširdų 
ačiū visiems tautiečiams už taip gau
sias aukas mūsų brangios Tėvynės iš
laisvinimo kovai paremti. Didelė pa
dėka priklauso žemiau išvardintiems 
rinkėjams, kurie padėjo skyriaus val
dybos nariams šimetinį vajų praves
ti: M. Leparakienei, V. Narkevičiui, 
Z. Pulinauskui, K. Bungardai, B. Gra
jauskui, p. Bikinui, p. Keršiui, V. Na
vickui, D. Stukui, P. Kažemėkui, K. 
Lukoševičiui, p. Godeliui ir P. Ka- 
redrai. ApyHnkės valdyba

P.
B.
PO
B.

LONDON, ONT.
KAZIUKO MUGĖ ir šiemet sutrau- turientų laida mini 20 metų gimna- 

kė nemažą būrį tautiečių. Jos suorga- baigimo sukaktį. Ta proga yra 
nizavimu pasirūpino Simano Daukan- ruošiamas suvažiavimas • pobūvis Či- * 
to skautų vietininkija. Pirmiausia įvy
ko iškilminga sueiga, dalyvaujant 
skautų dvasios vadui kun. B. Pacevi- 
čiui ir vietininkui skt. M. Chainaus- 
kui. Kun. B. Pacevičius turėjo su 
skautais trumpą pasikalbėjimą apie 
šv. Kazimierą. Vietininkijos seserijos 
vadė psktn. D. Chainauskienė dėkojo 
visiems, ypač šeimininkėms ir V. če- 
gytei, taip pat B. ir A. Eimantams, 
kurie, nors ir gyvena Sami j oje, nė
ra praleidę nė vieno šv. Kazimiero 
minėjimo ar Kaziuko mugės. P. Auš
rotas tėvų ir rėmėjų vardu padėkojo 
susirinkusiems ir padėjusioms šią mu
gę surengti. Tolimesnėje programo
je S. Dūdaitė paskambino pianinu, L. 
Miškinytė padeklamavo, J. Valaitis 
grojo akordeonu, o susirinkusieji tu
rėjo atspėti grojamo dalyko kompo
zitorių. Pasirodė ir dvi tautinių šo
kių grupės, vad. D. Chainauskienės. 
Eglių skilties skautės pašoko ir pa
dainavo. Taip pat jos gražiai užsire
komendavo džiovintų gėlių ekspona- 

įtais, rankdarbiais ir kepiniais. Ypač 
gražius medžio darbus išstatė Lapi
nų skiltis, apimanti daugiausia Mount 
Brydges gyvenančius berniukus. Jie 
panaudojo natūralų išdžiūvusio me
džio (driftwood) grožį gėlių vazoms 
ir inkilams. Susirinkusieji per trum
pą laiką išpirko visus jų 
Dauguma darbų buvo S. 
čiaus.

Gražia lietuvių kalba
R. Bliskytė. Veikė laimės šulinys, 
įvairios loterijos ir sporto šakos. Net 
keli programos dalykai vyko tuo pa
čiu laiku — nebuvo galima net spėti 
viską pamatyti. Todėl atleiskite, jei 
ir jūsų korespondentas bus ko nors 
nepastebėjęs. Mūsų nuolatinis svečias 
iš kaimyninės Rodney apylinkės sa
kė: "Iš toliau atvažiavusiam ašara ga
li nuriedėti matant taip gražiai susi
organizavusius skautus ir parapiją”.

A. E. POCIUS — CURLING LAI
MĖTOJAS. Imperial Oil ir Shell bend
rovės kasmet rengia savo ir kitų pa
našių įmonių tarnautojams Curling 
(ledo žaidimas) varžybas. Šios spor
to šakos populiarumas Kanadoje au
ga su kiekvienais metais. Tose varžy
bose trečius metus iš eilės pirmą vie
tą laimėjo londonietis A. E. Pocius. 
Jis parsivežė ne tik imponuojančią 
pereinamą Shell taurę, bet ir keletą 
vertingų dovanų, šiais metais varžy
bos įvyko Blenheim’e, dalyvaujant 16 
komandų iš Ontario ir JAV. D. E.

žaisleliai.

liga susikomplikavo ir antrą dieną 
po operacijos Ž. Malskaitis Aucklan- 
do ligoninėje mirė.

išdirbinius.
Dragūnevi-

pranešinėjo

Delhi. Tillsonburg
MOTERIMS IR VYRAMS. — Sek

madienį kovo 27 d., tuoj po 11 vai. 
pamaldų K.L.K. Moterų Dr-jos Delhi 
skyrius ruošia Sv. Kazimiero parapi
jos salėje paskaitą, į kurią kviečia 
atsilankyti visus mūsų apylinkės gy
ventojus — vyrus ir moteris. Paskai
tininke — Regina Matukaitė iš To
ronto, sociologė. Paskaita bus šeimos 
klausimais su diskusijomis. Po to — 
užkandžiai ir kavutė. Maloniai pra
šome visus ir visas dalyvauti.

Valdyba

Avė., Toronto 3, Ont., 
536-7424.
16 DIENĄ AMERIKOS

Australija
MELBOURNO LIETUVIAI išrin- 

ko atstovus į Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresą Čikagoje: Jieva Di- 
džytė, Algis Šimkus, Martynas Di- 
džys, Aldona Butkutė ir Kazys Zda
navičius. Visi jie pusę kelionės iš
laidų užsimoka patys, išskyrus A. 
Šimkų, kuris mano galėsiąs prisidė
ti savais 100 svarų. Kiekvienam ke
lionė kainuos apie 400 svarų. Iš vi
suomenės tada teks melbourniškiams 
surinkti 1.200 svarų. Savomis lėšo
mis į kongresą vyksta Algis Kaz
lauskas — vietinio P.J.K. pirminin
kas ir Antanas Raudys, kuriems su
teikti atstovų įgaliojimai. Pr. Al.

atstovybę
Įtakingų

Detroite 
vedamąjį,

kagoje 1966 m. liepos 22 d., 7 v.v., 
Baleto mokyklos salėje, 2515 W. 
69 SL Kviečiami buvę Miuncheno 
gimnazijos mokytojai bei buvę tos 
gimnazijos mokiniai. Informacijos 
reikalu kreiptis pas Ireną Vengrytę- 
Bematavičienę tel. GA 2-7554 (area 
code — 312); adresas 8738 So. Uti
ca, Evergreen Park, Ill. 60642 arba 
pas T. Grigaliūnaitę — Zaleskienę, 
286 Garden 
Canada. Tel.

VASARIO
KONGRESAS paskyrė Lietuvai. Po
sėdžiuose dalyvavo ALTos pirm, 
inž. A. Rudis su žmona. Visa eilė 
senato ir atstovų rūmų atstovų sa
vo kalbose iškėlė Lietuvos laisvės 
reikalą. Senate kun. Pr. Valiukevi
čius, Ročesterio liet parapijos kle
bonas, o kongreso rūmuose kun. J. 
Kuzinskas iš Čikagos sukalbėjo 
maldą, primindami Lietuvos išlais
vinimą. Vakare Lietuvos 
Vašingtone aplankė daug 
draugų.

"DZIENNIK POLSKI” 
Vasario 16 proga įsidėjo
kuriame tarp kita ko rašoma: "Vil
nius buvo rakštis lenkų-lietuvių san
tykiuose, kadangi dėl to miesto vie
nokias ar kitokias pretenzijas kėlė 
lenkai ir lietuviai, nors nebuvo ma
žiausios abejonės, kad tas miestas 
yra lietuvių miestas, tik su lenkiš
ku charakteriu. Ten kaupėsi per il
gus metus svarbiausioji lenkų po
litinė mintis, spinduliuojanti iš Vil
niaus universiteto nuo pat pirmojo 
padalinimo ir dalinio atitekimo ru
sams, tai yra nuo pat kongresinės 
Karalystės laikų”. Vedamasis bai
giamas žodžiais: "Jei Rusija turėtų 
sąžinę, Lietuva būtų ir šiandien lais
va šalis. Taip pat, jei Amerika va
dovautųsi sąžine, Lietuva nebūtų 
nelaisvėje”.

JONAS BERTAŠIUS "NAUJIE
NŲ” kovo 3 d. laidoje rašo, jog 
paslaptingasis "Vienybės” bendra
darbis, pasirašinėjąs slapyvardžiu 
Girnakalis, esąs buvęs "Darbo” re
daktorius; pavardės nemini — (Kiz- 
nis?).

Į ŠV. JURGIO KLEBONIJOS 
RAŠTINĘ Bridgeporte kovo 8 d. įsi
veržė jaunas negras, apsidairė ir pa
reikalavo pinigų. Tuo metu klebo
nijoje budėjo kun. Baltinis, kuris, 
pamatęs atstatytą ginklą, pinigus 
atidavė. Vėliau pranešė policijai, 
bet vagies jau nesučiupo. Policija 
ir detektyvai apklausinėjo didoką 
skaičių įtariamų negrų, bet nusikal
tėlio nesurado.

LAPKRIČIO 13 MANIFESTCIJOS 
organizatorių iniciatyva kovo 20 d. 
Niujorke pradės veikti nauja lietu
viška radijo valandėlė "Laisvės ži
burys” FM bangomis 105.9. Ji bus 
girdima kiekvieną sekmadienį nuo 
10 iki 11 vaL ryto. Programos ve
dėjas — Romas Kezys, 62 -15 69 
Place, Middle Village, N.Y. 11379. 
Pagrindinis valandėlės siekis—skie-

Italija
LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIERO KO

LEGIJA Romoje atšventė savo Glo
bėjo šventę ir kukliai paminėjo sa
vo veiklos dvidešimtmetį. Naujai 
atremontuotoj Kolegijos koplyčioj, 
papuoštoj neseniai preL L. Tulabos 
rūpesčiu įgytomis meniškomis kry
žiaus kelių stočių skulptūromis 
(rankų darbas tiroliečio skulpto
riaus Musnerio), arkivysk. A Samo- 
rė atlaikė Mišias ir pasakė progai 
pritaikytą pamokslą. Per Mišias ko
legijos klerikų choras, vad. kun. J. 
Jankausko, giedojo lietuviškas gies
mes. Po Mišių kolegijos valgomaja
me buvo bendri užkandžiai. Po pie
tų 5 vai į kolegiją atsilankė kardi
nolas J. Pizzardo, vysk. Pr. Brazys, 
Vatikano atstovai ir kiti kolegijos 
bičiuliai bei Romoje gyveną lietu
viai. Kardinolas Pizzardo, asistuoja
mas. mons. dr. P. Jatulio ir mons.
K. Dobrovolskio, kolegijos koplyčio
je suteikė palaiminimą Švč. Sakra
mentu. Po to kolegijos bibliotekoje 
įvyko trumpa kolegijos įsteigimo 
dvidešimtmečiui paminėti akademi
ja. Kalbėjo kolegijos rektorius prel. .
L. Tulaba ir kardinolas J. Pizzardo.

MONS. KLEMENSAS R A Z M I- 
NAS kovo 3 - 5 d. vedė gavėnios re
kolekcijas lietuvių saleziečių gimna
zijos mokiniams Castelnuove. šiuo 
metu ten mokosi 27 mokiniai. Nors 
tai nedidelis būrelis, bet daro labai 
gerą įspūdį. Tėvų saleziečių rūpes
tingai auklėjami ir mokomi berniu
kai yra visados geroj nuotaikoj, pil
ni iniciatyvos, drausmingi, pareigin
gi. Daugelis jų atvyksta į gimnazi
ją mažai ar visai nemokėdami lie
tuvių kalbos, bet čia nuostabiai 
greit ir gerai išmoksta kalbėti lietu
viškai. Tėvai saleziečiai rimtai svars
to savo gimnaziją iš Castelnuovo 
perkelti į Romą. Taip pat jie 
nuoja kurtis Australijoj ir ten 
daryti berniukų gimnaziją.

pla- 
ati-

VYSK. PR. BRAZYS, trumpą 
ką pabuvęs Romoje, kovo 5 d. 
išvyko apaštalinėn kelionėn lankyti 
lietuvių Prancūzijoj, Belgijoj, Olan
dijoj, Anglijoj. Iš ten vyks į Ame
riką. Romon grįš tiktai rudenį.

vėl

DIDŽIAUSIA HAMILTONO APYLINKĖS
PUSIASALIO SKAU-

St. Catharines, Ont
NIAGAROS

TAI kovo 6 d. paminėjo šv. Kazimie
rą ir surengė Kaziuko mugę mūsų 
jaunimo globėjų patalpose — lietuvių 
pranciškonų vienuolyne. Dalyvavo be
veik visi skautai, jų tėveliai ir šiaip 
daug tautiečių, besidominčių mūsų 
jaunimo veikla ir apskritai lietuviš
kuoju gyvenimu.

šv. Kazimieras paminėtas labai gra
žiai. Apie šventąjį buvo paskaityta 
keletas teferatų, kuriuos skaitė pa
tys skautai. Meninėj daly buvo eilė
raščių, piano ir akordeono muzikos, 
skambių lietuviškų dainų.

Kaziuko mugei buvo pagaminta ska
nių valgymų .ir kiekvienas pagal sa
vo skonį galėjo pasivaišinti. Valgius 
gamino skautų mamytės ir neseniai 
iš Lietuvos atvykusios dvi mūsų tau
tietės — Ona Šukienė ir p. Kalainie- 
nė. Už visą tą triūsą visoms mamy
tėms ir talkininkėms, pagaminusioms 
skanius valgius, skautų vadovybė nuo
širdžiai dėkojo. O ypatinga padėka 
priklauso vietininkijos dvasios vado
vui, jos globėjui ir nuolatiniam rė
mėjui Tėvui Barnabui Mikalauskui, 
kuris Kaziuko mugės proga paauko
jo gražią piniginę auką.

Dalyvavęs

KRONAS
REAL ESTATE AND INS. LTD

366 MAIN ST. EAST. JA 8-8492

• Didžiausią pasirinkimą namą, apartamentą,ūkią, verslą ir t.t.
• Daug gerą pirkėją
• Palanką finansavimą
• Greitą ir sąžiningą patarnavimą.

Per savo keturias įstaigas (85 tarnautojai) aptamaujam 
Hamiltoną ir apylinkes tiesiogiai.

PER CROSS CANADA REALTIES SERVICE LTD.
aptamaujam visą Kanadą.

Kreipkitės su pasitikėjimu '

B. Kronas Realtors
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Maironio

Mokymo priemonių paroda4

nių darbų bei mokslo priemonių

Visuomenė bei mokinių tėvai 
galėjo pasigėrėti savo vaikų at
liktais gražiais darbais bei susida
ryti vaizdą, kaip dirbama mokyk
loje.

Išmokyti čia gimusį jaunimą 
lietuvių kalbos bei sudaryti tiks
lius vaizdus apie Lietuvą be 
mokslo priemonių yra neįmano
ma. Vien pasakojimais arba liet 
kalbos taisyklių išmokimu nepa
sieksime tokių rezultatų, kuriuos 
galima atsiekti panaudojant mo
kymo priemones bei įtraukiant 
mokinius į aktyvų darbą mokyk
loje.

Mokymo priemonių įtaka atsi
spindėjo mokinių darbuose, ku
riuose jie labai tiksliai atvaizdavo 
vaizduojamus vaizdus bei daiktus.

Šiuo metu susirūpinta pasiga
minti kuo daugiausia mokslo prie
monių visoms lietuviškoms mo
kykloms per Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę. Mokslo priemonių 
pasigaminimas centralizuotu bū
du sudarytų galimybę įsigyti mo
kykloms filmų, magnefoninių 
juostų, įvairių plokštelių, praty
bos sąsiuvinių ir t.t.

Toronto šeštad. mokykla paro
doje parodė, kad ir savo jėgomis, 
jeigu atsiranda entuziastų, gali
ma pasidaryti labai vertingų 
mokslo priemonių, šios parodos 
įkvėpėja ir organizatorė yra šeš
tadieninės mokyklos mokytoja 
Adelė Abromaitienė. Ji yra Įdėju
si daug kruopštaus darbo, vaiz
duotės bei pedagoginio patyrimo 
šioje srityyje. Apžvelgti kiekvie
ną pavaizdumo priemonę būtų 
neįmanoma, nes kiekviena moks
lo priemonė turėtų būti atskirai 
aptarta. Tikimės, kad mokyt. A. 
Abromaitienė leis savo patyrimu 
pasinaudoti visoms liet, mokyk- 

. loms.
Mokslo priemonės yra meniš-

vieną mokymo priemonę galima 
panaudoti kelioms arba keliolikai 
pamokų (atitinkamai perstačius 
vaizduojamus daiktus). Įvairūs 
piešiniai ir iškarpos iš žurnalų 
bei laikraščių galima pritaikyti 
prie bendro vaizdo juos pride
dant bei atmetant (pritvirtinant 
ųž tam tikrų atkarpų).

Labai praktiškos flanelinės 
lentos, prie kurių galima pritvir
tinti įvairius iš medžiagos iškirp
tus gyvulius, paukščius bei atski
rus vaizdus.

Garsų mokymui — apskrita 
plokštė su gyvuliukais ir judomu 
paukščiuku, kuris pasisveikinda
mas su kaimynais suteikia progą 
mokytojui išgauti atitinkamą gar

Vaizdavimo lentoje matyti kai
mas — miestas ir jų gaminamos 
gėrybės. Kaimo ir miesto vaizdai 
bei atskiri paveiksliukai, pavaiz
duojantieji įvairias gaminamas 
gėrybes, kurias reikalinga sudė-

uoti į atitinkamas vietas (su pava
dinimais).

Vaizdavimo lenta gramatikai, 
metų laikai, gėUų vardų judomi 
paveikslai, straipsnelių skaitymo 
iliustracijos ir t.t suteikia dėkin
gos medžiagos mokytojui ir mo
kiniams.

Kiek džiaugsmo suteikia moki
niams paukščių bei žvėrelių ke
puraitės straipsnelių dramatizavi
mui! Mokiniai jas labai mėgsta.

Čia paminėta tik keletas pavyz
džių, kad galima būtų susidaryti 
bendrą vaizdą. §ia paroda ateity
je turėtų susidomėti visi mokyto
jai ir kiti besidomintieji pedago
giniu darbu. Reikia tikėtis, kad ji 
bus pakartota Mokytojų Dienos ir 
kitomis progomis. Parodą turėtų 
pamatyti ne tik Kanados, bet ir 
JAV lietuviai mokytojai

Mokytoja A. Abromaitienė šio
je srityje yra nebe naujokė — 
dirbo kuri laiką Lenkijoj, o ir da
bar neapleidžia šios srities. Jos 
darbais yra susidomėję ir atitin
kamos srities specialistai ameri
kiečiai.

Mokymo priemonių ir mokinių darbų parodoje: šeštadieninės mo
kyklos mokinė stebi Lietuvos sodybą. Paroda buvo surengta Toron
te šv. Kazimiero šventės proga. Nuotr. S. Dabkaus

RADIJAS, TELEVIZIJA IR ATOMAI
Dabartiniame laisvajame pa--ir mato. Todėl nenuostabu, kad kad nuo 1971 tik kai kurios atomi- 

šaulyje radijas labai daug padeda—--yj- „_ o jpvz. Zenith b-vė per pirmą 1965
susižinojime. Anapus geležinės Į m. pusmetį pagamino virš milijo- 

“ ’ ’ - ’ ' a -- ■ no priimtuvų. Nuostabus mėnulio
vaizdų perdavimas per televizijos 

__ o__ __________,__________ kameras sukėlė ypatingą dėmesį 
trukdytojais, tačiau tiesos žodis mokslo srityje. Sovietai giriasi,

uždangos radijo sistema tarnauja 
politikai ir diktatūrai. Nors oro ■ 
bangos užtveriamos įvairiausiais
l—— . 1 1 v — — J ——— , — — - . ... - —— ■ ■ ■ — --- — — —----- — —---- J-----  — — .---—---  ----- ----- /

jas prakerta. Rusija vis giriasi, kad jie pastatė Maskyoje labai ga- 
kad jų žinovai ir radiją išrado, ta- ‘ lingą televizijos stotį, kurios stie- 
čiau teisybė yra, kad radiją išrado bas siekia iki 1.706 pėdų augščio, 
net ir ne italas Marconi, o ąmeri- tačiau Niujorke ant Empire Buii- 
kietis dantistas Mahlon Loomis iš ding, stiebas turi 1.472 pėdas, ta- 
Vašingtono, D.C., kuris pirmą be- čiau pasiekia nemažesni plotą. Te- 
vielę transmisiją padarė tarp levizijos kameros pradėtos naudo- 
1866—1872 m., o Marconi pirmą ti ir policijos ypač Čikagos pože- 
radijo patentą gavo tik 1896 m. miniuose tuneliuose, kur įvyksta 
Tai tvirtina Ilinojaus un-to fizikas įvairių žmogžudysčių. Jos bus 
Otis Young. j įrengtos ir traukinių stotyse, fab-

Amerikos pažanga radijo siste- rikų salėse ir kitose žmonių telki- 
moj ypatingai didelė šiuo metu, i mosi vietovėse. Tai didelė'pagal- 
Čia, be ilgųjų bangų stočių, FM, ba tvarkai palaikyti.
ypatingai daug reiškiasi trumpųjų NW Čikagos universiteto prof, 
bangų siųstuvai 5 — 60 m. ilgio. P. Witty sako, jog televiziją rei- 
banga. Trumpos bangos, ypač sėk- kia daugiau panaudoti vaikų auk- 
mingps susižinojime: AB, Laisvo
sios Europos ir galingos kitos sto
tys pasiekia visas pasaulio šalis.

, Naktį trumpų bangų girdėjimas 
žymiai pagerėja ir pailgėja, nes 
eterio sluogsnis atmosferoj paky
la augščiau. Štai Pietų Amerikoje, 
kur civilizacija sunkiai kyla, 
trumpų radijo bangų pagalba be
veik trys milijonai žmonių ima 
įvairių mokslų pamokas. Daug pa
deda ir Amerikos. NCWC centras. 
Daug radijo siųstuvų Amerikoj 
priklauso privatiems asmenims. 
Jų organizacija įsisteigusi prieš 
50 metų. Sukakčiai atžymėti iš
leistas pašto ženklas. Tai rodo, 
kiek daug reikšmės turi radijas 
civiliniame gyvenime. Štai pvz. 
Four Points 50 radijo mėgėjų na
rių palaiko ryšius su miestais ir 
padeda policijai. Policijos trumpų 
bangų siųstuvai praneša įvairias 
nelaimes, apiplėšimus; ugniage
siai — apie gaisrą ir 1.1. Kariuo
menėj radijo telefonas labai pato
bulintas. lengvas nešioti. Ne tik 
automašinos turi trumpų bangų 
siųstuvus bei priimtuvus, bet ir 
daugelis keliautojų, tyrinėtojų, 
sportininkų ir t.t. Radijo pramonė 
nežada silpnėti — ji kasdien to
bulėja.

Televizija auklėja ir 
tvirkina
Televizijos pramonė irgi labai 

plečiasi, žmonės labiau mėgsta te
leviziją, nes čia ne tik girdi, bet

bangu siųstuvai 5 — 60 m. ilgio. P. Witty sako, jog televiziją rei-

Petro Aleksos kūrinys “Politi
kas”, išstatytas jaunųjų dailinin
kų parodoje Čikagoje

nės paslaptys būtų perduotos pri
vačiai žmonių nuosavybei. Dabar 
skatinami įvairūs inžinieriai, kad 
kuo daugiau dėmesio kreiptų į 
naujus atominių medžiagų išradi
mus žmonių gerovei. Jau dabar 
žinom, kad atominė energija yra 
pigesnė už šiluminę. Tai parodė 
N. Anglijos jėgainė. Atominis ku
ras tekainuoja tik 28 dalis cento, 
o šiluminės — 42 et. už kilovatva- 
landą. Atominės jėgainės galingu
mas yra 150 megavatų: manoma 
pakelti iki 170 MW. Taigi, Yan
kee jėgainė aptarnaus virs 10 
elektros stočių. Bal. Brazdžionis

Įėjimui, o ne jų demoralizavimui. 
Jis pataria daugiau skaityti kny
gų, sportuoti, mokytis muzikos, 
baleto, sporto ir tt. Visiems verta 
dėmesį kreipti, kaip ir ką vaikai 
žiūri. Daug Čikagoje žmonėms pa
deda II kanalas, stotis WTTW, 
kuri neseniai persikėlė į naujas 
patalpas. Jos programos yra 
mokslinės ir jokio šlamšto nema
tyti. šiandien Amerikoj yra 88 
stotys, kurios tarnauja auklėjimui 
bei švietimui. Jas tvarko National 
Education TV ir gauna valdžios 
pašalpą kasmet iki 40 milijonų 
dol. Pusę išlaidų apmoka vietos 
valdžia. FCC kontrolė daugiau 
spaudžia programų vedėjus duoti 
žmonėms naudingų dalykų. Ilgas 
televizijos žiūrėjimas pavojingas. 
Britų dantų gydytojai išaiškino, 
kad 71.2% vaikų nuo 5—11 metų, 
kurie kasdien sėdi prie televizijos 
parėmę žandikaulį, išaugo kreivi 
dantys. Be to, vaikų gydytojai 
konstatavo virškinimo sutrikimus, 
skilvio uždegimą, mažakraujystę, 
skeleto deformaciją, pertemptą 
fantaziją ir t.t. Daugelis Olandijos 
gydytojų pradėjo protestuoti, kad 
sekmadieniais neleistų veikti tele
vizijai, nes jie nori nors vieną 
dieną pailsėti. Čikagos vyskupijos 
radijo ir televizijos direktorius 
kun. Banahan reikalauja, kad 
programos būtų daugiau galvo
jančių žmonių kontroliuojamos ir 
jose būtų skleidžiamos geros min
tys, o FČC nesikištų į tokias pro
gramas.

Atomo pasaulis 
dar neišaiškintas
Mūsų amžius — yra atominių 

išradimų amžius. Fizikai mums 
aiškina, kad atomas susideda iš 
protonų, elektronų ir neutronų, 
tačiau juose yra dar šimtai atomi
nių dalelių, kurių mokslininkai 
neišaiškina. Kolumbijos un-tas 
pagamino pirmą komercinį ionu 
mikroskopą, kuris padidina 5-10 
kartų daugiau už elektroninį mik
roskopą. tonų mikroskopas buvo 
išrastas prof. Muller, Pensilvani
joj. Jis duoda aiškų vaizdą atskirų 
atomų ir jų sugrupavimu.

Atominės energijos dėka šian
dien eina laivai, įvairios elektros 
jėgainės, statomi lėktuvai. Ame
rikos energijos „komisija siūlo,

Mokyt. Adelė Abromaitienė su šeštad. mokyklos mokinėmis moky
mo priemonių parodoje Toronte. Ji pati yra pagaminusi visą eilę 
praktiškų mokymo priemonių mokyklai. Nuotr. S. Dabkaus

Viena parapija, trys chorai
Toronto Prisikėlimo parapijos 

choras, vad. muz. kun. B. Jurkšo, 
gerokai įžengė į antrąjį veiklos 
dešimtmetį. Be įprasto sekmadie
ninio giedojimo bažnyčioje, šis 
choras yra davęs visą eilę religi
nės ir pasaulietinės muzikos kon
certų ne tik Toronte, bet ir už jos 
ribų. Svarbiausia yra tai, kad 
Kun. B. Jurkšas dirba su labai 
gausiu choru, per kurį yra praėję 
keletas šimtų jaunuolių, kurie da
bar jau baigia gimnazijas, šis 
choras mūsų tautinės kultūros 
bei sąmonės išlaikyme stovi kaip 
labai ryškus pavyzdys.

Artėjant Prisikėlimo parapijos 
naujųjų pastatų atidarymui, ku
rio metu Kun. Jurkšo vedami 
chorai pasirodys visoje savo “ga
lybėje”, suradęs progą pasikal
bėjau su jų vadovu.

— Esate gyvenęs įvairiuose Eu
ropos ir P. Amerikos kraštuose, 
vakarinėje Kanadoje. Sakykie, ar 
visur turėjote suorganizavęs dai
nos vienetus ir kaip seniai iš viso 
dirbate dainos - giesmės puoselė
jimo darbe?

— Dabartinis suaugusiųjų cho
ras yra aštuntasis mano 31 metų 
darbe su chorais. Tiesa, pirmieji 
keturi buvo nelietuvių. Tolimų 
Kanados vakarų Edmontono 
mieste suorganizavau pirmą lie
tuvių chorą, kuris savo ryžtu ga
lėtų būti pavyzdys didžiųjų kolo
nijų chorams. Vėliau teko darbuo
tis vienus metus su Toronto Šv. 
Jono par. choru, trejus meus — 
Hamiltono lietuvių par. choru ir 
jau šešti metai su dabartiniu cho
ru.

— Kokį sąstatą turite dabarti
niame suaugusiųjų chore kieky
bės ir kokybės atžvilgiu? Ar yra 
įmanoma su tokiu vienetu paruoš
ti sunkesnius dalykus ir kurį kon
certą su šiuo choru laikote

labiausiai pavykusiu?
— šiuo metu turime 48 choris

tus patvariai lankančius chorą. 
Didesnė jų dalis yra chorų vete
ranai, “prisiekę” choristai. Tu
rint galvoje darbo sąlygas ir lai
ką, mano choristai pasiekia nuo
stabiai gerų rezultatų. Tačiau jei
gu jie ir jų dirigentas pradėtų 
galvoti esą pasiekę “Parnaso” 
viršūnę”, prasidėtų choro deka- 
dencija.

— Su džiaugsmu esam išklausę 
keletą jaunimo choro koncertų, 
kurių metu krito į akis vieneto 
drausmingumas, dainų spalvingu
mas ir tonų ryškumas. Kaip jūs 
su taip judriu elemntu susitvarko
te ir kiek tai pareikalauja darbo? 
Be to, kur Jūs iškasate gaidas to
kių dainų kaip: Jauni virėjai, Gė
lių maršas, Jūreiviai, Malūninin
kas ir t.t.?

— Daug metų man teko dar
buotis su įvairių tautu jaunimu: 
lietuvių vaikai nėra iš judriausių 
ir išdykiausių. Ispanijos Madride, 
vienoje iš didžiausių amatų mo
kyklų, turėjau 200 berniukų chb- 
rą ir 50 orkestrantų ir vis tik gy
vas išlikau... Įdomaus ir vai
kams tinkamo repertuaro neturi
me, tenka pačiam perdirbti, pri- 
.taikinti arba naujai sukurti dai
nas, kurios pirmoje vietoje pa
tiems vaikams patiktų, šį kartą 
vaikai ruošiasi apdainuoti broliu
ką Hortulaną ir jo altoriaus tar- 
niukus... Gali būti įdomu ir “Pi
lypas su davatkėle ” šokantys 
amerikietišką “twistą”...

— Vieną trečiadienį, būdamas 
parapijos salėj, išgirdau jaunatve 
skambančius merginų balsus. 
Smalsumo vedamas įkišau nosį į 
muzikos studiją ir nustebau pa
matęs visą pulką studenčių. Sa
kyk, kunige, nejaugi dar vieną 
chorą užsikrovei sau ant pečių?

Cascade

elektrinis vandens šildytuvas

pagamintas tiems žmonėms

kurie nori turėti daug

šilto vandens žema kaina
Cascade 40 elektrinis vandens šildytuvas apšildys tiek vandens, kiek 

jums jo reikia. Cascade 40 yra beliepsnis, saugus ir švarus. Kadangi 

jame nėra degimo, Cascade 40 nereikia dūmtraukio ir gali būti 

įrengtas bet kurioje patogioje vietoje jūsų namuose. Cascade 40 

tankas yra garantuotas pilnai 10-čiar metų.

Jei norite turėti užtektinai šilto vandens žema kaina, paskambin

kite j jūsų Hydro ir pasiteiraukite apie Cascade 40 elektrinį vandens
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ji KMKWEJE VEIKLOJE
LIET. ŽURNALISTŲ S-GOS Čika

gos skyriaus narių susirinkimas įvy
ko vasario 25 d. Jaunimo Centre. Su
sirinkimui pirmininkavo A. Gintneris, 
sekretoriavo J. Kapačinskas. Paskai
tą apie spaudą skaitė kun. dr. Juozas 
Prunskis, kuris papasakojo savo asme
ninius pergyvenimus ir nuotykius iš 
30 metų redaktoriavimo praktikos.

SOL. L MOTEKAiTIENĖ, turinti 
balso lavinimo studiją ir priklausan
ti Amerikos Dainavimo Mokytojų Są
jungai, buvo pakviesta teisėjauti ame
rikiečių solo balsų varžybose — skir
ti geriausiam balsui piniginę stipen
diją ir atrinkti pagrindinį solistą jų 
didžiajam pavasario koncertui, šias 
varžybas kasmet rengia Musichorale 
muzikų organizacija, kurios tikslas 
yra “Keep America Singing”.

AURELIJOS BALAIŠAITIENES ro
manas “Skirtingi uostai” pradėtas 
spausdinti “Draugo” atkarpoje. Auto
rės pavardė, atrodo, nauja mūsų be
letristinės kūrybos autorių sąraše.

POETEI J. AUGUSTAITYTEI-VAI
ČIŪNIENEI pagerbti, jos 70 m. am
žiaus ir 50 m. visuomeninio darbo su
kakčių proga, ilgai rengtas ir kelis 
kartus atidėtas pagerbimas įvyko ko
vo 13 d. Jaunimo Centre, Čikagoje.

DAIL. VIKTORO PETRAVIČIAUS 
jo 60 m. amžiaus sukaktuvinė dailės 
darbų paroda atidaryta kovo 12 d. 
“69” Meno galerijoj .Čikagoj.

MUZ. FAUSTAS STROLIA, trečio
sios dainų šventės vaikų choro diri
gentas, kovo 12 d. lankė Roselando 
lituanistinės mokyklos vaikų chorą ir 
vietoje susipažino su choro pajėgumu 
bei daroma pažanga ruošiant dainų 
šventės repertuarą. Choras susideda 
iš 20 dainininkų; vadovauja mokyk
los vedėjas mokytojas Vytautas La
pinskas. Muz. F. Strolia ateityje nu
mato aplankyti visus vaikų chorus, 
kurie yra užsiregistravę dainų šven
tėje dalyvauti. Pr. AI.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” skelbta
me konkurse tema “Jaunimo gyvoji 
atsakomybė” gražiai įsijungė Putnam 
bendrabučio auklėtinės. Rūta Raste
nytė, dukra Vytauto ir Nijolės Ras- 
tonių, gyvenančių Providence, R.I., 
laimėjo pirmą premiją. Viktutė Jur
gaitytė iš Clarendon Hills, Ill., lai
mėjo trečią premiją. Vyresniųjų kon
kurse irgi tąja pat tema pirmą pre
miją laimėjo sesuo M. Jurgita (M. 
Saulaitytė), lituanistinio kurso moky
toja. P. K.

JAUNŲJŲ DAILININKŲ KLUBO 
meno paroda surengta Čikagoje Čiur
lionio Meno Galerijoje kovo 19-27 
d. Klubui vadovauja Valentinas Ra- 
minis.

PIANISTAS A. SMETONA gavo 
The Martha Baird Rockfeller Fund 
for Music, Inc., $2.000 stipendiją reng-

— Taip, šis choras susiorgani
zavo patylomis ir jau trečias mė
nuo kaip vyksta repeticijos. Jį 
lanko 24 studentės nuo 15 iki 20 
metų amžiaus. Mano svajonė bu
vo išspręsti pilnai muzikinę tradi
ciją šioje lietuvių kolonijoje. Mū
sų paaugliai išėję iš vaikų choro 
prie suaugusiųjų choro dar nepri
tampa, o palikus juos kelis metus 
vienus, svarbiausiais subrendimo 
metais, vargu ar jau bepavyktų 
vėl Į chorus įjungti. Šio choro, 
dainos daugiausia . romantiško 
žanro, būdingo tokiam amžiui.

Prisikėlimo parapijos namų 
atidarymo iškilmėse, be abejonės, 
išgirsime visus tris chorus. Gal 
galima būtų sužinoti ar ir šį kar
tą bus naujas repertuaras?

— Visi trys chorai ruošiasi su- 
atsidėjimu. Vaikų chore — nauji 
veidai, naujos dainos. Studenčių 
choras turės savo pirmąjį debiu
tą. Suaugusiųjų dainos taip pat 
naujos ir efektingos. Pabaigai vi
si trys chorai susijungs į vieną 
galingą šešių skirtingų balsų dai
ną. Tikimės turėti labai daug 
publikos ir greičiausiai prisieis 
tą pačią dieną koncertuoti dir 
kartus.

— Baigiant gal galėtumėt pa
sakyti ką daugiau apie ateities 
planus ir kuriam vienetui iš trijų 
skiriate didžiausią dėmesį?

— Svarbiausia tai choro daly
vavimas III-je dainų šventėje Či
kagoje liepos 1 d. Tam jau inten
syviai ruošiamės, bet dar daug 
darbo reikės įdėti, juo labiau, kad 
laiko nedaug beliko. Į jūsų pas
kutinį klausimą galiu pasakyti: 
taip kaip motinai yra lygiai bran
gūs visi jos vaikai, taip man — 
visi šie trys chorai.

Ačiū ir iki pasimatymo parapi
jos namų atidarymo iškilmių 
koncerte. Al. K.

ti koncertus Europoje. Jo koncertai 
numatomi didžiuosiuose miestuose.

DAIL. INŽ. M. IVANAUSKO degin- 
tinio meno darbų paroda surengta 
Klevelande šv. Jono kolegijoj kovo 
15-28 d. Ta proga anglų kalba iš
leistame kataloge pateikta autoriaus 
veiklos apžvalga.

“DAINAVOS” ANSAMBLIS Čika
goje pradėjo ruošti naują religinį re
pertuarą, kuris bus atliktas Šiluvos 
Marijos koplyčios šventinimo iškilmė
se rugsėjo 4 d. Bus giedamas J. Nau
jalio iškilmingos Mišios, kurių išpil
dymui reikalinga apie 150 gerų balsų.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
DR. MARIJOS GIMBUTIENĖS ang

lų kalba Londone 1963 m. išleistą 
knygą “The Balts”, rašytojų savait
raščio “Liter, ir Menas” pranešimu, 
įsigijo Lietuvos Mokslų Akademijos 
centrinės bibliotekos retų spaudinių 
skyrius. Apie veikalą skaitytojai in
formuojami: “Šią knygą parašė lietu
vė Harvardo universiteto Antropolo
gijos dėstytoja dr. Marija Gimbutas. 
Ši įdomi etnografinė studija apie lie
tuvius, latvius ir prūsus, apie jų kil
mę, kalbą, gyvenimą bronzos ir ak
mens amžiuje, apie jų gaminius ir pa
puošalus, apie jų stabmeldišką religi
ją apima 286 puslapius. Ją puošia 79 
fotografijos ir 47 štrichiniai piešiniai. 
Be to, joje įdėta 11 žemėlapių.”

“LIETUVA”, valstybinis dainų ir 
šokių liaudies ansamblis, specialiu 
koncertu Vilniaus profsąjungų rūmuo
se atžymėjo 25 metų veiklos sukaktį. 
Pirmąjį koncertą jis yra davęs 1941 
m. vasario 22 d. Tada jo meno vado
vu buvo kompoz. J. Švedas, šokių va
dove — M. Baronaitė. Vokiečių oku
pacijos metais paskutinis koncertas 
įvyko 1943 m. kovo 18 d. Ramygalo
je. Pokario laikotarpyje J. Švedo an
samblis buvo sujungtas su dainininkų 
ir šokėjų grupe, grįžusia iš Sov. Są
jungos. Meninė ansamblio vadovybė 
vėl teko J. švedui, o šokių kūrime iš
kilo naujas talentas — Juozas Lingys. 
Nuo 1962 m. ansamblio meno vadovu 
dirba Vladas Bartusevičius, ansamblio 
eilėse pradėjęs reikštis birbynininkų 
grupėje. Vėliau jis baigė konservato
riją ir kurį laiką vadovavo Vilniaus 
universiteto studentų ansambliui. Per 
25 veiklos metus “Lietuva” yra su
rengusi apie 3.500 koncertų, įvairio
mis susisiekimo priemonėmis prava
žiavusi apie du milijonus kilometrų. 
Ansamblis koncertavo ne tik Sov. Są
jungoje, bet ir satelitinėse valstybė
se, o jo atskira grupė su koncertais 
lankėsi Pietų Amerikoje. Didžiąją 
programų dalį sudaro liaudies dainų 
ir šokių montažai: “Piršlio teismas”, 
“Ei, į darbą”, “Naktigonė”, “Klestėk, 
žemele gimta”, “Kur teka Nemunas”, 
“žirgeliai pakinkyti”, “Rugiapjūtė 
jau baigta” ir kt. Jie visi buvo pa
ruošti prof. J. Švedui vadovaujant. 
Veiklos sukakčiai atžymėti Lietuvos 
miestuose rengiami jubilėjiniai kon
certai, kuriuose pateikiamos jau V. 
Bartusevičiaus sukurtos programos — 
“Svečiuose”, “Prie ežerėlio”, “Laimės 
Nemunėlis”, “Amžių vėjas”.

VINCO KRĖVĖS istorinę dramą 
“Skirgaila” pastatė Vilniaus dramos 
teatras. Spektaklį režisavo ir pagrin
dinį kunigaiškčio Skirgailos vaidmenį 
sukūrė J. Rudzinskas, dekoracijas pa
ruošė dail. J. Surkevičius. V. Kst.

Vida Stankienė, dalyvaujanti jau
nųjų dailininkų parodoje Čikago
je. Nuotr. V. Račkausko

Atsiųsta paminėti
VASARIO 16 GIMNAZIJA. Nepe- dos Knygų Klubas, 1965 m., nr. 57.

riodinis Vasario 16 gimnazijos moks
leivių leidinys. 1966 m. vasario 16 d.

Kun. Mykolas Vaitkus, PER GIED
RĄ IR. AUDRĄ. Atsiminimai 1909 - 
1918 m. IV tomas. Išleido Nidos Kny
gų Klubas, 1965 m., nr. 56. Adresas: 
1 Landbroke Gardens, London, W. 
11, Great Britain. Kaina — klubo na
riams su minkštais viršeliais 10 šil., 
arba $2.00, arba 6 DM; su kietais vir
šeliais —• 14 šiL arba $3.00, arba 
8.40 DM. Nenariams — 25% daugiau.

Antanas Tulys, INICIALAI PO 
| TILTU. Novelių rinkinys. Išleido Ni-

Adresas: 1 Landbroke Gardens, Lon
don W. 11, Great Britain. Kaina — 
nariams su minkštais viršeliais 6 šil., 
arba $1.50, arba 3.50 DM.; kietais — 
8 šil., arba $2.00, arba 4.50 DM. Ne
nariams — 25% daugiau.

LIETUVIŲ DIENOS — mėnesinis 
gausiai iliustruotas žurnalas. 1966 m. 
vasario mėn., nr. 2. Vyr. red. Ber
nardas Brazdžionis. Adresas: 4364 
Sunset Boulevard, Hollywood, Cali
fornia 90029, USA. Prenumerata me
tams $8.00, atskiro numerio kaina 
65 et.



Ateitininku žinios

Mann
REALTORS

2320 Bloor St. W.
INDIAN RD. — BLOOR,

$3.000 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 gražus 
kambariai; tuojau galima užimti; 
vandeniu alyva šildymas.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
Sčiu įvažiavimu; moderniška di- 

ė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti

Tel. RO 2-8255
SWANSEA

ST. CLAIR — OAKWOOD
$4-700 {mokėti, 8 kamb. dviejų 

augštų marinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia.

bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
SWANSEA — BLOOR

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

$18.900, marinis, 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 įmokėji- 
mas.
SWANSEA,

$69.000 pilna karna, 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.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

tunto tuntininkas, o darbartinis Ka
nados rajono vadas, L.S.S., V.S. j.s. 
B. Juodelio pristatymu S.S. pirmijai, 
apdovanotas Padėkos ordinu- Vytautas 
šį ordiną gavo už savo darbus: atkūrė 
Rambyno tuntą ir pastatė jį ant tvir
tų kojų; turėjo energijos bei drąsos 
organizuoti ir nupirkti stovyklą, kuri 
šiandien yra kiekvieno skauto-tės ar 
tėvo-rėmėjo pasididžiavimas. Dabar 
kiekvienas sąjungos narys ne tik sa
voj žemėj stovyklauja, bet ir turi vi
sus patogumus pagal valdžios reikala
vimus. Stovyklaviete per tris vasaras 
pasinaudojo apie 1500 jaunuolių. O 
kiek buvo atsilankę svečių, kurie ne
mažiau džiaugėsi šios nuosavybės įsi
gijimu. Vytauto darbais džiaugiasi 
kiekvienas skautas-tė ir linki jam ge
riausios skautiškos veiklos bei ilgiau
sių metų vadovavimo gretose.

RAMBYNO IR ŠATRIJOS tuntų 
tuntininkai ir vadovai kovo 20 d. turė
jo posėdį. Tuntininkui Batūrai pirmi
ninkaujant, buvo smulkiai apsvarsty
tos visos detalės, surištos su skauto- 
rama, kuri įvyks balandžio 24 d. Sv. 
Jurgio šventės proga. Kadangi tikima
si susilaukti iš čikagis svečių — vyr.

skautininko 
skautiškai šventei reikia tinkamai ir 
pasiruošti. Vadovai, aptarę numatytą 
programą, su dideliu entuziazmu grie
bėsi darbo.

I Dariaus - Girėno dr-vės sueigą bu
vo atvykęs Toronto Pūtvio šaulių kuo
pos šaudymo sekcijos vadovas J. Za- 
vys, kuris skautams pademonstravo ir 
paaiškino apie šautuvus, parodė kaip 
juos išardyti ir išvalyti. Taip pat va
saros metu šauliai yra. pažadėję drau
govėje pravesti šaudymo varžybas. 
Dariaus - Girėno draugovė šauliams už 
tai yra labai dėkinga.

Dariaus • Girėno draugovės instruk
torius ps. G. Stanionis buvo nuvykęs į 
Čikagos Kaziuko mugę, kur buvo susi
tikęs su oro skautų skyriaus vedėju 
ir aptarė oro skautų veiklą.

Delhi-Tillsonburg apylinkės “Rugia
gėlių” skilties skaučių tėvai-rėmėjai 
skautų ir skaučių stovyklavietei “Ro
muva” aukojo — $30: P. Augaitis; 
$20: “Rugiagėlių” skiltis; po $15: 
M. Bartulis, B. Dirsė, K. Ratavičius, 
p. Obelienius, kun. dr. J. Gutauskas, 
V. Miceika, M. Norkus, A. Augustina- 
vičius, A. Steigvila.

Juodeli

— 2.30 v. p.p. Pri
sikėlimo muzikos studijoj; vyresniųjų 
moksleivių — 3.30 v. p.p. Prisikėlimo 
muz. studijoje. Susirinkimą praves 

ir vyr. Romas Vaštokas; jaunesniųjų mokslei- 
šiai neeiliniai vių — Vaidilučių būrelio — 1.30 v.

p.p., LV Namuose; jaunučių mergai
čių — 130 v. p.p. LV Namuose. Abu 
mergaičių susirinkimai šį kartą truks 
vieną valandą.

Šį šeštadienį ir sekmadienį, kovo 
26-27 d., LV Namuose įvyks jaunes
niųjų moksleivių mergaičių 7 ir 8 sk. 
gavėninis susitelkimas, kurį praves 
kun. P. Patlaba. Susitelkimo tvarka: 
šeštadienį nuo 2.30 iki 5 v. p.p. ir sek
madienį nuo 2.30 iki 4 v. p.p. Kviečia
mos tų skyrių mergaitės gausiai daly
vauti.

R. CHOLK AN
& CO. LIMITED REALTORS

SPORTAS
ŠALFAS centro valdyboje įvyko pa

sikeitimas: buvęs jos pirm. J. Gustai
nis, dėl pasikeitusių jo profesinio dar
bo sąlygų, iš pirmininko pareigų pa- 

Pir- 
gen.

sitraukė ir liko valdybos nariu, 
mininko pareigas eina sąjungos 
sekr. Sigtas Krašauskas.

VYČIO ŽINIOS
Visuotinis susirinkimas, kuriame 

bus renkama nauja valdyba, įvyks šį 
sekmadienį 2 vai. L. Namuose. Visų 
narių dalyvavimas būtinas. Kviečiami 
ir prijaučiantieji.

Mergaitės (14) laimėjo antras pus- 
baigminių rungtynes ir pasiekė šios 
grupės baigmę. Rungtynėse jos po 
pratęsimo įveikė St. Anselms pasekme 
20:17. Žaidė: Nacevičiūtė 6, čirvins- 
kaitė 7, Žukauskaitė 3, Balsytė 4, Zub- 
rickaitė, Jurkevičiūtė.

Stalo tenisininkai turėjo keletą sėk
mingų rungtynių. Kanados lietuvių 
pirmenybėse vytiečiai laimėjo visas 
pirmas vietas. Jie taip pat sėkmingai 
dalyvavo ir š. Amerikos lietuvių pir
menybėse. Čia vyrų klasėje Pr. Gvil
dys įveikęs baigmėje J. Kavaliauską 
vėl tapo š. Amerikos lietuvių meiste
riu. Tolimesnės vietos irgi atiteko vy- 
tiečiams: 3. J. Nešukaitis, 4. E. Vai
čekauskas ir vyrų grupėje žaidžiusi V. 
Nešukaitytė buvo penkta. Viso žaidė 9 
stalo tenisininkai. Komandinėse var
žybose vietomis pasiskirstyta: 1. Vy
tis I; 2. Litūanica; 3. Vytis II. Jaunių 
grupėse pirmas vietas laimėjo: E. Za
biela; J. Sabaliauskas ir M. Gvildys. 
Mergaičių klasėse visas pirmas vietas 
laimėjo F. Nešukaitytė. Vytiečiai taip 
pat dalyvavo Toronto “open” pirmeny
bėse, tačiau čia pritrūko sėkmės ge
resnėms vietoms laimėti. Sekančios 
svarbios varžybos vytiečiams bus Ame-

rika “open”, kurios įvyks Detroite ar
timiausiu laiku..

Mūsų rėmėjams: K Kaknevičiui ir 
P. ž. nuoširdžiai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Kanados Sporto apygardos krepši

nio pirmenybėse Aušros jauniai A ne
sunkiai įveikė Ročesterio Sakalą, lai
mėdami rungtynes 91:17. Nors jau
niesiems “Sakalams” trūko susižaidi- 
mo ir patirties aikštėje, tačiau buvo 
malonu matyti jų pastangas ir gerus 
norus įsijungiant į lietuvišką sporto 
šeimą.

Ontario mergaičių krepšinio pirme
nybėse Aušros B komanda (12 — 14 
m.) pralaimėjo Niagara Falls 37:40; 
Aušros M (15—16 m.) komanda su
žaidė lygiomis su Niagara Falls St. 
Martins 35:35. Aušra B su šiuo pra
laimėjimu užbaigė savo rungtynes, 
likdama III vietoje. Aušra M antrąsias 
rungtynes su St. Martins žais šį šešta
dienį, 2 v.p.p., Prisikėlimo salėje, šių 
rungtynių nugalėtojas žais su Wellan- 
do - Willowdale nugalėtojom.

Ontario berniukų krepšinio pirme
nybių turnyre abi Aušros komandos 
pralaimėjo pirmame susitikime. Auš
ra MB (11—12 m.) pralaimėjo Niaga
ra Falls 11:33 ir Aušra B (13—14 
m.) pralaimėjo Wellandui 38:45. 
mergaičių MM (11—12 m.) nugalėjo 
St. Vincents 16:10 ir mergaičių M 
(13—14 m.) nugalėjo St. Edwards 
34:23.

Berniukų MB ir B komandos atsto
vaus Toronto Church lygai Toronto 
miesto krepšinio lygų nugalėtojų tur
nyre balandžio 2 d. Scarbore.

Š. Amerikos lietuvių krepšinio pir
menybėse balandžio 2—3 d. d. Kleve- 
lande Aušra dalyvaus su jaunių B ir 
jaunių A komandom.

Mažosios Lietuvos Moterų Ra
telio susirinkimas Įvyko kovo 11 
d. pas E. Jankutę. Dalyvavo vi
sos narės. Po protokolo skaitymo 
ir priėmimo buvo aptartos pra
ėjusio šiupinio pajamos ir išlai
dos. Nors šiupinys buvo gerai 
lankytas, išlaidos buvo žymiai di
desnės, negu seniau, ypač dėl pa
brangusio maisto. Todėl ir pelnas 
buvo mažesnis, negu ankstyves
niais metais. Pelnas buvo paskirs
tytas taip: žurnalui “Lietuvos Pa
jūris” $20, pasaulio lietuvių jau
nimo kongresui $20, skautų sto
vyklavietei “Romuva” $10. Liku
tis paliktas ižde. Išrinkta nauja 
valdyba: E. Jankutė — pirminin
kė, G. Buntinienė — vicepirm., 
H. Lasienė — sekr., R. Didžpet- 
rienė — ižd; revizijos komisijon 
— V. Anysienė ir šernienė. V. A.

Vladas Giedrikas, prie savo na
mo bepjaudamas medžio šaką, 
•nukrito nuo kopėčių ir gerokai 
susižeidė. Ligonis paguldytas Šv. 
Juozapo ligoninėje. Toje pat li
goninėje 
čienė.

gydosi Magd. Zenkevi-

PADĖKA
suruoštą staigmeną-įkurtu- 
įsigijimo proga vasario 12

Už man 
ves namo 
dieną ir už gražias ir brangias dova
nas nuoširdžiai dėkoju visiems kaimy
nams: V. Miškiniui, B. A. Steponavi
čiams, A. J. Asmenavičiams, S. Skrip- 
kienei, L. Skripkutei, V. Blauzdžiui, p. 
Mačiulaičių šeimai, T. Vainauskui, D. 
Kriaučiūnui, p. J. V. Raguckių šeimai, 
S. M. Aleksams, A. Ališauskui.

Ypatingą padėką reiškiu ponams 
Aleksams ir Raguckams, kurie tą po
būvį suorganizavo. a. Kaušpėdas

IS “DAINOS” VEIKLOS
Metinis susirinkimas kovo 6 d. pas 

narę St. Matulevičienę buvo gausus ir 
darbingas. 1965 m. seneliams ir ligo
niams išsiųsta $597.51 ir Suvalkų tri
kampio siuntiniams išleista $34.40; 
bendros išlaidos — $689.41. Gauta la
bai daug laiškų - padėkų už Kalėdų 
dovanas. Prieš kelerius metus į Čika
gą išvykę Vytautas ir Nijolė Kavec- 
kai kiekvienas Kalėdas ir Velykas at
žymi stambia auka “Dainos” šalpai. 
Dėl valdybos narių susirgimo tik pra
eitame susirinkime paaiškėjo, kad ir 
1965 m. kalėdose gauta $10 dovana iš 
jų. Nuoširdžiai dėkojame ir prašome 
atleisti už nepaminėjimą anksčiau. 
Jūsų darbštumas “Dainoje” esant To
ronte ir palaikymas saitų su ja dabar 
itin gražiu pavyzdžiu šviečia kiekvie
nam lietuviui.

Susilaukta naujos narės Onos Ra- 
žauskienės asmenyje. Sveikinam ir lin
kini malonios darbuotės.

“Dainos” kartūno balius įvyks bal. 
23 d. Prisikėlimo par. salėje. Prašome 
mielus rėmėjus prisidėti fantais lote
rijai ir kreiptis pas — V. Perminie- 
nę LE 9-2705; P. Jankaitienę RO 
7-8711, S. Kietienę 762-9121 ir St. Ma
tulevičienę RO 2-1214.

1966 m. valdybon įeina: K. Butienė
— pirm., P. Jarikaitienė ir J. Rimienė
— vicepirmininkės, J. Rukšienė — 
sekr. L. Kybartienė — išdininkė. Rev. 
komisija: J. Kulikauskienė, M. Kar- 
kienė ir E. Ališauskienė

Paskirstytos Velykinės dovanos Vo
kietijoje esantiems seneliams ir ligo
niams.

Ačiū mielai šeimininkei už gražų 
narių priėmimą. Sekantis susirinki
mas — balandžio 3 d., 3 v. p.p. pas 
narę Br. žiobienę, 8 Bralome, Woren 
Park. — M. F. Y.

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyve

Už 1965 m. šerininkams išmokėta

Nuo balandžio 1 d. už depozitus mokama

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, 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 4 SHOW $4.000 įmokėti, mūro, 8 kambariai, garažas, vandeniu 
apšildomas; kaina $19.900. t _
KEELE • EGLINTON, $15,000 įmokėti mūro, atskiras, 6 butų apart., 
$59.000.
BATHURST & ST. CLAIRE, $10,000 įmokėti, mūro, atskiras, 3 butų apart- 
mentas, 7 metų senumo. Butas po 6 kambarius. . .
RONCESVALLES • DUNDAS, $6.000 įmokėti, mūro, 8 kambarių ir ma
šinoms taisyti dirbtuvė. Kaina $21.000. Skubus pardavimas. Prašoma pasi

COLLEGE • BROCK, $2.000 įmokėti, prieku muro, $13.000. Šiaurėj nuo 
CoUc^b

Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skeftime, prašomi paskam
binti ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybe ir 
kaina. Cta gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

ši sekmadieni, 12.30 v., Prisikėlimo 
salėje Hamiltono Kovas žais su Vyčiu 
K.S.A. jaunių B klasės pirmenybių 
rungtynes. Taip pat šį sekmadeinį, 1: 
30 v.p.p., St. Michaels salėje įvyks B- 
C lygos baigminiai žaidimai: estų Jr. 
žais su latvių Y ir estų Sr. žais su 
Andys.

OTTAWA, Ont.
REKOLEKCIJOS Otavos ir apylin

kės lietuviams — kovo 27 d. Otavos 
arkivyskupijos rūmų koplyčioje, Par
ent ir Guigues gatvių kampas, prie St. 
Patrick St. Rekolekcijas ves kun. St. 
Kulbis, S.J., iš Montrealio.

Kovo 26 d., 8 v.v., konferencija ir
; ir Ko

munija. Prieš Mišias bus klausoma iš
pažinčių.

Kviečiu visus lietuvius gausiai re
kolekcijose dalyvauti. Kapelionas

v < L!.* O V. V.j A.V111C1 dl

SpOTTGS LlClUVOje išpažintis; 27 d., 12 vai., Mišios 
Automobilių lenktynėse “Rusų žie

ma” pirmą vietą laimėjo Suomijos ko-
• manda, o antroji vieta teko Lietuvos 
1 autoklubo rinktinei, kurią sudarė A.

Sakalauskas, V. Oleka, R. Charūnas, 
' J. Oleka, B. Balčiūnas ir A. Kurdzi-

kauskas. Gerai pasirodė ir antroji 
Lietuvos komanda, laimėjusi šeštą vie
tą. Lenktynėse dalyvavo 137 vairuoto
jų įgulos, jų tarpe Lenkijos, Danijos, 
Švedijos ir V. Vokietijos automobilių 
sporto atstovai.

Sporto halėje įvyko Kauno lengva
atlečių varžybos, kuriose septynioms 
komandoms atstovavo 200 sportininkų. 
Varžybas laimėjo “Politechnika”.

Draugiškose krepšinio rungtynėse 
Vilniuje “Statybos” penketukas įvei
kė Lvivo ASK komandą 62:53 (33:22).

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimu 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 page
rėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

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

vičius; $2: J. Kasputis, L. Balsys, u P?bar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
T Vindnvac V Linkevičius- SI- 1x51 lazdeles formose “Preparation H’ y Vtnsioyas, V. binKeviCXUS, $1. var(ju Prašykite visose vaistinėse. Pi- 
A. Baltrūnas, Eug. Vltartas, V. ragai bus grąžinti, jei nebūsite paten- 
Valskis, V. Treigis, J. Danėnas. kinti.

Rėmėjo prenumeratą $10 at
siuntė: B. Znotinas; $5 aukojo 
Br. Ambakas; po $3: A. Osteika, 
U. Žilinskienė; po $1: P. Drangi
nis, T. Uogintas, V. Grabauskas, 
K. Natkevičius.

“Tėviškės Žiburių” 
aukotojai

Rėmėjo prenumeratas po $10 
atsiuntė: Stasys Daugėla, Kasys 
Mileris; aukojo $5: A. Masaitis, 
J. Astrauskas; $4: J. V. Samule-

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

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas.

430 RATHURST ST., 
tek WA 1-3225 arba WA 4-1001

“Paramos” valdyba praeitame 
visuotiniame narių susirinkime 
pranešė, kad nuo š. m. balandžio 
1 d. bus mokama 4% % palūka
nų už depozitus ir numatoma mo
kėti 5^2% dividendo už šėrus. 
Palūkanos už depozitus skaičiuo
jamos kas ketvirtį, metų nuo ma
žiausios balanso sumos ir prira
šomos kas pusę metų birželio 30 
d. ir gruodžio 31 d. ir nuo tos 
dienos palūkanos skaitomos už 
palūkanas. Nuo sumų, kurios įne
šamos kas ketvirtį iki 10 dienos, 
palūkanos skaitomos už visą ket
virtį. Pvz. šiuo metu, balandžio 
mėn., prasideda antras metų ket
virtis, tai nepraleiskite progos, 
nes visiems įnašams, padarytiems 
iki balandžio 10 d., palūkanos 
skaitomos nuo balandžio 1 d. už 
pilną ketvirtį. Ši tvarka galioja 
ir kitiems trims ketvirčiams, t.y. 
iki liepos 10 d., spalio 10 d. ir 
sausio 10 d. Be to, naujiems na
riams, įstojusiems nors ir ketvir
čio viduryje, palūkanos mokamos 
nuo sekančio mėn. pirmos die
nos. Pvz. narys, įstojęs balandžio 
pabaigoje, už gegužės ir birželio 
mėn. gauna palūkanas. Ši tvar
ka praktikuojama jau 6 metai. 
Už šėrus dividendas skaičiuoja
mas kas mėnesį. Pirmosios dvi 
darbo dienos užskaitomos į pilną 
mėnesį, o įnešus vėliau, skaitoma 
nuo sekančio mėn. 1 dienos.

“Paramos” vedėjas..
Estų, latvių ir lietuvių karinio 

pobūdžio organizacijų ir kitų tau
tinių grupių iniciatyva šį šešta- 
idenį, kovo 26 d., rengiama vieša 
demonstracija prie Ontario par
lamento rūmų Toronte. Šios de
monstracijos tikslas — paremti 
JAV politiką Vietname ir primin
ti Kanados vyriausybei, kad nevi
si Kanados piliečiai pritaria rau
donųjų žygiams ir kad mes nori
me pasauliui taikos ir laisvės, o 
ne komunistų vergijos. Tai bus 
kartu atsakas į prokomunistinių 
elementų demonstraciją Otavoje 
tą pačią dieną prieš JAV politiką 
iVetname. Dalyvaukime torontiš
kėje demonstracijoje gausiai ir 
rinkimės šį šeštadienį, kovo 26 
d., 3 v. p.p., prie Ontario parla
mento rūmų.

Rengėjų vardu —
* Toronto VI. Pūtvio 

šaulių kuopa

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.

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE M1U
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, šildymas alyva. 
Garažai. $19.000 metinių pa
jamų. 5% % 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.

PASITETKAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

A L GARBENS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU, 9-1543.
MAGNETAWAN, Ont., vasarnamis, 11 kambarių namas, su ežero krantu 

apie 1 akrą žemės; pilna kaina tiktai $4.900.
INDIAN RD., $24.000. 7 kambariai per 2 augštus arti Bloor gt. 2 moder

niškos virtuvės ir 2 prausyklos, garažas, atskiras, mūrinis namas; įmo
kėti $10.000.
{HIGH PARK $52.000. 17 kambarių, didelis gražus namas, arti High Par

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

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

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

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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.

Puikiausi Vakarų kraštų 
maisto gaminiai.

400 ___ THRIFTY___ $17.00
sv. kviet. miltų, 4% sv. ryžių, 
sv. cukraus, 214 sv. grikiu krp.

GR. 303 ECONOMY 
STAPLE $26.00

20 sv. kvietinių miltų, 4% sv. ry
žių, 214 sv. tauku. 214 sv. bekono.
GR. 304 FAMILY CHEER $23.00 
15% sv. kvietinių miltų, 9 sv. cuk
raus, 214 sv. maišytų džiovintų vai
sių, 214 sv. razinkų.

GRAMERCY
118 E. 28th St. New York 10016 

ĮSTEIGTA 1945.

GR
6%
4%

Parkdale B-A Service Centre;
1181 QUEEN St. W.» prie Gladstone

LA//w) 535-9468 |
■w/iw/ Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 

baterijos ir t.t. Mašinų vilkimas (Towing) darbo1 
vai. tel. 535 - 9468 po7 v. v. RO 6-8503 
Mechaninis mašinų taisymas, ELEKTRONINIS 

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

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

■'----- Vestuvinės nuotraukos
— Meniškos vaikų nuotraukos

Portretai ir kt.

PRALEISKITE ATOSTOGAS

OILS LTD

GRAŽIOJE FLORIDOJE 
PRIE PUIKIŲ ATLANTO

PAKRANČIŲ, KUR .
VASARA NIEKAD 

NESIBAIGIA!
Informacijų teiraukitės 

lietuviškai:
LILLIAN APARTMENT 

MOTEL
1137 N. E. 17th. Ave.

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

Prieinamos kainos.
Ypatinga nuolaida nuo 

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

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

24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba __
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 

Biudžeto ir patarnavimo planai. 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.

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

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

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

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

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, bet 
riose vietose ir {vairia kaina. Prašome tik

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

įmokėti, mūrinis, neužimtas, 7 
naujai išdekoruoti alyviniais da
žais kambariai, 2 virtuvės, 2 vo
nios, dvigubas garažas, prašo 
$17300.

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

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

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į

231-2661

P. BARAUSKO AGENTŪRA
zlotų, o 1965 m. gale — jau 110. 
Panašiai darosi su amerikine 20 
dolerių aukso moneta. Vakarų 
Europoj ją galima gauti už 45 
popierinius dolerius. Lenkijos

a 
233-3323

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

foto aparatai ir t.i.

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

Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MALSTO 

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

nius iki 19% svarų gryno svorio.
e Turime pardavimui {vairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

V n a a Ėhj ▲ e Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• DACtlNAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

APDRAŪDA
Z •

GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • 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. MASKALIŪNŲ AGENTŪRA 
LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA - -

4 1IK SALM RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatas. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia ~ 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAŠ STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO. 
Res. teL LE 6-5363 Res. teL 536-7266

K STRIAUPIS P. JONIKAS

j Ryty Europa nepasitiki rubliu
Daugėja ženklų, rodančių, jog pasiduoda panikai ir savo santau- 

sovietų bloko valstybėse gali va- pas keičia į dolerius ar auksą, 
liūtą pasikeisti, o “liaudies res- 1964 m. Varšuvos juodojoj rin- 
publikose” valiutos pasikeitimas koj už dolerį buvo mokama 100 
praktiškai reiškia jų piliečių san- -
taupų konfiskavimą valstybiniuo
se bankuose, nes privačių bankų 
ten nėra. Praeityje valiutos pasi
keitimas taupytojams santaupas _ 
sumažindavo iki 50%. Turėdami juodosios biržos kursu tai sudaro 
toki patyrimą iš praeities, taupy- 4.950 zlotų, bet Varšuvoj už tą 
tojai išsiima savo santaupas iš pačią monetą buvo mokama 6.000 
bankų ir už jas perka auksą ar zlotų, o per pastarąsias kelias sa- 
dolerius, kuriais jie labiau pasi
tiki, negu savo valiuta ar rub
liais.

Ypač keblioj situacijoj atsidū
rė Lenkija po to, kai sudarė su 
Sovietų Sąjunga naują ekonomi
nę sutarti penkėriems metams, 
kai savo užsienio prekybos apy
vartą su sovietais žymiai padidi
no, o su Vakarų valstybėmis ją 
sumažino. Kiti sovietų satelitai 
pasielgė priešingai: jie atgręžia 
nugarą i rubli ir mažina savo pre
kybą su sovietais. Varšuvoje pa
stebimas tam tikras susijaudini
mas, kuri sukėlė du faktai. Grį
žęs iš Maskvos, kur dalyvavo Ko- 
mekono (sovietinės bendrosios 
rinkos) pasitarimuose, Lenkijos 
vicepremjeras Piotr 'Jaroszewicz 
pareiškė, jog dabartinio rublio 
iškeitimas į auksą tarptautinėje 
prekyboje, ko Lenkija taip troš
ko, greit neįvyks. Tai gali Įvykti 
tik po kelių metų. Antras faktas, 
tai nedavimas vizos i užsieni kar
dinolui Wyszynskiui. Eilinis pilie
tis tame fakte įžiūri kurso paašt- 
rinimo ženklą, tad ima baimintis,

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

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

Parduodame vartotos 
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. UzbaBs

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

Bloor Autorite Garage das ^RC<SegeL^eL^31-H05

Taupyk ir skolinkis

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

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

MOKAME
4%% už depozitus 
5Y2% numatyta už šėrus
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ. 
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos Ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryto).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

Barbora Radvilaitė pavojinga?
(Atkelta iš 1 psl.) 

tuvę kunigaikštytę, kuri, pasieku
si kunigaikštienės titulą ir Lenki
jos karališką vainiką, praėjus 
pusmečiui po karūnavimo mirė, 
manoma, vėžiu. Pikti tų laikų lie
žuviai skelbė, kad jinai buvusi 
savo uošvienės — karalienės Bo
nos apkerėta ir galiausiai nunuo
dyta per uošvienės atsiųstą gydy
toją. Tai yra paprasta istorinė 
apysaka, kuri savo tragiška pa
baiga nevienam skaitytojui iš
spaudė ašarą.

Vienas Lietuvoje gyvenąs as
muo, išgirdęs apie ją, prašė savo 
seną pažįstamą atsiųsti šią apysa
ką, kad galėtų ją paskaityti ir 
kaikurias joje minėtas vietoves 
aplankyti. Nenorėdamas, kad 
siuntinys dingtų, kanadietis jį 
pasiuntė registruotu laišku. Po 
daugelio mėnesių jis gavo atsaky
mą, kad laiškas iki šiol negautas. 
Siuntėjas kreipėsi į Kanados paš
tą, kuris po pusmečio pranešė, 
kad pagal sovietų pašto praneši
mą esąs gautas laiškas adresuo
tas: “Barbora Radvilaitė, Lenki-

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė įstaiga 691 Annette St., 

Tel. RO 2-2100

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

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

Lietuvis LAIKRODININKAS
280 QUEEN ST. W. o TORONTO • TEL. EM 6-6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau į 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius,

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.) 

531-1432 A. g. Beresnevičius

vaites — net 6.900 zlotų.
Pastaruoju laiku Maskvoje at

sirado Komekono Bankas. Tuoj 
po to banko įsteigimo Čekoslova
kija užpirko Anglijoje aukso už 
1 milijoną dolerių, o Vengrija 
— net už 4,5 mil. dolerių. Tai 
reiškia, kad Čekoslovakija ir 
Vengrija nori savo valiutą pa
dengti auksu ir kitomis valiuto
mis, o ne sovietų rubliu, kurio 
padengimas auksu yra sušluba
vęs po to, kai Sov. Sąjunga daug 
aukso atidavė užsieniui už javus 
ir už precizinius specialius apara
tus.

Rytų Europoj amerikinis dole
ris turi didžiausią pasitikėjimą, 
o pastaruoju laiku Prahos juodo
joj biržoj pakilo Rytų Vokietijos 
markės kursas ir- krito savoji kro
na, kurios oficialus kursas yra ly
gus markei. Pasirodė, kad Rytų 
Vokietijos markės perkamoji ga
lia yra didesnė, negu čekoslovaki- 
nės kronos, ir juodoji birža iš to 
padarė atitinkamas išvadas.

jos karalienė” ir pasiųstas į Tar- 
napolį. Siuntėjas po to prašė Ka
nados pašto įstaigą išreikalauti 
iš sovietų neįteiktą registruotą 
laišką. Atsakymo dar negauta.

Sovietų paštas, užuot įteikęs 
registruotąjį laišką adresatui, jį 
atidarė ir, radęs straipsnį apie 
Barborą Radvilaitę, jį konfiska
vo.

Tokia yra padėtis okupuotoje 
Lietuvoje. O dar vis yra balsų, 
patariančių palaikyti kultūrinius 
mainus su Lietuva, į kurią nepa
tenka net rašiniai apie prieš 400 
metų mirusią karalienę. A.

* Kun. Samuel E. Carter, SJ, 
bus pirmasis jamaikietis vysku
pas. Jį Jamaikoje konsekruos 
kard. Gushing, kuris prieš 12 
metų jį įšventino į kunigus.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eieaira varymas. Šutai-, 
sau iširusius garas ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

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 RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustos.

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

Pamoka
Į prisigrūdusi autobusą įlipa 

stora, aptingusi moteris. Manda
gus vyras atsikelia ir užleidžia jai 
vietą. Nesakiusi nė žodžio, mote
ris atsisėda.

Tada vyras atsigręžia į ją ir 
klausia:

— Atrodo, kad tamsta lyg kaž-

— Ne, nieko nesakiau.
— Tai labai atsiprašau. O man 

lyg pasigirdo, kad sakėte “ačiū”...
“Tarybinėj” Lietuvoj

— Prašau priregistruoti žmoną 
mano gyvenamajame plote.

— Bet mes priregistravome ją 
praeitą savaitę.
— Toji išvažiavo.
— Kur?
— Pas savo vyrą.
— O šita iš kur atsirado?
— Nuo savo vyro.

Naujas klebonas
Atsikėlus parapijon naujam 

klebonui, jam padarė vizitą ir se
nutė parapijietė. Įėjusi kleboni- 
jon, ji pašnekėsi pradėjo šitaip:

— žinote, klebonėli, man jau 
87 metai amžiaus. Aš jokių prie
šų parapijoj neturiu.

‘— Tai labai gerai, labai gražu 
iš jūsų pusės, kad tiek metų su
laukusi priešų neturite, — gyrė 
klebonas.

— Aš, mat pragyvenau juos 
visus, klebonėli, — pabrėžė senu
tė, — jie visi išmirė...

Kas yra oratorija?
Susitiko muzikas su nemuziku. 

Muzikos analfabetas klausia:
— Ar tamstai patiko vakarykš

tis koncertas?
— Labai patiko. Puikiai išpil

dyta Haendelio oratorija.
— O kas yra Oratorija? — klau

sia analfabetas.
— Kaip čia tau dabar išaiškin

ti?.. Na, jeigu, pavyzdžiui, aš tau 
sakyčiau: duok man papirosą, tai 
nebus oratorija; bet jeigu aš tau 
sakysiu — duok man papirosą, o 
duok papirosą, duok man, duok 
papirosą, papirosą, papirosą, pa
pirosą duok, duok man, duuok 
maan papiiiroosąąą, rosą, rosą,— 
tai jau bus oratorija.

— Taip ir man atrodė, kai 
klausiausi tos oratorijos vakar...

Parinko Pr. Al.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

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

470 COLLEGE 8T„ TORONTO 
Telefonas W A 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 vartotas automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

OKULISTAS
S. BROGOWSKL OD.

412 Roncesvalles Are. (prie How
ard Part Ave.l. Telefonai: kabi
neto LE. 14251; narna CL. M0». 
Darbo valandos nno 10 vai. ryto

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

769-4612 
769-4131

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

W. A. LENCKI,

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai „ Notarai
35 HAYDEN ST.; TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių) 

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

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3

Telefonas LE 4-8431

n
STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST
Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L 
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
'Jamų. 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.

(įėjimas ii Howard Park 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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

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

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTt
DANTŲ GYDYTOJA 

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

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V, J. MEILUVIENI 
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 

(i rytus nuo Dufferin St)

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

24 Calvington Dr^ Downsview.
(prie Keele j šiaurę

nuo Wilson Ave.) 
Priima pacientus pagal susitarimą 

Tel. 633-1167

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.
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par. salėje, 941 Dundas St W., 
3 v. p.p., šaukiamas KLB Toronto 
apylinkės tarybos ir organizacijų 
atstovų susirinkimas.

Darbotvarkė: 1. susirinkimo 
atidarymas, 2. prezidiumo suda
rymas, 3. mandatų ir nominaci
jos komisijų sudarymas, 4. proto
kolo skaitymas, 5. krašto valdy
bos pirmininko Ant. Rinkūno žo
dis, 6. pranešimai: apylininkės 
pirmininko, iždininko, revizijos

Šv. Jono Kr. par. žinios
— Šį sekmadienį, 7.30 v.v., 

prasidės metinės parapijos reko
lekcijos. Konferencijos — kiek
vieną dieną rytais 9 vai. ir vaka
rais — 7.30 vai. Vakarinės konfe
rencijos bus jungiamos su šv. Mi- 
šiomis. Rekolekcijas ves kun. 
Petras Patlaba, lietuvių stovyklos 
“Dainavai kapelionas.

— šį sekmadienį per visas pa
maldas —. antroji rinkliava To
ronto šv. Augustino kunigų semi
narijai paremti.

— Šį penktadienį vakarinės 
pamaldos 7.30 vai. Pamaldų metu 
punskietės lietuvaitės giedos 
graudžius verksmus.

—■. šią savaitę lankoma: West
moreland, Sallem, Hallem, Da
venport, Rosemount ir Burling
ton.

— Artėjant Velykoms, prašo
ma pranešti apie sergančius ligo
nius, kad kunigai galėtų juos ap
lankyti.

— Vaikams, besirengiantiems 
šį pavasari pirmajai Komunijai, 
pamokos — sekmadieniais po 10 
vai. pamaldų. Prieš Velykas pas
kutinė pamoka įvyks Verbų sek
madienį, po to — Velykų atosto
gos. Po atostogų pamokos bus
tris kartus į savaitę — sekmadie- — už a.a. J. Bovelskaitę, užpr. J. 
niais, antradieniais ir ketvirtadie- G. Mockai ir A. M. švelniai; 9 v. 
niais. r- — specialios Mišios už reko-

— Užuojauta p. Renkauskie- j lekcijos dalyvių artimuosius ir
nei ir jos šeimai, automobilio ne- Prisik. parapijos mirusius; šį sek- 
laimėje Australijoje šiomis die- mad., 8 v. — gregorinės už a.a. 
nomis žuvus jos sūnėnui studen- D; Venckų, užpr. bičiulių; 9 v. — 
tui a.a. Algirdui Snirai. Velionis už a.a. B. Barcevičienę, užpr. J. 
bus prisimintas šį sekmadieni 12 Čaplikienė; 10 v. — už a.a. B. 
vai. pamaldose. * i Dambrauskienę, užpr. dukra Bi-

— Šį penktadienį 7.30 v.v. šv. rutė; 11.15 v. — už a.a. M. Kuo- 
Mišiose prisimenamas a.a. Jonas dį, užpr. J. Maziliauskas.
Prakapas. - j — Virimo-kepimo kursų nebus

Latviu meno paroda buvo ati- Velykų.
daryta kovo 18 d. latvių evang. - ' — Religijos pamokų gimnazis- 
liuteronų parapijos salėje, 200 tams nebus iki po Velykų.
Balmoral Ave. Ją surengė latvių — Katechetinės pamokos vai- 
Kultūros Fondas. Parodoje daly- kučiams — Įprasta tvarka sekma- 
vavo 53 dailminkai ne tik iš Ka- deniais, antradieniais ir ketvirta- 
nados bei JAV, bet ir iš tolimes- = dieniais.
nių užjūrio kraštu. Dviejose erd-; — Pirmajai komunijai besi- 
viose salėse buvo išstatyta 112 ruošiančių vaikučių, tėvelių susi- 
meno darbų. Parodą atidarė Ka
nados Latvių Federacijos pirm.
J. Niedra, palydimas jų Kultūros 
Fondo Kanadoje pirm. J. Mie- 
žaks. Be gausios latvių visuome
nės, atidaryme dalyvavo Toronto 
burmistro atstovai 'kbntr. Denni
son ir Archer, Pilietybės Dep. at
stovas J. Allen ir eilė kitų tauty
bių atstovų. Lietuviams atstovavo 
Baltų Federacijos pirm. J. R. Si
manavičius ir KLB pirm. A. Rin
kūnas. Paroda dar bus atidaryta 
iki kovo 27 d. kasdien 6-9 v.v.,, 
o šeštadieniais ir sekmadieniais

Rūta ir Algis Simanavičiai su
silaukė dukrytės Linos-Teresės. 
Taigi, Antanukas ir Rasa turės 
naują sesutę.

Juozas Goberis, gyv. 812 Mod- 
lin Rd., Bay Ridges, Ont. (tel. 
839-3624), 74 m. amžiaus, atsiun
tė “T.' Ž.” prenumeratą ir kartu 
parašė laišką, kuriame sako tu
ris vienaaugšti gražioje vietoje, 
prie maudyklos, ir noris pigiau 
išnuomoti du miegamus kamba
rius, modernią virtuvę ir prieki
ni kambarį. * *

Dėl išvykimo i JAV parduodama 
tabako augintojų rajone didelė 
ĮVAIRIU PREKIŲ KRAUTUVĖ.

Apyvarta virš $100.000. Naujas pasta
tas, du dideli butai viršuje. Geras pel
nas. Kaina — $45.000. Įmokėjimui 
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” ! — ^1 sekmad., 5 v. p.p., parapi-
R. R. 1 Glen Meyer, Ont. P°S salės • scenoje - dr. J. Gri-

______ :___________________ (niaus Gulbes giesme . Vaidina 
PARDUODAMAS PELNINGAS TA- P?,r- kvie?tas Hamiltono 
BAKO ŪKIS arti Castletono prie ge- “Aukuras”. Laukiame visų gau
ro kelio. 160 akrų su 43% akro taba- saus atsilankymo.
ko sodinimo teise, yra gero miško 30 Ateitininku sendraugių susirin- 
akrų, gyvenamas namas su visais pa- kimas — balandžio 3 d., sekma- 
togumais gerame stovy su 5 miega- dieni, 4 v. p.p., Prisikėlimo muzi- 
mais, 3 traktoriai geram stovy, lais- kOS Studijoje. Bus simpoziumas r 
tymo priemonės, 2 prūdai, sunkveži- diskusijos apie išeivių ryšius su 
mis 3 tonų gerame stovyje, 8 dHovyk- okunuota Lietuva. J sendraugių 
los su alyva apk. (yra Įvestos ir du- valdyba įeina: K. Manglicas — 
jos), 2 Šiltadaržiai gerame stovyje pirm., kun. J. Staškevičius — vi- 
150 ir 60 pėdų ilgio. . cepirm., P. Bražukas — ižd.. na-
Parduodarne labai pigiai, nes sveikata riai — B. Sakalas ir V. Kolyčius, 
ir amžius verčia tai daryti. Skambinti: dv. vadas — kun. Pr. Gaida.
Workworth 46 R. 23.

766-7065

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 ▼.

komisijos, specialios komisijos — 
archit. A. Banelio; 7. diskusijos 
dėl pranešimų, 8. valdybos ir re
vizijos komisijos rinkimai, 9. 
klausimai ir sumanymai.

Maloniai prašoma visus tary
bos narius ir lietuviškųjų organi
zacijų atstovus gausiai atsilankyti 
j sesiją, aktyviai įsijungiant į dis- 
k u t u o j amus bendruomeninius 
klausimus Toronto apylinkėje.

KLB Toronto apylinkės 
valdyba

Prisikėlimo par. žinios

“GULBĖS GIESMĖ“
kurio premjera praėjusiu savaitę įvyko Hamiltone,
STATOMAS Toronte, Prisikėlimo auditorijoje 

š/ sekmadienį, kovo 27 d., 5 v. vak.

VAIDINA Hamiltono "Aukuras",
vadovaujamas aktorės E. Dauguvietytės-Kudabienės

BILIETAI gaunami J. R. Simanavičiaus krautuvėje,
Prisikėlimo par. raštinėje ir prie įėjimo.

Kaina $1.50 ir $ 1.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI GAUSIAI DALYVAUTI!

— Praėjusį sekmadienį pradė
tos metinės rekolekcijos. Ši savai
tė skiriama moterims ir mergi
noms, sekanti — vyrams ir vaiki
nams, trečioji — jaunimui ir vi
siems bendrai. Rekolekcijas veda 
Tėv. J. Venckus, S.J. Mišios šio
kiadieniais — 7, 7.30, 8 ir 9 vai. 
Po paskutinių Mišių — pamoks
las. Vakare pamokslas ir Mišios 
— 7.30 vai. Per visas Mišias klau
somos išpažintys ir dalijama Ko
munija. Moterų rekol. pabaiga— 1 
šeštadienio vakarą. Rekol. palai- ‘ 
minimas — šeštadį po rytinio ir 
vakarinio pamokslo. Rinkliava — į 
šeštad. per 9 vai. ir per vakari- < 
nes Mišias. Agapių ir relig. kon- Į 
certo nebus. Rekolekcijos vyrams < 
ir vaikinams prasidės šį sekma- į 
dieni. ' <

— šį ir kitą sekmad. per vis- ' 
sas Mišias — antroji rinkliava ! 
vyskupijos kunigų seminarijai.

— Mišios: trečiad., 9 v.r. — už i 
a.a. J. Giedrą, užpr. p. Giedrienė; 1 
ketvirtad., 8 v.v. — už a.a. M. Ge- , 
ležiūnienę, užpr. J. Marcinšnie- ; 
nės šeima; šeštad., 8 v.r. — už a. < 
a. J. Akstiną, užpr. jo pusantrų 
metų mirties sukakties proga J* 1 
Latvaitis ir jo artimieji; 8.30 v.r. ’

TORONTE PICTURE LOAN GALLERY

3 CHARLES ST. W. (BLOOR A. YONGE)
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tėvelių iš kiekvie- 
būtinai dalyvauja.

repeticijos: didysis 
per par. namų pa-

rinkimas — ši sekmadieni po 
paskutinių Mišių pas seseles. 
Bent vienas 
nos šeimos 
Svarbu!

— Chorų 
pasirodymas 
šventinimą jau čia pat. Visi cho
ristai, jauni ir vyresnieji, prašo
mi repeticijas uoliai lankyti. Su
augusiųjų repeticija — ši ketvir- 
tad. Repeticijas pradeda vyrai, o 
po rekolekcijų pamaldų prie jų 
prisijungia ir moterys; studentės 
repetuoja ši trečiadieni, 7 v.v.; 
vaikučiai — šį penktad., 6.30 v.v.

— Parapijos namų statyba ei
na prie pabaigos, šią savaitę tin
kuojamos paskutinės patalpos: 
bankelis, naujoji saliukė, jos vir
tuvė ir pagalbinės patalpos. Pas
kutinis augštas, išskyrus grindis, 
jau baigtas. Pastato šventinimas 
— per Atvelyki. Ta proga bus ga
lima apžiūrėti naujuosius namus 
ir senąjį vienuolyną - kleboniją. 
Visi atsilankiusieji bus pavaišin
ti kavute ir skanumynais. Jau da
bar prašome kolonijos ir parapi
jos ponias ateiti į pagalbą ir pa
sižadėti padovanoti kepinių, kurių 
šventei reikės 150. Kurios tai ga
lėtų padaryti, prašom skambinti 
A. Kuolienei RO 9-7051, M. Basa
lykienei 762-9564 arba par. raš
tinei LE 3-0621. Iš anksto nuo
širdžiai dėkojame. Pašventinimo 
iškilmės bus baigtos dideliu kon
certu, kurio programą išpildys 
par. suaugusių, vaikučių ir stu-

ATIDARYMAS — kovo 26 d., šeštadienį, 1.30 vai. po pietų

LANKYMO VALANDOS: kasdien 1.30 — 5.30; ‘ 

be to, ketvirtadieniais 7.30 — 9.30; sekmadieniais 

uždaryta

Dail. Jurgio Račkaus naujausių 
tapybos darbų paroda Toronte 
atidaroma nuo kovo 26 d., šešta
dienį, 1.30 v. p.p. Picture Loan 
Gallery, 3 Charles St. W. (Bloor 
ir Yonge). Ji bus atidaryta iki ba
landžio 12 d. Lietuviai ypač kvie
čiami dalyvauti parodos atidary
me. Dail. Račkus pastaruoju me
tu dirba Six Nations indėnų re
zervato meno taryboje ir vado
vauja jų meno mokyklai. Tai vie
nas didžiausių indėnų rezervatų 
netoli Brantfordo. Ten gyvena 
apie 6.000 indėnų.

Valstybinė Kanados galerija 
Otavoje nupirko dail. Račkaus 
litografijų seriją, kurią jis sukū
rė Paryžiuje. Vieną litografiją 
nupirko Victoria Albert Museum

Mirus mielai MAMYTEI Lietuvoje

visiems mano šeimą ir mane užjautusiems šv. Mišių aukomis,

maldomis, žodžiu ir raštu nuoširdžiai dėkoju —

Jonas Gustainis

PADĖKA

Už mums suruoštą pobūvi - staigmeną 25 metų vedybinio gyve
nimo sukakties proga nuoširdžiai dėkojame visiems rengėjams, kurie 
įdėjo daug darbo ir rūpesčio. Ypatingą padėką reiškiame mūsų 
draugams VI. ir A. Keršiams ir pusbroliui Br. ir M. Rickevičiams.

Dėkojme klebonui Tėvui Placidui už atsilankymą, linkėjimus ir 
dovanėlę, Tėvui Rafaeliui už pasveikinimą bei pasakytą gražią kalbą, 
klubui “Aušra” už užprašytas ta intencija šv. Mišias ir Tėvui Pau
liui už jų atlaikymą.

Dėkojame visiems už linkėjimus, kurie mus sveikino šios sukak
ties proga: J. R. Simanavičiui už pasveikinimą per liet, radijo valan
dėlę ir St. Juozapavičiui už pobūvio pravedimą.

Nuoširdi padėka visiems dalyvavusiems ir prisidėjusiems prie 
mums įteiktos dovanos.

Pasiliekame dėkingi —
C. L. Rickevičiai

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS 
Medžiagos, drabužiai, maistas ir kt. 
“TAURO” atst. ST. PRAKAPAS

tel. 767.- 9088,
18 Brookside Ave., Toronto 9, Ont.
Viskas apdrausta ir garantuota.

AUKOKITE TAUTOS FONDUI

IŠNUOMOJAMI 2 KAMBARIAI 
IR VIRTUVE:

I augšte be baldu; yra šaldytuvas, 
elektrinė plyta ir veranda. Prie High PARDUODAMAS VASARNAMIS gra- 
Park. Galima užimti'nuo š. m. balan- Hoje vietoje Wasagoje, 34 nr. B Avė. 
džio 1 d. Pageidaujama suaugusių šei- lietuvių rajone su įrengtais visais mies- 
ma be vaiku. Skambinti po S vaL vak. to patogumais. Skambinti Toronte 

241-9872.

REIKALINGA MOTERIS, galinti at
eiti dienos metu pasaugoti vaikų nuo 

i pirmadienio iki penktadienio. Skam
binti po 6 v.v. LE 1.1317.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BIKZ1NSKAS 

Užsakymai ginami ir paštu.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų Klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirma pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
CT? RT.OOR ST. W. (prie BMhnrst) 
Tel. LE 2-3856. Rytuose HO 6-1331

Prisikėlimo parapija

“GULBĖS GIESMĖS” 
PREMJERA

Dr. J. Griniaus veikalo “Gul
bės giesmė” premjera kovo 19 d. 
Hamiltone praėjo su gražiu pasi
sekimų. šis veikalas atskleidžia 
vieną tragiškų mūsų tautos isto
rijos momentu — lenkų bajorų 
intrigas, neleidimą į Krokuvos 
sostą karaliaus Žygimanto žmo
nos lietuvės Barboros Radvilai
tės. Ji mirė prieš pat karūnacijos 
iškilmes. Veikalas su gera intri
ga, giliai psichologinis, be to, ra
šytas eiliuota forma, todėl yra 
betkuriam teatrui, o ypač mėgė
jų, sunkus uždavinys. Tenka pa
sidžiaugti, kad veteranė aktorė ir 
režisorė E. Dauguvietytė-Kuda
bienė visus sunkumus gerai įvei
kė. Trys pagrindiniai personažai 
— Žygimanto motina Bona (pati 
režisorė), Barbora Radvilaitė (L. 
Verbickaitė) ir Žygimantas (A. 
Stasevičius) veikalą tvirtai nešė 
ant savo pečių. E. Kudabienė Bo
nos rolėje įtikinančiai parodė int
rigantę karalienę-motiną, L. Ver- 

Londone, Britanijoj. Neseniai bickaitė jau taip pat įgudusios 
dail. Račkus dalyvavo dailės pa- ’ 
rodoje Wales, Britanijoj. Kana
doje jis yra dalyvavęs visoj eilėj 
dailės parodų Toronte ir kitur.

Šį šeštadienį ir sekmadienį — 
kovo 26 ir 27 d. Lietuvių Vaikų 
Namuose įvyks gavėnios susitel
kimas 7 ir 8 sk. mokinėms. Susi
telkimą ves kun. P. Patlaba. 
Kviečiamos visos 7 ir 8 sk. mer
gaitės. šeštadienį — 2.30 vai. iki 
5 v. p.p., sekmadieni — 2.30 iki 
4 v. p.p.

“Alkos” sambūrio paskaita — 
šį sekmadienį, kovo 27 d., 8 v. v., 
Šv. Jono Kr. par. salėje. Kalbės Prunskytė), kiti 
aktorius Juozas Daubėnas iš Niu
jorko, kur jis dramos meną dės
to viename universitete.

aktorės stiliumi perteikė senti
mentaliai romantišką Barborą 
Radvilaitę, o Žygimantas, veikalo 
pradžioje kiek nejaukiai jautęsis 
meilės scenoje, vėliau išsilygino 
ir sukūrė gerą “pasimetusio” ka
raliaus tipą, šią aktorių trejukę 
vertai papildė, kad ir mažoje bur
tininkės rolėje buvusi A. Žilvitie- 
nė,_ tikrai įsijautusi į vaidmenį

Be šių keturių aktorių scenoje 
dar buvo gausus būrys antraeilių 
ir trečiaeilių vaidintojų bei sta
tistų. Vieni jų — augantieji į ge
rus aktorius (D. Kudabaitė, D. 
Latauskaitė, E. Enskaitis, D.

''"'t — vidutiniai, 
bet nė vienas veikalo darnos 
nepagadino, kaip tai kartais pasi
taiko mėgėjų teatre.

Su šiuo spektakliu režisorė E. 
Dauguvietytė-Kudabienė paminė
jo savo scenos darbo 25 m. su
kaktį. Ta proga išleistame leidi
nyje mestas jos pačios žvilgsnis 
į praeitį, pailiustruotas eile nuo
traukų iš įvairių jos rolių Lietu
voje ir Kanadoje, kur per 16 me
tų su Hamiltono “Aukuru” ji pa
statė 17 veikalų.

Po spektaklio rež. Kudabienė 
buvo pasveikinta bei apdovanota 
gėlėmis. Į premjerą Hamiltonan 
buvo nuvykusi ir grupė torontiš
kių, jų tarpe Kanados Lietuvių 
Bendr. pirm. A. Rinkūnas su po
nia. J. J.

Dail. Irenos Mickūnienės pa
veikslų paroda atidaryta pr. sek
madieni Toronte Tygesen Galle
ries, 94 Scollard St. ir truks iki 
balandžio 2 d. Lankymo valandos: 
kasdien 11—6, sekmadieni 3—6; 
pirmad. galerija uždaryta.

Toronto Liet. Namų dalininkų 
visuotinis susirinkimas — kovo 
27 d., 12.30 vai., didžiojoje LN 
salėje. Visi nariai kviečiami da
lyvauti. Valdyba

Uršulės Žilinskienės padėkoje 
“TŽ” nr. 11 per neapsižiūrėjimą 
praleista šv. Jono Pašalpinė 
Draugija, kurios narės lankė ją 
namuose ligos metu. Joms p. U. 
Žilinskienė taip pat reiškia nuo
širdžią padėką.

Aldonai Pundziūtei, senųjų at
eivių dukrai, kovo 20 d. Šv. Jono 
Kr. par. salėje buvo surengtas 
šaunus priešvestuvinis pobūvis.

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

— T. G. Kijauskas, SJ, veda— Staiga mirė 60 m. amžiaus 
Antanas Maizrimas, p. Cičinskie- 
nės brolis. Palaidotas iš Šv. Kazi
miero bažnyčios kovo 16 d. Sher
brooke East kapinėse.

— Taip pat mirė apie 32 m. 
amžiaus Elena Jankauskaitė, ku
ri daugelį metų sirgo daugialype 
skleroze. Palaidota iš Šv. Kazi
miero bažnyčios Cote dės Neiges 
kapinėse.

— Vis dar serga Vincas Žemai
tis, 82 m. amžiaus, Montrealio 
General ligoninėje; sunkiai gyja 
skilęs kojos kaulas.

— Ligoniai, ypač ligoninėse, 
prašomi pranešti klebonijai, kad 
galėtumėme aplankyti.

— Kovo 20 d. pakrikštyta Alb. 
ir D. Kravaičių dukrelė.

— Kovo 27 d. 2 v. p.p., klebo
nijos mažojoj salėj bus mokslei
vių ateitininkų susirinkimas. Pro
gramoje spalvoti paveikslai, ka
vutė, organizac. reikalai. Tikimės 
turėti kaip svečią mūsų tarpe Tė
vą J. Borevičių, SJ.

— Laidojimo Mišios lotyniškai 
ir toliau aukojamos su trimis ku
nigais, jei kas užsiprašo.

— Kovo 19 ir 20 įvyko skautų 
suruošta didelė Kaziuko mugė'. 
Labai gražus buvo mugės atida
rymas, kai pasirodė visi skautai 
— išsirikiavę ir uniformuoti. Jie 
turėjo įrengę visokios rūšies 
pramogų pavilionus. Jaunųjų 
dailininkų paveikslų parodą atida
rė specialiu žodžiu dr. H. Nagys. 
Pirmoji diena nebuvo gausi lan
kytojais, nes kitur vykusios juo- 
zapinių vakarienės nutraukė dalį 
lankytojų. Sekmadienis buvo gau
sesnis lankytojais.

— Parapijos rekolekcijos pra
sidės kovo 28 d., 8 vai. vakare, 
pamokslu ir Mišiomis. Rekolekci
jų užbaiga balandžio 3; vedėjas— 
Tėvas J. Borevičius, SJ. Parapi
jos klebonas kviečia visus parapi
jiečius atlikti rekolekcijas. Ne- 
galvokim kiek reikės centų paau
koti vakarais, bet pasvarstykime, 
kaip paruošime savo širdis Vieš
pačiui.

— Jono Dalmoto energingu rū
pestingumu vėl yra išsiųsti 22 
siuntiniai drabužių lietuviams 
Lenkijoje. Iš viso išsiųsta 44 
siuntiniai. Dar yra ko siųsti, bet 
vėl pritrūko persiuntimui apmo
kėti pinigų.

— Kovo 20 d. p-lei Skripkutei 
buvo suruoštas priešvestuvinis 
pobūvis.

— Sekmadienio rinkliava — $ 
124.04. K. J. G.

Jaunimo kongreso rengėjų iš
leisti ženkliukai klijuoti ant au
tomobilių langų skoningi, gražūs. 
Jie pradėti platinti ir mūsų kolo
nijoj. Lauktina, kad visi automo
bilių savininkai lietuviai juos įsi
gytų; ne tik paremsime jaunimo 
kongresą, bet ir papuošime Vyčio 
ženldu savo automobilius.

Parašų JT peticijai rinkimas 
pradeda įsibėgėti ir Montrealyje. 
Daugumas tautiečių, paprašyti, 
mielai sutinka parašus rinkti; yra 
jau surinkusių net po keliolika 
šimtų. Tačiau.ar pagalvojam, ką 
milijonas parašų reiškia? Kas ma
tė oficialų parašų lapą, žino, kad 
ten telpa 20 parašų. Tad reikės 
užpildyti 50.000 lapų, kuriuos su
rašius i knygas po 1,000 puslapių, 
susidarys 100 didžiulių tomų. Tai 
aiškiai ne vienos kurios mūsų or
ganizacijos ar sąjūdžio darbas, 
bet reikia visiems prisidėti. O 
kad reikalas yra Įmanomas, tai 
turime Įrodymų: kadaise Lietu
vos reikalu Amerikos lietuviai 
vieni surinko 2 milijonus parašų.

Altorių pertvarkymas mūsų 
bažnyčiose pagal naujus liturgi
nius reikalavimus jau iškilo. A V 
par. komitetas jau svarstė vieną 
projektą. Prisimenam, kad mūsų 
abiejų bažnyčių statytojų buvo 
padaryta klaida ignoruojant lie
tuvius architektus, skulptorius ir 
tapytojus. Prieš keletą metų Čika
goje Įvykusiame kultūros kongre
se vienos mūsų bažnyčios statyba 
buvo diskutuojama... Dabar, kai 
lietuviai ne tik ne vieną bažnyčią 
yra suprojektavę, bet net Vatika
no naviljona Niujorke parodoj iš
gražinę, niekas turbūt nedrįs aiš
kintis, kad neturim savu specia
listų. Tad ar netiktų dabar, da
rant pakeitimus, pasikviesti lie
tuvi specialistą, užuot brandinus 
visiems priimtinus projektus? v.

“LITAS"
MOKA už:

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

rekolekcijas JAV.
— Šį šeštadienį T. S. Kulbis, S. 

J., išvyksta vesti rekolekcijų į 
Otavą; grįš po sekmadienio.

— AV choro metinė šventė 
gražiai praėjo. Buvo visiems pa
dėkota už mūsų 11 vai. pamaldų 
praturtinimą gražiu giedojimu. 
Šiuo metu choras ruošia Haende- 
lio “Aleliuja” Velykų Prisikėli
mo pamaldoms.

— Praeitų metų loterijos lai
mėtojai buvo: p.p' Aneliūnai, J. 
Narbutas, Filipavičienė, Matišai- 
tytė, Vitai ir vienas anglas, kuris 
pirko bilietą iš J. Mačionytės. 
Nei vienais metais dar tie patys 
nelaimėjo. Šįmet knygučių dova
nos yra ypatingai vertingos. 
Traukimas įvyks sekantį sekma
dienį, 7 v.v. Dalyvaukime. Kny
gutes galima įteikti dar bazaro 
dieną iki paskutinio momento. 
Fantų bazarui aukojo: p.p. Jagmi
nai, J. Adomonienė, P. Vileniš- 
kis, P. Yokšys, J. Pakuliai, P. Ba- 
gužienė, J. Venskus, J. Burbienė,
J. Adomaičiai, A. Kiškienė, O. 
Ūsienė, A. Morkūnai, J. Dalman- 
tas, P. Vitai. Fantus galima įteik
ti klebonijoje ar zakristijoje.

— Bazaras — šeštadienį, kovo 
26 d., nuo 3 p.p. iki 7 v.v. Sekm. 
po kiekvienų pamaldų maždaug 
iki 7.30 v.v. Vakare 7 vai. didžių
jų fantų traukimai.

— Užpraeito sekmadienio rink
liava — $314.

— Pakvitavimus darbo pajamų 
mokesčiams galite gauti kasdien 
vakarais ar dienos metu susitarus 
telefonu.

— Aukos bažnyčios fondui: 
$24 — J. Milaknis; $20 — I. Pet
rauskas, L. Jurijonienė; $15 —
K. Bagotavičius, A. Ališauskas; 
$10 — J. Anuža, V. Gurklys; $5 
— A. Laurinaitis.

Inž. A. Pusarauskui, šio mėn. 
pabaigoj persikeliančiam gyventi 
į Vašingtoną, kovo 12 d. grupė 
bičiulių surengė jaukų atsisveiki
nimo vakarą Hollyday Inn patal
pose. Oficialioj daly, vado vau j a- 
moj V. žižio, su išvykstančiu at
sisveikino ir 7 “kalbas” atskirų 
grupių kaip rašytojų, inžinierių* 
keliautojų ir kitų vardu pasakė 
dr. H. Nagys, Įteikdamas atitinka
mus 7 dail. R. Bukausko pieštus 
adresus. Dėkodamas A. Pusaraus- 
kas prisipažino, kad sunku palikti 
Montreal!, kur pusę savo gyveni
mo praleidęs.

Montrealio lietuvių kolonija 
nustoja pajėgaus nario. Gimęs 
Lietuvoj, užaugo išeivijoj, tačiau 
uoliai buvo Įsijungęs i visuome
nini darbą: ilgametis Akademinio 
Sambūrio ir PLIAS Montrealio 
skyriaus pirmininkas, literatas, 
įvairių laikraščių bendradarbis. 
Baigęs McGill universitetą, grei
tai įkopė i svarbų postą CNR ben
drovėje, kuri prieš porą metų 
kaip rimtą geležinkelių specialis
tą buvo “paskolinusi” Jungti
nėms Tautoms ir iš ten jis turėjo 
progos lankytis Įvairiuose Afri
kos kraštuose projektuojant nau
jas geležinkelių linijas. Grižo iš 
Afrikos Įsitikinęs, kad Lietuvos 
bylai draugų reikia jieškoti nau
jųjų suvereninių valstybių tarpe, 
kurios kolonializmui esančios la
bai jautrios. Dabar A. Pusaraus- 
kas pereiną dirbti i Pasaulini 
Banką ir gyvens Vašingtone iš 
kur turės dažnų progų lankytis 
taip vadinamuose “atsilikusiuose 
kraštuose”, prižiūrėdamas, kaip 
sunaudojamos banko duodamos 
paskolos. Apgailestaujam savo 
kolonijoj nustodami nuoširdaus 
jaunosios kartos lietuvio, tačiau 
linkim sėkmės ir džiaugiamės, 
kad mūsų tautietis pasiekė svar
bu postą tarptautinėj organizaci
joj, iš kur galės daugiau savo 
krašto reikalui pasitarnauti.

Kaziuko mugės proga per lietu
vių radiją kalbėjo sktn. J. Piečai- 
tis, nušviesdamas mugės dvejopą 
tikslą:* sudaryti progą mūsų jau
nimui pasirodyti su savais suge
bėjimais rankdarbiuose ir surink
ti pinigų skautų reikalams, v.

“Baltijos” stovyklavietės staty
bą “Litas” parėmė iš 1965 m. 
pelno $500; miško valymo dar
bams paaukojo V. Kudžma $5. 
Labai dėkojame. Pr. R.

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Qne., tel. 766 • 5827

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




