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Vėlavimas - liga
Šis rašinys “užsakytas” visos eilės tautiečių, kurie, šį jūsų W

bendradarbį pasigavę po šiemetinio Vasario 16-osios minėjimo (ne *
Toronte), įpareigojo ta tema būtinai ką nors parašyti. Iš tikrųjų, 
tie mūsų įvairių parengimų nuolatiniai vėlavimai vargu ar gali \ 
būti ilgiau toleruojami. Atrodo, kad tautiečių kantrybė jau baigia Wl 
išsekti. Rengėjai pagaliau turėtų išmokti skaitytis su savąja visuo
mene ir nevarginti visiškai bereikalingais programų pradžios už- y — 
tęsimais, atidėliojimais, delsimais. W

štai, ir šiemet (čia ne tiek svarbu atskiros vietovės vardas, | 
nes ta pati liga plačiai išsikerojusi daugelyje vietovių) teko sku
bėti į kasmetinį Vasario 16-osios minėjimą. Buvo skelbiama per 
radiją ir spaudą, kad minėjimo pradžia tokią ir tokią valandą. Po 
pamaldų bažnyčioje — gerokas kelio gabalas į namus persirengti, 
pavalgyti ir vėl skubėti į minėjimą kitoje miesto dalyje. Laiko 
maža. Kaikuriems šeimos nariams nelabai ir laiko beliko. Ką gi, 
minėjimo pradžios valandą žinai ir jokiu būdu nenori pavėluoti, 
tuo kitiems trukdyti; skubi, žmogus, palieki namuose nespėjusius, 
o pats prie automobilio vairo skiniesi gana sunkiai pirmyn per 
greitkelio sekmadieninį tirštą judėjimą. Nelabai ir judėjimo taisyk
lių laikaisi — juk reikia bandyti minėjimą pasiekti laiku. Did
miesčio centre ir automobilio pasistatymas sudaro tam tikrą pro
blemą — užtrunka kol susitvarkai. Pagaliau minėjimo salėje. Pa
tenkintas žvelgi į laikrodį ir šypsaisi: atvykta laiku, dar ir keletas 
minučių liko. Salė apypilnė, vėluojančių, aišku, dar pasitaiko, kė
dės užimamos vis naujų dalyvių. Penkios minutės, dešimt, penkio
lika, dvidešimt... minėjimas dar vis nepradedamas. Pradedi ne
rimauti. Dar penkios minutės... jau truputį ir pikta darosi. Jei 
žmogus būtum žinojęs, kad vėluos, buvo galima ir likusių šeimos 
narių palaukti ir dar gausiau minėjiman atvykti. Pagaliau pra
sideda. Dar žvilgnis laikrodin: lygiai 35 min. pavėluota! Kodėl? 
Už ką žmonės varginami, kodėl su jais nesiskaitoma? Kodėl ne
įvertinami tie, kurie skubėjo, laiku atvyko ir ramiai laukė pro
gramoje nustatytu laiku numatytos pradžios? Buvo šeimų su ma
žais vaikais (kodėl jų nepratinti nuo mažų dienų prie dalyvavimo 
lietuviškuose minėjimuose?), kurioms tuščias laukimas, beprasmis 
sėdėjimas kėdėse ir bandymas raminti pradėjusius nerimti paaug
lius nesudarė nei malonumo, nei, tiesą sakant, pakilesnės patrijo-. 
tinės nuotaikos. Rodos, kas tas pusvalandis, kas tas laukimas, bet 
tas paprastas tuščio laukimo pusvalandis ištęsė programą, be rei
kalo prailgino ją. Visi minėjimo dalyviai turėjo žygiuoti prie miesto 
rotušės ir dalyvauti ten iškeltos minėjimo dieną lietuviškosios tri
spalvės nuleidimo iškilmėse. Pusvalandžiui užsitęsus, nužygiavę 
prie vėliavos stiebo, radome jau ji be vėliavos. Pasirodo, pagal 
esamas vasario mėnesio taisykles, vėliavos nuleidžiamos penktą 
valandą. Taigi, Lietuvos vėliava buvo nuleista be mūsų, be tūkstan
tinės minios, kuri tikrai būtų atkreipusi didmiesčio centre esan
čių gausių pėsčiųjų ir važiuotųjų dėmesį. Ir vis dėl to vėlavimo...

provincijai
Meskime vėlavimą lauk iš viso lietuviškojo gyvenimo, iš visų 

susirinkimų, vaidinimų, šokių ir visų kitų parengimų. Jis visiškai 
nereikalingas balastas, nieko neduodąs, neteikiąs nei naudos, nei 
pasididžiavimo. Prisipažinkime, turime savo tarpe tautiečių, kurie 
jau yra Įpratę vėluoti. Tai tiesa. Bet nevisada ir juos gali kaltinti. 
Juk taip Įprasta vėluoti, kad neretas jokio dėmesio jau nebekreipia 
Į programos pradžią, nes žino, kad visvien bus vėluojama, tad kodėl 
nenuvykti pusvalandžiu vėliau? Vistiek bus suspėta. Tai nesveikas 
reiškinys. Tai apgaudinėjimas ir savęs ir kitų. Nėra jokio pagrindo 
nebūti punktualiais. Al. Gimantas

Toronto "Aušros" klubo mergaičių krepšinio komanda, atstovavusi Ontario 
krepšinio rungtynėse Edmontone. Ši nuotrauka buvo atspausdinta Edmontono angliškoj 
Aprašymą žiūr. 3 psl. ,

Prasidėjo komunizmo irimas

Kanados 
spaudoj.

mesio verti yra A. Kerenskio žo
džiai: “Komunizmą žlugdo ne 
antikomunistinės knygos ir kal
bos, bet pats gyvenimas, šis 
procesas dabar jau yra prasidė
jęs Rusijoje...”

Sovietai giriasi, kad jie yra 
pasiekę didelių laimėjimų tech
nikoje ir moksle, tačiau visa tai 
buvo padaryta rusų tautos ne
žmoniškų aukų ir kančių , dėka. 
Sovietinio komunizmo garbinto
jams A. Kerenskis pataria: “Su
skaitykite milijonus, žuvusius 
koncentracinėse stovyklose, su
šaudytus valymų metu, ir tada 
paklauskite save, ar komunistai 
turi teisę girtis!...”

Didžiausia sovietinio komu
nizmo tragedija, pasak A. Ke
renskio, yra ta, kad jis net po 
50 metų vis dar neįstengia pa
rūpinti pakankamo kiekio duo
nos ir antros poros kelnių vi
siems savo pavaldiniams. A? Ko
sygino pradėtas posūkis tenkin
ti gyventojų poreikiams turi 
rimtą priežastį — komunistinės 
Kinijos grėsmės šešėlį. Krem
lius nėra užmiršęs visa to, kas 
darėsi sovietų-vokiečių karo pra
džioje. Tuščias pilvas nepripa
žįsta patriotizmo jausmų. Jeigu 
Maotsetungas laimės Kinijoje, 
susikirtimas tarp kiniečių ir so- 

_____ UI ___________________________________ . vietų bus neišvengiamas. Tokiu 
tuo tarpu Leninui rūpėjo taika dymu koncentracinėse stovyklo- atveju Kinija mėgins užimti so- 
su vokiečiais ir klasių kova pa
čioje Rusijoje. Vokiečiai ištie
sė pagalbos ranką Leninui, 
slapta pasiųsdami apie 80 mili
jonu auksinių markių, kurių 
pusė buvo skirta bolševiku re
voliucijai finansuoti, o kiti 40 
milijonu — ių režimui Rusijoje 
sustiprinti. Šiai piniginei para
mai vadovavo Parvus slaowar- 
džiu prisidengęs dr. Helfand, 
pasinaudodamas vieno 
Stockholme ryšiais su 
banku Rusijoje.

Lenino suokalbis su 
čiais išryškėjo 1917 m. 
kai nepavyko pirmasis bolševikų 
sukilimas ir kai Leninas buvo 

Ontario sveikatos apdraudos dromu patobulinimui, švietimui priverstas bėgti Suomijon. Ba- 
planas — OMSIP per pirmuo- žemės ūkiui. lerinos Kšesinskajos bute Pet-

KANADOS ĮVYKIAI

ATSISTATYDINO
Socialinio kredito partija mė

gins atstatyti nutrauktus ryšius 
su Real Caouette kreditistais 
Kvebeke. Tai liudija netikėtas 
šios partijos vado Robert 
Thompson ir pirmininko Martin 
Kelln atsistatydinimas. Pastara
sis prisipažino, jog jam nepa
vyko sujungti suskilusios parti
jos. R. Thompson šiuo metu su 
kanadiečių grupe vieši Saigone 
ir sakosi pasitenkinsiąs eilinė
mis parlamento nario pareigo
mis. Manoma, kad abu vadus 
privertė atsistatydinti didėjan
ti socialinio kredito narių opo
zicija Britu Kolumbijoje.' Jie 
mato, kad susiskaldymas partiją 
baigia išstumti iš federacinio 
parlamento ir kad ją gali išgel
bėti t’k ckubns rvšiu atstatymas 
su Kvebeko kreditistais. Otavo
je kursuoja gandai, jog R. 
Thompson gali pereiti į užsienio 
reikalu tamvba. atsisakydamas 
parlamentinės veiklos. Kaikurie 
liberalu vmkėiai siūlo R.Thomo- 
sona pakviesti į liberalu parti
ja ir tun būdu sutvirtinti pozi
cijas Albertos provincijoje.

Gubernatorius gen. G, P. Va- 
nier valstvbės lėšomis surengtos 
laidotuvės buvo užbaigtos Kve
beko miesto katedroie iškilmin-

PARTIJOS VADAS 
sius veiklos metus gydytojams 
išmokėjo $43 milijonus, o su
rinko tik $12 milijonų, nes iš 
700.000 pasirašytų sutarčių 525- 
000 priklauso nepasiturintiems 
asmenims, už kuriuos moka On
tario vyriausybė. Lig šiol OM 
SIP padengdavo 90% gydytojų 
reikalaujamo atlyginimo. Gydy
tojai buvo įsipareigoję už ligo
nio priėmimą pasitenkinti $4, už 
jo aplankymą namuose — $5. 
keliasdešimt cęntų skirtumą su
mokėdavo pats pacientas. Onta
rio gydytojų sąjunga sekantį 
mėnesį planuoja abu nustatytus 
atlyginimus pakelti doleriu. Tai
gi. už vizitą pas gydytoją teks 
mokėti $5, o už gydytojo vizitą 
nas ligoni — $6. Kadangi OM 
SIP ir toliau gydytojams mokės 
tą pati atlyginimą. 90% pažadė
tas padengimas nukris iki 72%. 
Jeigu seniau už atsilankymą pas 
gydvtoja nacientas turėdavo pri
mokėti $0.40. dabar jam teks 
mokėti jau $1.40. Šiam skirtu
mui panaikinti būtų teke padi
dinti apdraudos mokestį, bet 
šios minties tuo tarpu buvo at
sisakyta. nes juk vistiek pinigas 
atkeliautu iš paciento kišenės į 
OMSIP iždą. Manoma, jog gydy- 

i’i—M, MieuiHw totai nereikalaus primokėjimo iš
gomis gedulo pamaldomis. Kars- neturtingų pacientų.
tas su velionies palaikais Jaiki- Užsienio reikalų min. P. Mar- 
nai paliekamas katedros rūsyje, tin paskelbė naują Kanados jsi- 
knl bus įrengta amžino poilsio nareigoiimą teikti paramą Bar- 
vieta senosios miesto tvirtovės bados. Leeward. Windmard sa- 
konivčioie geeužvie ar biržely- Joms Karibų jūroje ir Britu 
ie. Dalvviu gausumas liudija ne- Hondurui. Kasmet bus skiriami 
paprasta velionies populiarumą. 85 milijonai statyboms, aero-

Spalio revoliucijos artėjančio 
penkiasdešimtmečio proga ame
rikiečių žurnalas “U.S. News a. 
World Report” paskelbė pasi
kalbėjimą su Aleksandru Ke- 
renskiu, Rusijos provizorinės 
vyriausybės buvusiu premjeru, 
pakeitusiu nuverstąjį carą 1917 
m. Pagrindine pralaimėjimo 
bolševikams priežastimi A. Ke- 
renskis laiko incidentą su gen. 
Kornilovu, kurį jis paskyrė vy
riausiu kariuomenės vadu, o 
paskui, bijodamas kariuomenės 
įsigalėjimo, pašalino iš pareigų 
ir dėl maištavimo buvo privers
tas jį suimti. Gen. L. Kornilo
vas pabėgo iš kalėjimo ir žuvo 
pietinėje Rusijoje 1918 m., va
dovaudamas baltajai armijai ko
vose prieš komunistų dalinius. 
A. Kerenskio nuomone, susikir
timas su gen. L. Kornilovu pa
laužė kariuomenės pasitikėjimą 
provizorine vyriausybe. Tai ir bu
vo jo didžiausia politinė klaida, 
kuria pasinaudojo bolševikai, 
organizuodami Spalio revoliu
ciją.

Vokiečiu markės Leninui
Anuometinė Vokietija norėjo, 

kad A. Kerenskio vyriausybė 
būtu nuversta ir pakeista bol
ševikų režimu, nes ji buvo lin» 
kusi tęsti karą su Vokietija, kai

rapilyje, kur Leninas buvo įsi
rengęs vyriausią būstinę, buvo 
rasti pirmieji dokumentai, at
skleidę jo ir bolševikų organiza
cijų ryšius su Sibiro banku. Vi
si vokiečių dokumentai Šiuo 
klausimu II D. karo pabaigoje 
pateko į britų rankas. Leninas 
ne tik gavo finansinę paramą 
iš Vokietijos, bet ir buvo įsipa
reigojęs revoliucijos datą sude
rinti su vokiečių ofenzyvos pra
džia rytų fronte*

“Jei mes būtume gavę 
dešimtadalį paramos...”
Vakarų pasauliui yra skiriami 

kartūs A. Kerenskio žodžiai: 
“Jei mes būtume gavę dešimta
dalį paramos, kurią JAV II D. 
karo metais suteikė Stalinui, 
mano vyriausybė būtų atsilai
kiusi. Istorija tada būtų pasuku
si kita linkme, išvengdama ant
rojo pasaulinio karo ...” šio 
karo esmine priežastimi A. Ke- 
renskis laiko jėgų balanso su
griovimą Europoje ir pačios 
Europos suskaldymą į dvi nesu
derinamas stovyklas. Iškilo dvi 
diktatūrinės sistemos — sovie
tinis komunizmas ir vokiečių na- 
cionalsocializmas, skirtingos sa
vo ideologijomis, bet panašios, 
kaip du vandens lašai, teroro 
veiksmais, nekaltų žmonių žu-

se. Jeigu Rusija ir toliau būtu vietinio Sibiro žemes Tolimuo- 
likusi demokratinė valstybė, ji siuose Rytuose ir galbūt netgi 
lengvai būtų atrėmusi Vokieti- visą rusiškąjį Turkestaną, 
jos grėsmę, ko negalėjo padary
ti Sovietų Sąjunga, nusilpninta 
Lenino paskelbtos klasių kovos 
ir Stalino praktikuoto teroro.

Komunizmą žlugdo 
pats gyvenimas

banko 
Sibiro

vokie- 
vasarą.

Primityvusis kapitalizmas
A. Kerenskis yra linkęs ma

nyti, j°g komunizmo doktrina 
jau yra atgyvenusi savo dienas, 
nes ji nieko nedavė, išskyrus 
primityviausią valstybini kaoi- 

A. Kerenskio teigimu, sovie- talizmą, kurio negali išgelbėti 
tinis komunizmas artėja prie 
liepto galo. Markso pranašvstės 
neišsipildė, nes augantis kapita
lizmas išugdė ir proletariato kla
sę, suteikdamas jai didesnę eko
nomine gerovę, svaresnį balsą 
oolitiniuose reikaluose. Išimti 
sudaro tik vieni komunistiniai
kraštai, kurių gyventojai vis dar mų įvedimas Afrikoje ar kuria- 
stokoja ir balso, ir gerovės. Dė- me kitame kontinente. Jauni-

pažanga ir ekonominiai pasikei
timai. Naujos socialinės ekono
mijos komunizmo doktrinai ne
pavyko sukurti. Pasaulinė revo
liucija taip pat netenka betko- 
kios reikšmės, kai dabartinis so
vietų jaunimas atvirai pasisako, 
kad jam nerūpi kompartijų reži-

Pasaulio Įvykiai
STALINO DUKRA SVETLANA PABĖGO IŠ SOVIETŲ SĄ

JUNGOS. Ji kreipėsi į JAV ambasadą New Delhi, Indijoj, prašy
dama politinės globos, bet amerikiečiai, nenorėdami erzinti so
vietų, jos nesutiko įsileisti į Ameriką. Svetlana keleiviniu lėktuvu 
buvo atgabenta į Romą ir iš ten nuskraidinta į Šveicariją. Ji yra 
42 metų amžiaus mokytoja, po Stalino mirties 1953 m. gyvenusi 
Maskvoje, kur paliko du savo vaikus — 21 m. sūnų ir 15 m. dukrą. 
Sovietinė kompartija jai buvo leidusi nuvežti Indijon Maskvoje mi
rusio indiečių komunisto Brijesh Singh pelenus. Su pastaruoju ji 
gyveno keletą metų, nors tuo tarpu nėra žinoma, ar jis buvo jos 
vyras, ar tik draugas. Pabėgimo priežastis taipgi nėra aiški, nes 
amerikiečių pareigūnai vengia betkokių komentarų šiuo klausimu,
galutinį žodį palikdami pačiai* 
Svetlanai ir ją priglaudusiai 
Šveicarijai. Maskvoje paliktasis 
sūnus teigia, jog mamai teko pa
tirti daug vargo po Stalino mir
ties. Ji pati prasitarė, kad jos 
gyvybei grėsė pavojus. Kadan
gi Svetlana nedalyvavo politinė
je veikloje, iš jos pabėgimo ne
bus jokios naudos amerikiečių 
žvalgybai. Ji tik gali suteikti 
daugiau žinių apie Stalino mir
tį, patvirtindama ar išsklaidyda- 
ma spėliojimus,vkad Stalinas ga
lėjo būti nužudytas. Šveicarijos 
vyriausybės sluogsniai pranešė, 
jog Svetlanai buvo suteikta lai
kinė viza. Jos kelionės išlaidas, 
atrodo, apmokėjo amerikiečiai. 
Iš New Delhi į Romą ją atlydėjo 
amerikiečių ambasados pareigū
nas R. F. Rayle. Kelionei į Že
nevą buvo užsakytas specialus 
italų orinio susisiekimo bendro
vės lėktuvas.

Amerikiečių aviacija palaips
niui stiprina š. Vietnamo bom
bardavimus. Praėjusią savaitę 
du kartus buvo pulta stambiau
sia plieno liejykla Thai Nguyen 
vietovėje, 38 mylių atstume nuo 
Hanojaus; Oficialiame komuni
kate skelbiama, kad bombos pa
siekė taikinį, nors jį mėgino 
ginti sovietinės gamybos naikin
tuvai. Tai yra pirmas amerikie
čių prasitarimas, kad jau prade
damos bombarduoti š. Vietnamo 
įmonės. Lig šiol taikiniais bū
davo tiltai, geležinkeliai, karei
vinės ir karinių medžiagų san
dėliai.

Iš Burmos sugrįžęs Jungtinių 
Tautų sekr. U Thant amerikie
čių ambasadoriui A. J. Goldberg 
perdavė naujausius Hanojaus 
režimo pasiūlymus. Manoma, 
kad JAV vyriausybė iš jų netu
rės jokios naudos. Senatoriaus 
R. F. Kennedžio reikalavimas 
sustabdyti Š. Vietnamo bombar
davimus ir jieškoti būdų taikos 
deryboms sustiprino Hanojaus 
režimo viltį, jog amerikiečių po
litikų tarpe prasideda seniai 
lauktas skilimas. Gallup viešo-* 
sios nuomonės tyrimo instituto 
duomenimis, minėtoji kalba su
menkino senatoriaus R. F. Ken
nedžio populiarumą. Seniau jis 
gerokai pralenkdavo galimus 
respublikininkų kandidatus į 
prezidentus — R. Niksoną ir G. 
Romney. Dabargi 48% apklaus
tųjų amerikiečių pasisako už 
Niksoną ir 48% už Kennedį. 
Varžybose su G. Romney jis su
silauktų pralaimėjimo, nes jo 
gerbėjų skaičius sumažėjo iki 
46%, o G. Romney populiaru

mas nori pakelti Sovietų Sąjun
gos gyventojų gerovę ir sustip
rinti krašto saugumą.

Neišspręstas lieka vadų klau
simas. A. Kerenskis prisipažįsta 
niekada nebuvęs Stalino drau
gu. bet jis taipgi pabrėžia, kad 
Staliną tenka laikyti stipriausiu 
komunistu, geriau už kitus su
pratusiu Lenino siekius, šian
dien Staliną bando imituoti Ki
nijos Maotsetungas. nors jam la
bai tolimas kelias iki kruvinojo 
Stalino talento. Stalinas žinojo, 
kad Leninas niekada nebuvo tai
ką mylįs žmogus. Tiesa, jis ne
siekė karo su užsienio valstybė
mis. bet jam rūpėjo tęsti nuo
latinę klasių kova pačioje So
vietų Sąjungoje. Dabartinis va
džių atleidimas reiškia marksiz
mo vežimo dardėjimą i pakalne. 
Tokiose salvgose A. Kerenskis 
nesitiki sulaukti naujo Stalino. 
Komunizmo pasikeitimus sunku 
pramatvti. nes evoliucija junta
ma ir kitose sistemose. Atrodo, 
kad einama visų piliečių gero
ve grįstu valstvbiniu sistemų 
linkme, kur dideli vaidmeni tu
rės pagrindinių laisvių užtikri
nimas kiekvienam individui.

mas pakilo iki 48%.
V. Vokietijos naujųjų nacių 

NPD partijoje prasidėjo skili
mas ir nesutarimai tarp abiejų 
vadų — F. Thielen ir A. von 
Thadden. Pirmasis apkaltino A. 
von Thaddeną kenksminga par
tijai veikla ir pašalino jį iš par
tijos eilių. Pastarasis tuo pačiu . 
atsilygino F. Thielenui. Susida
ro įspūdis, kad nacių partija li
ko be vadų. Vokietijos politi
niuose sluogsniuose reiškiama 
viltis, jog nesutarimas tarp va
dų susilpnins NPD įtaką ir tuo 
pačiu pašalins nacių atgimimo 
pavojų.

James R. Hoffa, sunkvežimių 
vairuotojų unijos vadas, užda
rytas 8 metams į kalėjimą už 
bandymą papirkti teismo pri
saikdintus narius, šis gangste- 
riškų polinkių unijos diktato
rius eilę metų vedė kovą su 
Amerikos teismais, kol pagaliau 
priėjo liepto galą. Policija sau
go senatoriaus R. F. Kennedžio 
namus, nes J. Hoffa buvo grasi
nęs sulikviduoti visą šeimą, jei
gu jam tektų atsisėsti už grotų. 
R. F. Kennedy pirmasis iškėlė 
visus J. Hoffos nešvarius dar
belius ir kombinacijas su unijos 
pinigais. t

Maotsetungas grąžino į mo
kyklas raudonųjų sargų gaujas, 
pristabdydamas “kultūrinės re
voliucijos” įsisiūbavimą. Pekin- 
go radijas ragina ūkininkus pra
dėti pavasario sėjos darbus. Tai, 
matyt, ir yra tikroji revoliucijos 
pristabdymo priežastis, nes juk 
be duonos neįmanoma jokia re
voliucija. Į valdžios postus pra
deda grįžti raudonųjų sargų iš
koneveikti asmenys. Kinietiškos 
kompartijos žurnalas “Raudono
ji Vėliava” paskelbė’ vedamąjį, 
raginantį užmiršti nusikaltimus 
tų, kurie viešai pripažino savo 
klaidas.

Indonezijos kongresas nutarė 
pašalinti prezidentą Sukamo iš 
pareigų ir jas perduoti genero
lui Suharto. Kongresas taipgi 
įgaliojo dabartinę vyriausybę 
sudaryti specialų komitetą Su
kamo veiklai ištirti. Studentai 
buvo surengę didžiules demonst
racijas, reikalaudami teismo bu
vusiam prezidentui.

V. Vokietijos kancleris K. 
Kiesinger pasisiūlė susitikti su 
sovietų premjeru A. Kosyginu ir 
jam išaiškinti vokiečių gems no
rus dabartinėje politikoje. Kaip 
ir buvo galima tikėtis, Maskva į. 
šį pasiūlymą reagavo neigiamai. 
Kompartijos sekr. L. Brežnevas 
kanclerio K. Kiesingerio Vokie
tiją apšaukė vienintele kliūtimi 
Europos taikai bei saugumui, ši 
jo kalba buvo aiškus įspėjimas 
sovietinės imperijos kraštams 
neužmegzti artimesnių ryšių su 
V. Vokietija. L. Brežnevas taip
gi nepašykštėjo karčių žodžių 
Kinijai. Pasak jo, Mao su ka
riuomenės pagalba ten baigia 
nuversti komunizmą. Antisovie- 
tinė kiniečių propaganda, girdi, 
jau seniai yra pralenkusi visus 
imperialistų bandymus šioje 
srityje.

Prancūzijos parlamento rinki
muose prez. De Gaulle partija 
laimėjo 244 vietas, tik kelių at
stovų balsais užsitikrindama ne
žymią daugumą. Pirmojoje rin
kimų dalyje De Gaulle šalinin
kai nirmavo, o antrojoje — savo 
gretas suglaudino komunistai ir 
kairysis sparnas. 1486 vietų par
lamentą kompartija pravedė 72 
atstovus, kairiųjų federacija — 
116. Bendroji opozicija turės 
apie 240 atstovų. Manoma, jog 
nrez. De Gaulle parti jos pozici
jas susilpnino gyventojų nusi
vylimas tvarkymu ekonominių 
ir socialiniu krašto problemų — 
permažas dėmesys mokykloms, 
ligoninėms, namų statybai.
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* Pastorius dr. A. Patterson Carter. Kalbėdamas studentams 

Lee per pamokslą baptistų baž- jis tvirtino, kad juo daugiau pa- 
nyčioje Tremont Temple Bosto- žįstame tiesą, juo laisvesni esa- 
ne, Mass., pasakė, kad Chruš- me. Bažnytinės institucijos tu- 
čiovas savo laiške vokiečių pas- rinčios būti gyvos ir dinamiš- 
toriui Martynui Niemoelleriui kos, liudijančios Dievo žodį žmo- 
patvirtinęs krikščionių tikėjimo nėrris.
priėmimą. A. Patterson Lee ma
no, kad Chruščiovas galėjęs bū
ti nuverstas už tą savo perėji
mą į krikščionybę, kad jo su
krikščionėjimas buvęs lemia
muoju jo nuvertimo faktorium. 
Kiek toji žinia tikra, nėra žino
ma.

* Popiežius Paulius VI nu
sprendė neskelbti Liucijos dos 
Santos laiško. Liucija, būdama 
10 metų, matė Dievo Motiną 
Fatimoj, Portugalijoj, 1917 m. 
gegužės 13 d. 1942 m. ji apra
šė regėjimą trijuose laiško sky
riuose: pirmame kalba apie pra
garu, antrame — apie Rusijos 
atsivertimo numatymą, o trečia
me skyriuje rašo, kad jos laiš
kas turi būti paslaptyje iki 1966 
m. Popiežius Jonas XXIII skai-

* Malda “Tėve mūsų” išvers
ta į 155 kalbas. Išleista graži 
knyga, kuriai įvadą parašė Jung
tinių Tautų sekretorius U Thant; 
įdėta popiežiaus Pauliaus VI 
kalba, pasakyta Jungtinių Tau
tų delegatams. Knyga išleista 
pagerbti popiežiui Jonui XXIII, 
prezidentui John Kennedy ir 
Jungtinių Tautų generaliniam 
sekretoriui Dag Hammarskjoeld. 
Atspausdinta 700 egzempliorių, 
kurių 4 su Pauliaus VI parašu 
skirti poniai Jacqueline-Kenne
dy, U Thant, Jungtinių Tautų 
bibliotekai ir redaktoriui Ricci. 
Knyga išleista prieš keletą sa
vaičių Niujorke “Grolier Club”. 
Jos sutiktuvių iškilmėse dalyva
vo: kardinolas F. Spellman, po
nia Kennedy, mons. A. Giovan- 
netti, šv. Sosto atstovas, Saugu
mo Tarybos pirm. dr. Ruda ir

apskrityje. Jo tėvai ten turėjo Pasižymėjęs kaip geras korės- sulai Niujorke ir Lietuvos bei jos ką ir kaip pakeisti, oet ar £?***£_ "seserims ^KLR 
stambų pievų ūkį, augino tris pondentas, jis nuo 1941 m. buvo rytinės Europos laisvinimo or- atidėti svarstymą kitam susirin- «•' it’_zy P“sūnus ir vieiį dukteį Būda- KNew York Times” ir Londono ganiacijų vadovai. •• ■ ~ - - - ■ Komitetui, Kanados Simtme&o
mas skaidraus proto ir matyda- “Times” atstovas Japonijoj, To- Velionis paliko žmoną, du 
mas, kad Nemuno upynas yra kijo mieste. Tuomet Japonija broliu — Joną, gyy. Fleming- 
per siauras visam gyvenimui vedė nepermatomą bei veidmai- ton, N.J., ir Mikelį, gyvenantį 
praleisti, baigęs pradžios mo- - r’”----- s— ”—•L- ------ •
kyklą ir keletą metų dirbęs ad
vokato raštinėje, jaunasis Toli
šius, draugų padedamas, 1907 m. 
persikėlė į Jungtines Amerikos 
Valstybes ir Syracuse išmoko li
tografijos amato. Laisvalaikiu jo į atvirą kovą su Jungtinėmis tapo diplomuotu teisininku ir po 
lankydamas privatines mokyk- Amerikos Valstybėmis, korės- pirmojo pasaulinio karo grįžo 
las Tolišius baigė gimnaziją ir pondentas Tolišius buvo suim- Klaipėdon, kur tarnavo įvairiose 
įstojo į Kolumbijos uinversite- tas, kankintas ir nubaustas sun- pareigose kaip krašto patarėjas, 
tą. kur studijavo žurnalistiką ir kiųjų darbų kalėjimu, iš kur jis apskrities viršininkas ir 1931 
1916 m. ją baigė bakalauro buvo paleistas tik mainų keliu, 
laipsniu.

Pašauktas į kariuomenę, jis 
nuo 1916 iki 1923 m. darbavo
si kaip “Cleveland Press” repor
teris ir vėliau redaktorius. Mo
kėdamas vokiečių kalbą, jis iki 
1931 m. buvo Universal Service 
biuro ir International News Ser
vice agentūrų korespondentas 
Berlyne. 1931-32 m. jis buvo pa
skirtas International News Ser
vice korespondentu ir Europos 
skyriaus vedėju Londone, o nuo - niekuomet nebuvo jokioje ofi- 
1933 iki 1940 m. “New York cialioje Lietuvos tarnyboje, ra- 
Times” korespondentu Berlyne, šydavo Lietuvos interesams pa- 
Jis tuomet pasižymėjo ypatingai lankius straipsnius, kiek tai bu- 
tiksliais pranešimais apie augan- vo suderinama su jo laikraščio 
tį ir įsigalintį nacionalsocializ- linija. Kai Tolišius dėl ligos ir 
mą Vokietijoje. 1939 m. korės- senatvės pasitraukė iš minėto 
pondentas Tolišius gavo garsią- laikraščio, ten dingo ir paminė
ją premiją — Pullitzer už jimai apie Lietuvą, 
geriausiai atliekamą korespon- O. Tolišius yra parašęs kny- 
dento darbą užsienyje. Tuo jis gas: “They Wanted War”, 1940,

nišką politiką, kuri vėliau prive- Frankfurte, Vokietijoje, seserį 
dė prie Pearl Harbor puolimu- Martą Mantvilienę, taip pat Vo- 
Atrodo, kad velionis tą politiką kietijoje.
permatė ir savo laikraščius tin- Brolis Jonas Tolišius, kuris 
karnai informavo. Po Pearl Har- jaunystėje brolio Otto padeda- 
boro puolimo, kai Japonija sto- mas irgi buvo išvykęs į JAV,
• • a • Y j • • • A • ’t j a • • • w •

kai amerikiečiai išleido suimtų 
japonų žurnalistų.

Grįžęs į JAV, velionis buvo 
paskirtas į “New York Times” 
redakcijos štabą ir rašydavo Vi
durinės Europos, Tolimųjų Ry
tų bei kitais aktualiais politi
niais klausimais. Ir Lietuvos šis 
Mažosios Lietuvos sūnus neuž
miršdavo, nes jos valstybinių 
švenčių metu jis šiltai atsiliep
davo apie Lietuvą. Nors Tolišius

m., gubernatoriaus Merkio pave
damas, sudarė direktoriją. Pas
taroji po kiek laiko seimelio bu
vo nuversta ir paskirta dr. 
Schreiberio direktorija, kurios 
valdymo metu labai paaštrėjo 
santykiai tarp Lietuvos ir Vokie
tijos. Jo brolis Mikelis studija
vo teisę Vokietijoje, buvo refe- 
rendaras ir vėliau teisėjas Klai
pėdos teisme. Vėliau, iki Klai
pėdos krašto prijungimo prie 
Vokietijos, buvo advokatas ir 
notaras. Karo metu kurį laiką 
jis dirbo pabėgėlių centre Ber
lyne. Vėliau gavo vietą kaip tei
sėjas V. Vokietijoje.

įdomu pažymėti, kad pagal 
Tolišių šeimoje egzistuojantį pa
davimą jų pavardė Tolišius iš
vedama iš senprūsių dvasininkų 
Tolisonių, nes pagonybės laikais 
Rusnėje arba netoli jos esą ru
senusi amžinoji ugnis.

kimui, ar ne. Pirm. J. Bernotas Lietuvių Leidinio Komisijai ir 
šį kartą leido visiems išsikalbėti, skautų vyčių tautinių šokių gru- 
Gal kaip tik dėlto ir visa statuto pei. Skautams ir ateitininkams 
reformų aistra taip išblėso, kad lėšos paskirtos su sąlyga, kad jie 
pagaliau statutas buvo priimtas susitartų „dėl lėšų panaudojimo 
vienbalsiai su labai nedideliais 
pakeitimais. Atrodo, kad į to
kius gausius susirinkimus, kaip _ , „
“Lito”, reikėtų nariams ateiti su Bendras Lito pelnas 
• - f 1 * • -1 • $64.872.45 buvo paskirstytas: įjau mformuluotais pasiūlymais, XTT . f
o ne su ilgomis bendros kritikos atsargos fondą $3.245, į namų 
kalbomis. Natūralu, kad nariai statybos fondą $3.245, į garan- 
nori žinoti konkrečiai, kas yra tijų fondą $1.947, į veiklos plėti- 
keistino ir kokia prasme. Tokių m0‘ foįdą $1'298, dividendams 
.—,. — . . . - — • i - už šėrus 5%, t. y. $53.511.78 irsiuhus, statutui perziureti spe- . , . ’

cialios komisijos ir naujo susi- lietuvybės reikalams $1.600. 
rinkimo šaukimo klausimas ne- Perkėlimui į nepaskirstyto pel- 
atrodė pagrįstas ir reikalingas, nb sąskaitą liko tik $25.67.

“Baltijos” stovyklavietės arba 
stovyklavimo priemonių pageri
nimui.

Metinis susirinkimas, po tokių Į valdybą perrinkti Pr. Ru- 
ilgų ginčų dėl statuto, praėjo gal dinskas ir P. Petronis, naujai iš- 
net perdaug jau sklandžiai. Visi 
pranešimai ir 1967 m. sąmata 
buvo priimti be diskusijų. Kiek 
daugiau nuomonių iškilo dėl 
$1.600 pelno likučio paskirsty
mo. Pareiškimus buvo padavu- 
sios net 19 organizacijų. Valdy
ba pasiūlė tą sumą išdalinti 13- 
kai organizacijų. Susirinkime 
pareikštos nuomonės viena kitai 
prieštaravo ir po beveik visos ar beturi pagrindo, nes susirin- 
valandos diskusijjų didele bal- kimas užtruko 4 vai. ir kažin ar 
sų dauguma buvo priimtas vai- kas norėtų jį turėti dar ilgesnį, 
dybos projektas. Tuo būdu Pr- R-

rinktas J. šiaučiulis. Į kredito 
komisiją išrinktas J. Bulota, o į 
revizijos — perrinktas Juozas 
Lukoševičius.

Susirinkimas buvo užbaigtas 
vakariene, kuri užtruko iki 11 v. 
Neretai daromas priekaištas dėl 
susirinkimo eigos skubinimo va
karienės vardan šį kartą vargu _ . • ♦ _ _ __ ±

las Ottaviani teigia, nusprendė 
neskelbti jo turinio. Taip pat 
nusprendė ir Paulius VI.

* Tėvai vienuolyne — tai 
naujas seselių pranciškiečių 
Pittsburge sumanymas. Jų nau
jokyne yra 50 kandidačių. Jų 
motinos buvo pakviestos pra
leisti tris dienas kartu vienuoly
ne, kad pamatytų ir suprastų 
vienuolišką gyvenimą. Bandy
mas taip gerai pasisekė, jog da
bar ir tų mergaičių tėvai norė
tų pagyventi vienuolyne.

* Turkija ir Vatikanas yra ge
ruose santykiuose. Paulius VI 
iškilmingai priėmė Turkijos am
basadorių prie šv. Sosto dr. 
Huveyda Mayatepek.

. * Universitetinę parapiją ban
doma steigti Kanadoje, Londo
no universitete. Pirmosios bend
ruomenės Mišios, dalyvaujant 
400 studentų, buvo atlaikytos 
Middlesex College teatre. Tėvas 
R. Murphy sako, kad bendruo
meninė liturgija labai sudomino 
profesorius ir studentus.

* Tikėjimui skleisti organiza
cijos direktoriumi, vietoj buvu
sio vyskupo Fulton Sheen, pa
skirtas mons. Edward O’Meara 
iš St. Louis. Toji organizacija 
rūpinasi misijomis ir išlaiko 
tūkstančius misijonierių, 150.- 
000 mokyklų, 26.000 ligoninių, 
5000 našlaitynų, 550 senelių 
prieglaudų. Prieš 20 metų pra
dėjo su 3 milijonais dolerių, 
šiandien pasiekta 17 milijonų 
dol. metinė apyvarta.

* Krikščioniškasis auklėjimas 
turėtų vesti į laisvės supratimą 
ir jos įgyvendinimą — pareiš
kė Londono, Ont,, vyskupas E.

* Vatikanas paskyrė savo at
stovą Jugoslavijai arkivyskupą 
M. Cagna, kuris šiomis dienomis 
prisistatė prezidentui Titui.

* Ispanijoj pradėta socialinė 
akcija, kuriai vadovauja kardi
nolas J. Bueno y Monreal. Daug 
vyskupijos pastatų pavesta dar
bininkams, nes stinga butų.

* Filipinų vyskupai sudarė 
specialią komisiją, kuri studi
juotų socialines problemas. Tam 
reikalui buvo sušauktas kongre
sas š.m. vasario 5-8 dienomis.

* Mergaičių miestelis įsteig
tas Palm Beach, Floridoj, kur 
bus priimamos pagalbos reika
lingos mergaitės; vadovauja 
Olandijos vienuolės domininko- 
nės. šį darbą remia Miami vys
kupas C. Carrol.

* Vietname pastatyta nauja 
katedra Huan Loc mieste. Pa
šventino vyskupas Le Van An, 
dalyvaujant apaštališkajam de
legatui ir Saigono vyskupui bei 
civilinei valdžiai ir miniai tikin
čiųjų.

* Vakarų Vokietija labai daug 
padėjo Indijai, kurios ambasa
dorius dr. Bannerji pareiškė dė
kingumą. Pagalbą teikia katali
kų organizacija “Misereor”. 
Praeitais metais ji pasiuntė ba
daujančiai Indijai gėrybių už 
pusantro milijono dolerių.

* Brigita Trotzig, perėjusi į
katalikų tikėjimą, laimėjo pre
miją už romaną “Sveket”. Tai 
pirmoji literatūrinė premija 
Švedijoj. Jos du minėtini veika
lai yra apie šv. Brigitą iš Vads- 
tena ir apie Pierre Teilhard de 
Chardin. B. M.

Amerika, suradę jieškom Europos
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Portretai ir kt.

MOHAWK

(Tęsinys iš pr. numerio)
Iš klasikos į modernizmą
Šv. Kazimiero kolegija yra 

Romos lietuvių centras, bet jis 
nevienintelis. Mieste yra ir dau
giau lietuviškų ląstelių. Vieną 
jų atrado mūsų Danutė. Atėju
si priešpiečiaut svetainėj, ji pa
matė nepažįstamą dvasininką. 
Praeidama pasveikino:

— Labas, kunigėli!
— Labas, mergaite! — tas at

sakė ir užklausė: —- O kaip 
diniesi?
' — Danutė Musteikytė.

— O kas tavo tėtė?
— Antanas,..
— Ne Leonardas? — juokavo 

vyresnysis.
— Ne, jis mano dėdė. Kaip 

jis gali būti tėtė, kad kunigė
lis.

— Ar jis dar gyvas?
— Kaip gi nebus gyvas?
— Iš kur tu žinai?
— Aš ką tik jį palikau dvi

dešimt ketvirtam kambary.
Tuo tarpu pasirodė ir pats dė

dė, atnaujindamas pažintį su 
mons. dr. P. Jatuliu, Danutės 
pokalbininku. Susipažinom. Pa
sirodo, kad tai žmonos krinči- 
nietės žemininkas vabalninkie- 
tis. Kalbos buvo be krašto ir be 
galo.

Mons. P. Jatulis gyvena nau
jųjų Romos statybų kvartale 
drauge su kitu mons. dr. K. Raz
minu ir dr. R. Krasausku. Pas
tarojo neradom, bet jo kolegos 
buvo tokie šnekūs, tad ir apie 
nebuvėlį susidarėm gražų pa- 

, vidalą.
Patekom prie mokslo žiurkių: 

kambariuose daugybė lentynų, 
o jose — knygų. Pilna šaltinių 
— ir klasikos, ir iš okupuoto 
krašto. Tik nebuvo laiko susi
kaupti rimčiai. Per televiziją 

f transliavo pasaulines futbolo 
’ rungtynes Anglija — Vokietija, 
f Mons. K. Razminas, lyg norėda- 
( mas mus nustebinti, palaikė Vo- 
į kietijos pusę. Mes prisiminėm, 

kad jis, būdamas arkiv. J. Skvi- 
> recko sekretorium, ilgoką laiką 

gyveno ramioje germanų vieto
vėje, tai gal užtat į juos ir pa
linko. O mons. Jatulis su manim 
stojo, už anglus, ir lažybas mes 
laimėjom (anglai įkirto vokie
čiams 4:2).

ANTANAS MUSTEIKIS Greta yra vysk. V. Padolskio 
ir kun. Kriščiukaičio kapai. 
Truputį toliau galima išskaity
ti: “Vladislaus Lubicz-Zaleski, 
gimęs Lietuvoje, Veliuonoj prie 
Nemuno; 1852—1925.” Dar ki
tur krinta į akis “Berkes Belą, 
Cigany Primas...”

Neįprasti naujieji kapai, ku
rie nėra jau tokie nauji. Tai di
džiuliai trijų ar penkių augštų 
namai su atitinkamomis nišomis 
karstams sudėti. Ir prie tų na
mų, ir pačiuose koridoriuose pil
na gėlių ir elektrinių žvakučių, 

daro duris į visuomenę, net ir Iš toliau manytumei, kad gyvųjų 
drabužį keičia į artimesnį pasau
liečiams. Apeigose daugiau vie
toj lotynų prasikiša gimtinė pa
skirų tautybių kalba. Pasaulie
čiai atranda ryškesnę savo vie
tą religinėje bendruomenėje. 
Šiuo požiūriu žvelgiant į Šv. Ka
zimiero kolegiją, atrodo, galima 
daug ko pageidauti. Būtų nau
dinga ir Bendrijai, ir Lietuvai, 
jei šis centras iš tikrųjų taptų 
ne tik religine, bet ir religinio 
mokslo, filosofijos, istorijos ir 
grynosios lietuvybės institucija 
giliausia šio žodžio prasme. 
Dabartiniai seminarijos, mokslo 
ir informacijos (radijo progra
mų) ryšiai nėra tamprūs, bet 
greičiau atsitiktiniai. Šiuo būdu, 
trūkstant išmintingos koordina
cijos, daug stiprių pajėgų nutru- 
pa. Antra vertus, praplėtus šv. 
Kazimiero kolegijos pobūdį, gal 
ir naujiems lietuviškiems pa
šaukimams būtų didesnė paska
ta.

Visi keliai į Romą veda, bet 
keliaujantiems nevisi vienodai 
patrauklūs atrodo. Tradicijos 
gyvenimą ne tik stumia, bet ir 
stabdo. Be abejonės, kolegijos 
praeitis priklauso mūsų gražiai 
istorijai, nors jos kūrėjams ji 
gali tapti nepaliečiamu tabu. 
Būtų gera, kad praeities nuopel
nai nepastotų kelio šviesesniam 
rytojui.

Amžinojoj tėvynėj
Romos krikščionybę apžvelg

dami, pradėjome kolizėjumi, 
kur gimstanti visuotinė religi
ja krauju užsigrūdino. O apvai
nikuoti ją tiktų ne tiek kapuci
nų kripta, kuri nevieną lankyto
ją parbloškia, kiek Verano ka- 

Po to monsinjoras įsisodino Pos
mus į savo automobilį, ir nubir- Mūsų vadovas kun. Dielinkai-

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVO 

1966 m. gruodžio mėn. 31 dienos

va-

Eric ežero, baltis, ne Palangos 
kopų grynumas.

Sūrus vanduo gaivino ir iš
mušė iš galvos, jei kas buvo už
silikę nuo itališkų gėrimų, pri
klaususių lažybų laimėtojams...

Mokslingasis dvasininkas mus 
pristatė į vilą, o pas sugrįžo į 
savąją studijų celę.

Katalikų Bendrija šiuo metu 
labiau nei betkada gyvena po 
ekumenizmo ženklu; ji vispusiš- 
kiau taikosi prie kintančios ap
linkos. Vienuolynai plačiau ati-

namai.
Ir .senųjų kapų ramybė čia 

ne tokia grasi, štai, moters sta
tula. Vienoj rankoj ji laiko 
aguonų gniūžtę, kita ranka pa
sirėmusi į antkapį, susimąsčiu
si, užsisvajojusi ramiausiai sėdi, 
o vijokliai pinasi apie jos plau
kus ir klasiškas drabužio klos
tes. Iš abiejų statulos šonų au
ga palmės, saugančios nuo drėg
nų vėjų ir karštos vasaros sau
lės ... *

Neviena statula vaizduoja ve
lionį, gulintį lovoj, apsiklojusį 
antklode ir poilsiui padėjusį gal
vą ant minkštos pagalvės. Saky
tumei, vyras užmigęs ne amži
nu, o laikiniu miegu.

Arčiau išėjimo kitas pamink
las su bareljefine motinos gal
va. Šalia jos, iš abiejų pusių 
prisišlieję prie paminklo, tūno 
du vaikučiai. Vyresnysis, įsmei
gęs žvilgsnį į tolį, laukia, kada 
motulė sugrįš, o jaunesnysis ne
ištvėrė ir, panarinęs galvą, už
migo ...

Aplinkui vien mirties ženk
lai, bet jie nėra tragiški, o grei
čiau kasdieniški. Dažna kapų fi
gūra, nors šimtmečių dulkėmis 
apnešta, lyg laukia ženklo vėl 
atgyti ir tęsti žemės kelionę, 
štai, dvi moterys, keliaklupsčia 
sėdėdamos, šildosi rankas prie 
židinio. Ar iš ten nesklinda am
žinojo židinio šilima?

(Bus daugiau)

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia

AKTYVAS

Kasa ____ _____ _'—:
Einamoji sąskaita banke_ ____.______
Investacijos ir tennininiai indėliai „.
Asmeninės paskolos

Nekilnojamojo turto paskolos:
a) 3 metu žemiau $5,000.00
b) Kitos 3 metų___________
c) 5 metų

Išlaidos sumokėtos i prieki:
a) Nuoma________ —
b) Draudimas (bonding)

Baldai ir inventorius
Amortizacija ________________
Kiti aktyvai _______________ _

PASYVAS

Šerų kapitalas__________
Depozitų kapitalas ______
Garantijų fondas_______
Atsargos fondas _
Švietimo fondas ________
Paskola iš O.C.C.S.______
Akceptuoti čekiai ..._____
Mokėtinos sumos________
Gautos pajamos į prieki 
Nepaskirstytas pelnas___

FURNITURE LTD
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

Nemokamas Į namus pristatymas.

Rytume — 2448 DANFORTH AVE. — 
Veiksniose — 137 RONCESVALLES AVĖ.

mus į savo automobilį, ir nubir- Mūsų vadovas kun. Dielinkai- 
bėm į Viduržemio jūrą maudy- tis aiškino, kad reti užsieniečiai 
tis. Neveltui mes vežiojomės čia užsuka.
maudymosi kostiumus per visą 
Europą. Deja, netoli jūros bė
riai išsijungė, ir automobilis nė 
iš vietos. Reikėjo šauktis pagal
bos kunigo daktaro, kuris, kad 
ir nemokėjo mašinos gydyti, vis- 
dėlto turėjo kitą automobilį, ku
ris mums ir patarnavo.

Gražioji jūra nebuvo tokia
draugiška. Lūžtančios bangos priklausė vienuolijoms. Dar ne
kirto mus kažkaip įstrižai ir bu- užbaigta statyti marijonų koply- 
vo labai sunku įbridus stovėti, tėlė — kripta, kur numatomi 
Danutę turėjau palaikyti už ran
kos visa laiką. Ir duobių kaip 
kūlgrindų pilna. Paplūdimio 
smėlis visai neturi smėlio spal-

Verano kapai — ir seni, ir 
nauji — yra už šv. Lauryno baž
nyčios. Čia daugybė koplytėlių 
ir skulptūrų, žinomų klasiško ir 
romaniško stiliaus pavyzdžių. 
Mums patraukliausi atrodė sve
timšalių kapai. Yra čia ir lietu
vių palaidotų, tik kas jų vardus 
atseks? žinomesni tie, kurie

laikyti vysk. P. Bučio ir kitų pa
laikai. Šiuo metu laikinajame jo 
kape užrašyta:

P. Petrus Franciskus Bučys 
Episcopus Tit Olympenus 

1872 — 1951.

hemorojus
Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
(rodžiusi 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 tyrimo 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 augima.

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

$ 83,796.00
552,996.08
756,840.76

$ 5,535.00
1.551.47

$4,398.28
2,422.84

$ 3348.82
52,93631

476,036.89
409,474.51

1,393,632.84

7,086.47

1,975.44
5.59 

$2,344396.77

$ 627321.71 
1,649,965.01 

30,062.89 
3,500.00 

300.00

1,44236
62.54

3134236 

$2344396.77

• Per 4 metus, nuo kooperatyvo įsikūrimo kapitalas pa
siekė $2,3 mil.

• 1966 m. kooperatyvas turėjo $41,286 pelno.
• Jau antri metai iš eilės išmokėta šėrininkams 5% % 

dividendų.
• Iš 1966 m. pelno įvairiom lietuviškom kultūrinėm ins

titucijom paskirta $2,750.
• 1966 m. net 210 narių pasinaudojo naujomis asme

ninėmis ar nekilnojamo turto paskolomis gana že
mais nuošimčiais.

• 1966 m. įstojo 258 nauji nariai.
• Kooperatyvo mirusių narių įpėdiniai iš mūsų draudos 

įstaigos 1966 m. gavo $18,356.
• Narių indėliai 1966 m. paaugo $605,072.
• Ką visa tai sako?
• Toks greitas augimas ir didėjanti apyvarta parodo vi

suomenės rodomą pasitikėjimą.
• čia Jūsų indėliai 100% saugūs, nuošimčiai už indėlius 

didesni ir už paskolas žemesni negu daugelyje kitų fi
nansinių institucijų. -

• Kooperatyvas atidarytas savaitėje 29 vai. Jūsų patar
navimui.

• Atlikite visas finansines operacijas Prisikėlimo para
pijos kredito kooperatyve!

• Mūsų adresas:
999 COLLEGE St, TORONTO 4. Telef. 532-3400.

I—(ome Owners

Statybinės medžiagos
t MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759
» įvairios medžiagos namų taisymams
» Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
» Grindų ir lubų plytelės, insuliacija
• Atliekam visus statybos darbus
• Statome priestatus, fabrikus, krautuves, 

namus Jav. B- Saulėm*



Artėja Š. Amerikos sporto žaidynės
Pasikalbėjimas su lietuvių sportinės organizaci jos centro valdybos pirmininku

Artėjant š. Amerikos lietuvių žai
dynėm, kreipėmės | ŠALFASS-gos 
centro valdybos pirm. Sigitą Krašaus- 
ką, prašydami pasisakyti aktualiau
siais mūsų sportinio gyvenimo klau-

— Kaip atrodo Š. Amerikos 
lietuvių sportinio gyvenimo 
struktūra?

— S. Amerikos lietuvių spor
tinis judėjimas yra apjungtas ir 
kontroliuojamas Š. Amerikos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos (sutrumpintai 
— ŠALFASS). Sąjungos sporti
nis veikimas pagal geografinę 
padėtį suskirstytas į tris spor
to apygardas: Kanados — su 
centru Toronte, rytų — apiman
čią ratinį JAV pakraštį su cent
ru Niujorke, ir vidurio vakarų, 
kurios centras yra Čikagoje. Są
jungoj yra aktyviai kultyvuoja- 
mos sekančiose sporto šakos: 
krepšinis, tinklinis, stalo teni
sas, šachmatai, lauko tenisas, 
futbolas (soccer), į. 
lengvoji atletika, šaudymas, sli
dinėjimas, golfas. Kiekvienoje 
sporto šakoje vieną kartą į me
tus rengiamos metinės pirme
nybės, į kurias patenka kvalifi- 
kavęsi apygardos pirmenybėse 
komandos ar pavieniai sporti
ninkai. Pirmenybių metu išryš
kinami meisteriai, sudaromos š. 
Amerikos lietuvių rinktinės, pri
statoma plačiau lietuviškajai vi
suomenei.

— Kiek registruotų sportinin
kų esama šiame kontinente ir 
kiek jų priklauso Kanados spor
to apygardai?

— 1966 metų registracijos 
duomenimis, turėjome virš 600 
registruotų aktyvių sportininkų. 
Iš jų arti 200 priklauso Kana
dos apygardai.

— Ar yra renkamas nario mo
kestis?

— Taip, visi Sąjungos spor
tiniame gyvenime aktyviai daly
vaują sportininkai turi būti re
gistruoti ir sumokėję Sąjungai 
metinį įnašą.

— Kokį tikslą turėjo ŠAL- 
FASS-ga išskirstydama žaidynes 
į atskiras sporto šakas. Ar neuž
teko “skaldyti” jas į vasaros ir 
žiemos ratą pvz. pravedant tam 
pačiam mieste ir tuo pačiu metu 
krepšinį, tinklinį, stalo tenisą, 
plaukimą pavasarį, o lengvąją 
atletiką, futbolą, lauko tenisą — 
vasarą?

— Ši idėja —; išskirstymas 
žaidynių į atskiras sporto šakas 
yra seniai priimta. Turi pliusų 
ir kaikuriais atvejais tam tikrų 
minusų. Išskirstymas žaidynių į 
atskiras sporto šakas organizaci
niu požiūriu yra lengvesnis, ant
ra, nesudaro sunkumų sporti
ninkui, kuris kultyyuoja kelias 
sporto šakas, laisvai reikštis vi
sose. ši sistema laikas nuo laiko 
keičiama. Galima prileisti, kad 
metinės pirmenybės būtų vyk
domos vasaros ir žiemos ratais, 
tik gal ne iš karto. Pvz. šiais me
tais prie šių XVII-jų metinių 
žaidynių krepšinio ir tinklinio 
pirmenybių bal. 1—2 d.d. buvo 
planuojama prijungti stalo teni-

Sigitas Krasauskas, Kanados 
sporto apygardos pirmininkas

so pirmenybes, tačiau techniškai 
tai įgyvendinti susidarė sunku
mų. Tokiu būdu ir stalo teniso 

plauldm^,’ n^keltois i balandžio
v 15—16 d.d. Toronte. Aplamai,

vienu metu, viename mieste 
pravedant kelių sporto šakų pir
menybes susidaro labai iškil
minga nuotaika — š. Amerikos 
lietuvių sporto šventė. Ateityje 
Sąjunga mėgins rasti geriausią 
kelią, kuriuo būtų einama į 
bendras, vienu metu didelio 
masto metines varžybas.

— Kiek sportininkų numatote 
sutraukti į Torontą balandžo 1-
2 d.d.?

— Turiu glaudų ryšį su klu
bais. Susidaro įspūdis, kad krep- 
šinyje, vyrų klasėje dalyvaus 8 
komandos, jaunių A klasėje 8, 
jaunių B klasėje 6 ir mergaičių
3 komandos. Tinklinyje tikimės 
Čikagos ir Klevelando tinklinin- 
kų. Iš viso būtų apie 250—300 
sportininkų.

— Vykdant tokias žaidynes 
susidaro ir didelės piniginės iš
laidos. Kokią sąmatą sudarėt?

— Vien tik žaidynėms ir pa
rengimui salių nuoma, teisėjų 
apmokėjimas pareikalaus virš 
$1000. Kitos smulkios išlaidos, 
sudėjus kartu, dar sudarys ati
tinkamą sumą. Apie galutinę są
matą negalėčiau pasakyti, tai or
ganizacinio komiteto kompeten
cijoje.

— Sportininkų suvažiavime 
Detroite 1966 m. lapkričio 19— 
20 d.d. buvo iškeltas vėl mūsų 
krepšinio išvykos klausimas. Ką 
tuo reikalu galite pasakyti?

— Tai antras Sąjungos suva
žiavimas, kuriame buvo svarsto
mas krepšinio rinktinės išvykos 
klausimas, šis reikalas yra pla
navimo stadijoje. Sudarytas ko
mitetas iš Čikagoje gyvenančių 
sporto darbuotojų: V. Adamka- 

-vičiaus, P. Žumbakio, V. Klei
zos, V. Grybausko, P. Petručio, 
J. šoliūno, B. žemaičio ir kun. 
G. Sabataičio, SJ. Šis komitetas 
gana efektingai imasi darbo, 
studijuoja galimybes kur pato
giausia ir prieinamiausią būtų 
vykti. Centro valdyba š.m. ge
gužės mėn. šauks Sąjungos kon
ferenciją, ' kurios metu komite
tas pristatys plačius pasiūly-

mus. .Šios konferencijos metu 
galutinai apspręsime pačią išvy
ką ir sudarysime pagrindinį ko
mitetą, kuris vykdys organizaci
nį darbą ir vėliau vadovaus pa
čiai išvykai.

— Jūsų linkėjimai XVII-toms 
žaidynėms Toronte?

— Mano giliu įsitikinimu šis 
ŠALFASS sportinis judėjimas, 
greta sportavimo ir sportinių re
zultatų siekimo, padeda jauni
mui išsilaikyti lietuviškoj dva
sioj, duoda progos susitikti, pa
bendrauti lietuviškoje atmosfe
roje. Linkiu kiekvienam sporti
ninkui šiose žaidynėse parodyti 
ką jis gali, prisistatyti mūsų vi
suomenei, kaip pridera lietuviui 
sportininkui. Toronto, Hamilto
no, Londono tautiečiams linkiu 
nepraleisti progos pamatyti mū
sų augštos klasės krepšinį ir 
tinklinį. K. B. ; Reformos palietė ir vienuoles: atgaivos metu sveika pažaisti sniegu
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KAD TIK BŪTŲ GERA JOMS
Kalbėti apie vasaros stovyklas 

šiuo metu atrodo būtų lyg ir 
peranksti, tačiau Nekaltai Pra
dėtosios Marijos seserų vienuo
lyne Putname vasario 25-26 d. 
jau vyko ta kryptimi rimtas dar
bas — stovyklų seminaras. Da
lyvavo Motina M. Aloyza ir visa 
eilė seserų (net iš Toronto bei 
Montrealio), turinčių gerą krai
tį stovyklinio patyrimo. Semina
ro moderatore buvo ilgametė 
stovyklų vadovė sės. M. Paulė.. 
Išklausius pranešimus seserų, 
dirbusių pereitais metais Putna
mo ir Dainavos mergaičių sto
vyklose, jaunimo, ateitininkų ir 
vyčių — Dainavoje, “Baltijos” 
(Montrealy) ir Kennebunkporte 
ateitininkų stovyklose, buvo ga
lima ne tik pasidžiaugti gražiais 
darbo vaisiais, bet ir rimtai pa
galvoti apie buvusius trūkumus 
bei nustatyti aiškias ateities gai
res. Ateities darbų planams sėk-

Lietuvaitės Kanados krepšinio pirmenybėse
Edmontono didžiausias dien

raštis “The Journal for the Fa
mily” antrosios sekcijos pirma
me puslapyje įdėjo didžiulę 
“Aušros” mergaičių nuotrauką 
prie miesto rotušės rūmų ir jas 
pristatė visuomenei, pabrėžda
mas, kad “visos septynios, be 
išimties, yra ne tik jaunos, pa
trauklios ir talentingos Ontario 
provincijos čempijonės, bet ir 
lietuvaitės, priklausančios To
ronto lietuvių sporto klubui 
“Aušra”. Taip pat ir visi 3 To
ronto dienraščiai, palydėdami 
mūsų krepšininkes į pirmeny-

26. Paskutiniame ketvirtyje 
Lethbridge pradėjo imti viršų ir 
2 minutes iki rungtynių galo ve
dė net 5 taškų skirtumu. Tre
neris L. Meškauskas iš despe
racijos užsidegė cigarą, koman
dos vadovas S. Kėkštas trenkė 
po suolu savo skrybėlę, lietu
vių žiūrovų veiduose pasirodė 
ašaros, o kaikurie jų, nebeišlai
kę, paliko salę ... Tačiau Kli- 
maitės iš pusės salės įmestas

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

bes, nepamiršo pabrėžti, kad tai sumetė^ baudas ir užbaigė _pūs- 
yra nedidelės Toronto lietuvių 
kolonijos dukros, vykstančios at
stovauti Ontario Kanados krep
šinio pirmenybėse.

Tik septynios
Į Kanados pirmenybes mūsiš

kės galėjo vykti tik 7. Iki šiol 
provincijų nugalėtojos galėdavo 
papildyti ir pastiprinti savo ko
mandą 2 neregistruotom žaidė
jom. Paskutiniame Kanados 
krepšinio sąjungos suvažiavime 
buvo nutarta šią privilegiją at
šaukti. Mūsų vyresniųjų mergai
čių komanda, negalvodama tapti 
nugalėtoja, Ontario pirmeny
bėm užregistravo tik 7, žaidu
sias Toronto moterų krepšinio 
lygoje. Netikėtas, bet pelnytas 
laimėjimas prieš stiprią, 2 žai
dėjom sustiprintą Windsoro ko
mandą, mūsiškes pastatė į ne
pavydėtiną padėtį. Toronto 
“Globe & Mail”, iškėlęs faktą, 
kad visos žaidėjos yra 2—4 me
tais jaunesnės nei kitų koman
dų, joms taktiškai priminė, kad 
turės žaisti prieš ne tik metais, 
bet ir skaičiumi galingesnį prie
šą: “paprastai į pirmenybes 
vykstama ne su 7, bet su 12 
žaidėjų!”

Jei 7 žaidėjom, kaip rašė 
“Globe & Mail”, bus nelengva 
kovoti prieš dvigubai gausesnį 
priešą, tai galime įsivaizduoti 
kaip turėjo jaustis mūsiškės, kai 
pačių pirmųjų rungtynių pra
džioje neteko dar vienos ir pir
mojo penketuko žaidėjos Jurevi
čiūtės. Prieš savaitę pertempta 
ir pilnai nesugijus kulno saus
gyslė vėl pasitempė ir visom 
rungtynėm buvo išimta iš ri-

ir jėgą jos pradėjo naudoti iš 
pat pirmos minutės, tačiau mū
siškės tam buvo pasiruošusios 
(visą popietę specialiai tam tre
niravosi išsinuomotoje salėje) ir 
jų pastangos greičiu sulaužyti 
mūsiškių geležinę sieną nuėjo 
niekais. Po dviejų minučių žai
dimo Edmontonas paėmė minu
tę ir pradėjo žaisti mums leng
vesniu zoniniu gynimu, žaidi
mas buvo labai įtemptas ir 
lygus. Pirmasis ketvirtis baigė- krepšis ir 2 meistriški Starku- 
si 9:9. Antrame ketvirtyje ed- 
montoniškės padarė porą neti
kėtų prasiveržimų, be to, puikiai 

laikį 20:12 savo naudai. Mūsiš
kės, atsigavusios po puslaikio po
ilsio, su nauju užsidegimu pra
deda kovą, sumesdamos 10 taš
kų prieš Edmontono 8. Ketvir
tame ketvirtyje mūsiškės ypač 
blogai mėtė baudas, kai tuo tar
pu edmontoniškės sumetė be
veik visas. Neišnaudotos bau
dos (20!) mūsiškėm reiškė pra
laimėjimą. Rungtynės baigėsi 
39:29 Edmontono naudai.

įveikė Lethbridge
Paskutinėse (penktadienio) 

rungtynėse tiek pas Albertos 
čempijones Lethbridge, tiek pas 
mūsiškes jautėsi vidinė įtampa 
ir nerviškumas. Abiejose ko
mandose buvo pasigesta praėju
siose rungtynėse matyto susi- 
žaidimo ir savęs pasitikėjimo. 
Pirmasis ketvirtis vėl baigėsi ly
giomis 7:7; puslaikis — 16:17 
Lethbridge naudai; trečiame 
ketvirtyje ta pati istorija — 26:

mingiau išstudijuoti buvo suda
rytos specialios komisijos, ku
rios apėmė sekančius punktus: 
lituanistika, menas bei drama, 
sportas ir taut, šokiai, darbe
liai, dainos. Taip pat buvo pra
matytos galimybės talkinti skau
tų stovykloms, jeigu tik bus 
įmanoma suderinti laiką. Dar
botvarkės punkte “Liturgija sto
vyklose” aktyviai dalyvavo buvę 
stovyklų kapelionai kun. St. Yla 
ir kun. Vyt. Zakaras.

24-oji Putnamo mergaičių sto
vykla prasidės liepos 2 d. ir 
baigsis liepos 30 d. Stovyklos 
vadovė — sės. M. Viktorija; jai 
talkins seserys — M. Eucharis- 
ta ir M. Loreta.

Mergaičių stovykla Dainavo
je prasidės liepos 16 d. ir baig
sis liepos 30 d.; vedėja — sės. 
M. Igne; jai talkins seserys — 
M. Palmira ir M. Jurgita.

“Baltijos” bei. kitų stovyklų 
datos, kuriose seserys pakvies
tos talkinti, tuo tarpu dar nėra 
aiškios.

Nek. Pr. Marijos seserų ve- 
nebedrįso^ pasirodyti. Viktorijos damųjų bei talkinamųjų vasaros 

“jos (kvebe- stovyklų pasiruošimo darbai jau .
pradėti. Belieka juos tęsti, kad 
išaušus mielai vasarėlei vėl 
linksmai suskambėtų stovyklau
tojų pamilta daina:

“Mūs balsai tesiekia 
Gintarinį krantą 
Pavergtą tėvynę 
Tepaguodžia jie..M. J.

“CHICAGO TRIBUNE” dienraštis, rašymui apie Meką buvo skirtas net kiuotės!

tytės prasiveržimai ne tik išly
gino rezultatus, bet ir suteikė 
paskutinės sekundės laimėjimą. 
Rungtynes laimėjo mūsiškės 36: 
35. Šiose rungtynėse mūsiškės 
neišnaudojo 16 baudų metimų!

Kovinga dvasia
Aplamai, nežiūrint blogo bau

dų metimo, mūsiškės pasirodė 
techniškai gerai paruoštas vie
netas, pajėgus kovoti ir.su stip
riausiom Kanados vakarų ko
mandom. Ypatingai pasigėrėti
nas buvo mūsiškių zoninis gyni
mas ir jų sugebėjimas priversti 
priešininkes žaisti joms palan
kiausiu būdu. Jų kovingumo 
dvasios nepalaužė nemiegotos 
naktys, nei kas 3 minutes besi- 
keičią priešininkių penketukai. 
III-čia vieta iš 4 nėra didelis 
laimėjimas, tačiau neturime pa
miršti, kad į šias Kanados šimt
mečio pirmenybes atvyko tik pa
jėgiausios Kanados provincijų 
komandos. Kvebeko, Manitobos 
ir kitos provincijos po praėju
sių metų skaudžių pralaimėji
mų prieš Viktoriją ir Albertą

trenerio žodžiais: 
kietės) yra geros mergaitės, bet 
dar nedaug ką žino apie krepši
nį”. Iš keturių geriausių koman
dų būti trečia vra šis tas.

Lietuviškų ibų pirmasis 
tikslas nėra Spartas savyje ar 
vien sportiniai laimėjimai, o lie
tuviškos dvasios ugdymas jau
nime bei Lietuvos vardo skleidi
mas svetimtaučių tarpe. Ir šio 
lietuvaičių atsiekime negalima 
matuoti vien sportiniu mastu. 
Sportas šiandien yra viena ge
riausių garsinimo priemonių, 
kurią mūsiškės puikiai panau
dojo. Didžiuosiuose Kanados 
dienraščiuose, kuriuose tik buvo 
rašyta apie šias Kanados šimt
mečio pirmenybes, visur buvo 
pabrėžta, kad šios 7 krepšinin
kės, atstovaujančios didžiausiai 
Kanados provincijai, yra nedide
lės Toronto lietuvių bendruome
nės dukros.

Pirmenybėse dalyvavo: Biru
tė Starkutytė 14, 7, 14; Nijolė 
Kėkštaitė 12, 7, 5; Vaida Jure
vičiūtė —, 1, 1; Jonė Simonai
tytė 7, 0, 0; Judita Klimaitė 5, 
10, 14; Milda Romanovaitė 0, 
0, 2; Roma Bilkytė 0, 4, 0.

Jaudinantis priėmimas
Antras didelis lietuvybei pa

tarnavimas, kurį padarė mūsų 
mergaitės, tai sukėlimas pavasa
riškos nuotaikos negausioje Ed
montono lietuvių bendruomenė
je. “Mūsų mergaitėmis mes di
džiuosimės 10 metų” — pareiš-

(Nukelta i 5 psl.)

Moderni vienuolė—slidžių spor
to mėgėja sportininkės aprango
je

Canada

Miniatiūrinis Kanados
kuris save vadina didžiausiuoju pa
saulio laikraščiu, kovo 4 d. laidos 
pirmame puslapyje įdėjo lietuviu šei
mos nuotykius su savo šunimi, šalia 
visokią žudymų bei kitokių nelai
mių, nemaža puslapio dalis "buvo pa
skirta dviem nuotraukom (dar vie
na nuotrauka buvo paskutiniame pus
lapyje) ir aprašymui apie Rimavi- 
čių šuns Zsa Zsa istoriją. Ji prasi
dėjo, kai atidarius Rimavičių namo 
palėpės langą, Įšoko Zsa Zsa ir pa
teko ant stogo. Rimavičiai, žinoma, 
nusigando, kad šunelis nenupultų ir 
kalbino grįžti atgal Bet tas nekreipė 
dėmesio j kalbinimus. Teko šauktis 
gyvulių globos draugijos pareigūnų, 
kurie atsinešė kopėčias ir po kelių 
valandų šunelį laimingai nuėmė. 
Džiaugsmui čia nebuvo galo: laimin
gi buvo patys nuėmėjai ir mūsų tau
tiečiai. Atvyko daug korespondentų, 
kurie fotografavo Rimavičių namą ir 
Rimavičienę (spaudoje ji žymima 
kaip Mrs. Antanas Rimavičius). “Chi
cago Tribune” įdėtoje vienoje nuo
traukoje Rimavičienė yra stipriai ap
sikabinusi šunelį, kuris visiems daug 
nerimo sukėlė, o taip pat padėjo ir 
šeimininkams pagarsėti.• • •

“CHICAGO DAILY NEWS” prie
das “Panorama” kovo 4 d. įdėjo il
gą aprašymą apie kitą lietuvį — Jo
ną Meką, kuris neseniai iš Niujorko 
buvo atvykęs į Čikagą ir čia skaitė 
paskaitą Čikagos Meno Institute. Ap-

visas puslapis, šio leidinio viršelyje 
įdėta Meko nuotrauka su užrašu “Jo
nas Mekas: The Life and Work of 
the Daddy of the Underground Ci
nema”.

Ilgame rašinyje yra minima, jog 
Meko paskaitos Čikagoje klausėsi 
tiek daug žmonių, jog dalis iš jų 
net turėjo stovėti. Straipsnyje duo
ta nemaža minčių iš Meko paskaitos, 
diskusijų ir jo filmų demonstravimo. 
Korespondentas pažymėjo, kad Me
kas kalbėjo su lietuvišku akcentu, o 
toliau paminėjo, jog jis ir jo brolis 
Adolfas (taip pat filmų gamintojas) 
yra gimęs Semeniškių miestelyje, 
Lietuvoje. Taip pat minima, kad ru
sams ir vokiečiams okupavus Lietu
vą abu Mekai dirbo nelegaliuose 
laikraščiuose, nukreiptuose prieš 
okupantus ir dėlto pateko į privers
tinio darbo stovyklas. Rašoma, jog 
karo metu J. Mekas gyveno išvietin- 
tųjų stovyklose, studijavo filosofiją 
Mainzo universitete. Mekai norėję 
emigruoti į Izraelį ir Egiptą, tačiau 
nebuvo įsileisti, todėl 1949 m. atvy
ko Amerikon ir čia dirbo sunkveži
mių pakrovėjais ir lėkščių plovėjais. 
Iš įdėtų nuotraukų galima pamaty
ti neįprastą J. Meko išvaizdą: užsi
auginti ilgi plaukai jį daro panašų į 
šventąjį (plačiai skaitomas Amerikos 
žurnalas “Newsweek” vasario 13 d. 
laidoje pažymėjo, kad J. Mekas la
bai panašūs į šv. Pranciškų), o ne į

Nukelta į 7-tą psl.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas 

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai h- Ariniai ranku masažai, spindulinės Ir 

gan* vonios. Gydomieji judesiai tr psichologinė terapija.
B. Naujalis. Ps.D.R.M.NJPt. v f

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

Kietas riešutas
Pirmose rungtynėse “Aušrai” 

teko susitikti su praėjusių me
tų čempijonėm — Viktorijos 
universitetu. Viktorija, matyda
ma skaičiumi ir ūgiu daug men
kesnį priešą, galvojo turėsianti 
lengvą duoną. Tačiau po minu
tės turėjo savo nuomonę apie . 
lietuvaites pakeisti. Pirmieji 
krepšiai krito ne į mūsų, bet į 
Viktorijos krepšį ir mūsiškės ko
vojo už kiekvieną tašką su iki 
šiol nematytu ryžtu. Pirmasis 
ketvirtis baigėsi 10-9 Viktorijos 
naudai.

Antrojo ketvirčio gale Kli- 
maitei dėl baudų palikus aikš
tę, mūsiškės pradėjo nervintis, 
porą kartų prarado sviedinį ir 
puslaikį užbaigė 25:19 savo ne
naudai. Tretysis ketvirtis mūsiš
kėm buvo fatališkas. Po keleto 
minučių Viktorija vedė 38:19. 
Pavėluotai paimta pasitarimų 
minutė, nors ir sugrąžino mūsišl 
kėm pasitikėjimą — per likusi 
žaidimo laiką mūsiškės įmetė 19 
taškų, o Viktorija tik 13 —, ta
čiau laikas buvo jau pertrum- 
pas, kad būtų galima atgauti 
prarastus taškus. Viktorija lai
mėjo 51:38.

Po rungtynių atėjęs pasvei
kinti Viktorijos treneris pareiš
kė: “Mes nesitikėjome, kad lie
tuvaitės toks kietas riešutas.”

įtempta dvikova
Antrose (ketvirtadienio) rung

tynėse mūsiškės išėjo į dviko
vą su šių metų čempijonėm — 
Edmontono universitetu. Ed
montoniškės ūgiu šiek tiek ma
žesnės už Viktorijos krepšinin
kes, bet nepaprastai stinrios fi
ziškai ir dėl savo greičio yra 
pramintos “džetais”. Savo greitį

pilietybės pažymėjimas
Jei esate Kanados pi
lietis, galite gauti 
miniatiūrinį Kanados 
pilietybės pažymėji- 
mq, kurio antroj pu
sėj yra palikta vietos 
jūsų parašui bei foto
grafijai. Jis užtenka
mai mažas nešioti 
rankinuke bei pinigi
nėje ir parankus as
mens tapatybei įro
dyti

Šios miniatiūros gaunamos per jums artimiausius pilietybės teismus. Pilie

tybės teismai jūsų patarnavimui yra Halifakse, Monctone, Montrealyje, 

Otavoje, Sudbury, Toronte, Hamiltone, St. Catharines, Kitchener, Londo

ne, Calgary, Edmontone, Reginoj, Windsore, Winnipege, Saskatoone ir 

Vankuvery.

Kreipkitės šiandienų ir tiksliai sužinokite, kaip įsigyti miniatiūrinį pažymė

jimų, tinkamų nešioti rankinuke bei piniginėje.

t
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STUDENTŲ EKSKURSIJA
Viešnagei Į Bulgariją buvo išleis

ta Lietuvos studentų grupė, kurią 
sudaro vasaros darbo ir poilsio sto
vyklų pasižymėję dalyviai. Jų tarpe 
yra konservatorijos studentų vadina- 
moji meninė agitbrigada, visą pra
ėjusių metų vasarą koncertavusi Ka
zachstane. Ekskursijos organizato
riai — komjaunimo centrinis komi
tetas, augštojo ir specialiojo viduri
nio mokslo ministerija. Bulgarijoje 
lietuviai studentai turės progos su
sipažinti su augštosiomis mokyklo
mis, pasikeisti vasaros stovyklų or
ganizavimo patirtimL Be abejonės, 
jiems būtų buvusi žymiai Įdomesnė 
kelionė į Vakarų Europos kraštus, 
bet kompartija, matyt, vis dar prisi
bijo, kad iš ten kaikurie gali nesu-

Maskvos, Leningrado, Minsko ir Gor
kio miestų. Klasikinių ir P. Ameri
kos šokių A klasėje laimėtojais bu
vo pripažinta jau anksčiau pagarsėju
si kauniečių pora — gydytojai Jū
ratė ir Česlovas Norvaišos. B. kla
sėje varžybas laimėjo taip pat kau
niečiai — politechnikos instituto stu
dentė Dalia ir dėstytojas Vidas Ka- 
maičiai. šiame konkurse daugiausia 
prizų surinko kauniečių šokėjų po
ros.

NAUJI INŽINIERIAI
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EKSPONATAI IŠ LIETUVOS
“Tiesos” korespondentas L. Povi

laitis paskelbė pasikalbėjimą Su so
vietinio paviljono direktorium P. 
Červiakovu “Ką parodys Lietuva pa
saulinėje parodoje”. Sovietų Sąjun
gos milžiniškas žemėlapis turėsiąs 16 
ekranų, kuriuose būsią rodomi trum
pi respublikų paruošti filmai Tai
gi, toks ekranas teksiąs ir Lietuvai. 
Jų pobūdis, aišku, bus propagandi
nis — “laimė” sovietinėje okupaci
joje. švietimo skyriuje bus išstaty
tas Vilniaus proftechninės mokyklos 
nr. 21 moksleivių pagamintas piršti
nių užgalandinimo staklių veikiantis 
modelis ir Kauno politechnikos ins
tituto sukurtas ultragarsinis interfe- 
rometras. Lietuvos pramonei atsto-

TAUTOS FONDUI aukojo: po $20: 
P. Augaitis, St. Jakubickas, AL Ru
dokas ir D. Žiogas; po $10: A Au- 
gustinavičius, M. Grincevičius, VI. 
Miceika, G. Rugienis, B. Stonkus, B. 
Dirsė, kun. dr. J. Gutauskas; po $5: 

salėje. Susirinkime bus aptarti įvai- r.^nro unro • t D. Bendikas, A Budreika, J. Kėži-
rūs organizaciniai reikalai, kurių tar- KAZIUKO MUGĖ, kurią kasmet naitis, A Martinkevičius, Br. čaika, 
pe velykaičių išpardavimas ir metinė rengia mūsų skautai’ šiemet turėj° A’ Mažeika, St. Augustine, Ks. Rate- 
ateitininkų šventė. Vadovai maloniai rekordini lankytojų skaičių ir, žino- vičius, P. Lapienis, S. Beržinis, F. 
prašo bent vieną iš tėvų dalyvauti ma- dldžiausias Ugi šiol turėtas pa- Gurklys, S. Simutis, A. Samas, St. 
šiame susirinkime jamas. Po kiekvienų trejų pamaldų Kairys, D. Šilima, J. ObeUenis, A.

MENO PARODA Ateitininkų sen- erdvi Jaunimo Centro salė prigožė- Miknevičius, J. Vieraitis, J. Vitkaus- 
draugių kuopa ruošia trijų jaunų me- davo. pilna kur fc*kvienas kas, Pr. Kaziukonis, A. Masiulis, P.

galėjo nusipirkti savo mėgstamo vindašius, J. Laureckas, V. Zadurs- 
kis, K. Lukošius, dr. Br. Povilaitis, 
Alf. Kairys, F. Pargauskas, J. Kazo
kas; po $3: A Žebertavičius, VI. Vin
dašius, Meč. Norkus, S. SteigviUenė; 
po $2: J. Gudinskas, L. Rutkauskas, 
J. Onaitis, S. Jakubilius, B. Bertulis, 
^B. Cvirka, J. Sakinis, VI. Vytas, S. 
Oleka; kiti aukojo po mažiau. Iš vi
so surinkta $323 ir pasiųsti Kana
dos T. Fondo įgal. S. BaneUui To
ronte.

M. Račys, T. F. įgaliotinis

TĖVŲ SUSIRINKIMAS. Ateitinin- mu mūsų parengime, nuoširdus skau- 
kų vadovai kviečia ateitininkiškojo tiškas AČIŪ.

® LIETI MAI PASAUSE
jaunimo tėvų susirinkimą š.m. kovo
21 d., antradienį, 7 v.v. parapijos

Hamiltono Širvintos ir Nemuno 
tuntų skautai

Kauno politechnikos institute bu- džio 2 d. Jaunimo Centre. Paroda 
vo įteiktas 291 diplomas inžinie
riams, baigusiems studijas cheminės 
technologijos ir lengvosios pramonės 
elektrotechnikos fakultetuose. Moks
lą su pagyrimu baigė 12 jaunųjų in
žinierių. Elektrotechnikos inž. G. 
Račkauskas diplominio darbo sąskai- 
ton sukūrė specialų prietaisą Kauno 
dirbtinio pluošto gamyklai, techno-

bus atidaryta nuo 10 v.r. iki 6 v.v. 
Visi atsilankiusieji bus pavaišinti 
įvairiais užkandžiais.

VELYKŲ BOBUTĖ pas Hamilto
no vaikučius atvys Atvelykio sekma
dienį, balandžio 2 d., 4 v.p.p. Vaiku
čiai, norintieji- dalyvauti Velykų bo
butės programoje su įvairiais meni
niais pasirodymais, prašomi tuojau 
registruotis pas jaunesniųjų mokslei
vių ateitininkų globėją E. Gudinskie- 

logijos inž. L Šalčiūtė paruošė ir ap- nę tel. LI 7-1967. šiais metais yra pra- 
skaičiavo optimalias greito avalynės 
klijavimo metodus “Raudonojo Spa
lio” Įmonei Vilijampolėje.

ŽVEJŲ POREIKIAI
Peniai I. Pikturna paskelbė eilę 

reportažų "Apie tuos, kurie jūroje”, 
iškeldamas daug trūkumų Atlanto 
žvejų aprūpinime. Z. Ambrazaitis, 
pusmečiui praėjus, mėgino jieškoti 
pagerėjimo, bet rado... tą patį va
dovų nerūpestingumą. Klaipėdoje 
buvo atidarytas kino filmų nuomo
simo skyrius žvejybos laivams, ta-

vaus Vilniuje pagamintos universali- aiau jis ir šiandien neparūpina kru
nės ypatingo tikslumo šlifavimo stak- nikinių filmų, nes jie negaminami 
lės, papildydamos dvejas sovietinės 
konstrukcijos ir gamybos 
Spaudos eksponatų srityje lietuviš
kieji užimsią antrą vietą 
gausumu. P. červiakovo
skaitytojai iš vitrinų galėsią išsiim
ti ir pavartyti "Tiesą” ir "Soviets- 
kaja Utva”. Abu šie laikraščiai vis 
dar neturi nė vienos padoriau at
spausdintos klišės. Klišių gamybos 
technika jie, matyt, priklauso XIX 
šimtmečiai. Vaizduojamajam menui

nininku — A. Gužo, R. Astrausko ir . x J , . . _.
Gatavecko meno parodą š.m. balan- ™lsto lr ^mę visokiose

loterijose. Triukšminga sale, pakvi
pusi kopūstais ir kava, darė tikros 
lietuviškos mugės vaizdą, kur ries- 
tainininkai, limonadininkai ir kito
kie "vertelgos” siūlė savo gaminius. 
Žmonės tai mėgsta. Su tuo galima 
padaryti pinigo, bet čia reikia pla
čios organizacijos, kaip skautų ar 
ateitininkų, kur vaikų mamytės ne
mokamai prikepa ir prineša visokių 
gėrybių.

ONA BAKŠIENĖ iš Lietuvos atvy
ko. gyventi pas savo vyrą, visuome- 

matyta įdomi ir įvairi programa. Jo- nininką St. Bakšį. Karo išskirti prieš 
je gali dalyvauti visi kolonijos vaiku- ^3 metus, per dideles asmenines pa
čiai. šią tradicinę Velykų bobutę ruo- stangas ir su Kanados Raudonojo 
šia ateitininkų sendraugių kuopa vi- Kryžiaus pagalba galėjo vėl susi

jungti. Gaila tik, kad O. Bakšienė 
turėjo Lietuvoje palikti du jau už
augusius sūnus. Šį įvykį plačiai ap
rašė vietos dienraštis “The Hamil
ton Spectator”, įdėdamas keletą jų 
šeimos nuotraukų.

J. ŠVABAITIS taip pat susilaukė 
iš Lietuvos savo žmonos Anelės. At
rodo, kad Kanados valdžios daromos

PADĖKA

stakles.

savuoju 
teigimu,

pytojo V. Švažo, grafikų — A. Ski- 
rutytės, R. Gibavičiaus, A. Makūnai
tės, skulptoriaus P. Kisieliaus, vit- 
ražininkų — A. Stoškaus ir A. Gar- 
bausko. Taikomojo meno skyriuje 
bus lietuvių meistrų sukurtų ginta
ro papuošalų, medžio dirbinių, rank
darbių, lėlė tautiniais drabužiais ir 
muzikos instrumentų rinkinyje — 
lietuviški skudučiai. Lietuvos atsto
vavimui programose skiriami šie 
trumpi P. červiakovo žodžiai: “Tary
biniame keturių šimtų žmonių meno 
saviveiklos ansamblyje dalyvaus taip 
pat Lietuvos atstovai.” Taigi, neatro
do, kad i parodą būtų siunčiamas 
ansamblis “Lietuva” ar kuris kitas 
didesnis ir žymesnis vienetas.

KAUNIEČIAI PIRMAUJA
Vilniuje surengtame pramoginių 

šokių konkurse dalyvavo šokėjų po
ros iš Estijos, Latvijos, Lietuvos,

16 mm pločio juostoje, žvejai skun
dėsi, kad juos retai tepasiekia laiš
kai ir spauda iš Lietuvos. Ir šiuo 
klausimu nematyti jokios pažangos 
— paštą pristato vienas laivas, ku
rio pagrindinis uždavinys yra aprū
pinti žvejybos laivus maiste gami
niais. žvejai buvo nepatenkinti, kad 
jiems, kelis mėnesius praleidusiems 
jūroje, Klaipėdos uoste tenka rūpin
tis laivo iškrovimu bei jo paruoši
mu naujai kelionei, šį darbą galė
tų atlikti speciali pagalbinė įgula, 
gyvenanti Klaipėdoje. Ir šias viltis 
palaidojo Klaipėdos, žvejybos uosto 
viršininko V. Silajevo rusiški žo
džiai: “Tarybiniuose uostuose tokių 
Įgulų nėra. Kaip įgula patikės ki
tiems žmonėms savo laivą?” Per 
maskvinę žuvies ūkio ministeriją Z. 
Ambrazaičiui pavyko įtikinti virši
ninką V. Silajevą, kad jis Klaipėdos 
uose turi dvi pagalbines įgulas, 
bet jomis iš tikrųjų nepasitiki žve
jai. L Pikturna pasakojo, kaip vie
nas žvejys buvo nubaustas už savo 
artimiesiems atvežta dovaną — ke
letą sūdytų silkių. Jis jas buvo at
rinkęs iš tų, kurios dėl blogos ko
kybės išmetamos atgal į jūrą, žve
jybos uosto viržininkas V. Silajevąs 
tokių dovanų nepripažįsta: “Kokia 
čia tvarka? Parsineš iš uosto silkių 
jūreivis, 
vis. Kas

siems vaikučiams. J. P.
VISOS HAMILTONO SKAUTĖS 

iki š.m. balandžio 15 d. turėtų įsi
gyti naują vasarinę uniformą, kuri, 
su mažais pakeitimas, yra numatoma 
palikti visam laikui. Medžiagos ir 
naujų siuvimo nurodymų ar kitų in
formacijų teirautis pas tuntininkės 
pavaduotoją pskt Ireną Jokubynie- 
nę tel 389-3205, 40 Organ Cress., Ha
milton, Ont.

KAZIUKO MUGĖJE pirmą premi
ją laimėjo žalias bilietas nr. 00432. 
Atsiimti pas pskt. Ireną Jokubynie- 
nę, 40 Organ Cress., Hamilton, tel. 
389-3205.

Nuoširdžią padėką reiškiu visiems, 
kurie lankėte mane ligoninėje: K. L. 
Kat. Moterų Draugijos Delhi skyriui, 
p. p. Grincevičiams, Norkams, Ožo- 
lienei, Rugienienei, Stonkienei, Ole- 
kienei, Usvaltams. Jūsų lankymas 
stiprino mane.

Ačiū visiems —
Ona čeikienė

paskui pasiims ir ne jūrei- 
čia juos suvaikys? ..

V. Kst.

Su dideliu pasisekimu praėjus Ka
ziuko mugei, norisi pasidalinti įspū
džiais ir padėkoti visiems prie šio 
parengimo prisidėjusiems. Pirmiau
sia, nuoširdi padėka mūsų dvasios 
vadui — mons. dr J. Tadarauskui 
už pranešimus bažnyčioje ir leidimą 
nemokamai pasinaudoti Jaunimo 
Centro salės patalpomis. Ši parama 
praturtino skautišką jaunimą mora
liškai ir materiališkai. Nuoširdus 
ačiū lietuviškos radijo programos ve
dėjui J. R. Simanavičiui už prane
šimus per Hamiltono radijo stotį. 
Dėkojame "Knight Radio & Televi
sion” vedėjui A. Pilypaičiui už lo
terijai paaukotą duonos džiovintu
vą ir p. Giedraitienei už dovanotą pagyvėjo visų tautinių grupių veikla, 
pačios pieštą gražų paveikslą. Ponios 
Giedraitienės meniški gabumai ir 
duosnumas kas metai praturtina mū
sų parengimus. Ačiū visoms ponioms, 
kurios prisidėjo savo kulinariškais 
gabumais, iškepdamos tiek daug ska
nių tortų, pyragaičių, baravykų ir 
kitokių įvairių kepsnių bei už pa
galbą virtuvėje Kaziuko mugės me
tu.

Visiems, kurie prisidėjo dovano
mis, darbu, patarimu ir apsilanky-

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiu visiems, 

kurie lankėte mane Tillsonburgo Ii-' 
pastangos sujungti čia karo ir trem- goninėje, pareiškėte linkėjimų, žo- 
ties išardytas šeimas pradeda duoti 
rezultatų. Reikia tikėtis, kad ir kitų 
viltys, kurie per tuos ilgus metus 
vis darė žygių savo šeimoms atsiim
ti, dabar galės išsipildyti.

TAUTOS FONDO kviečiamas ba
landžio 29 d., šeštadienį, į Hamilto
ną atvyksta Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pirm. dr. J. K. 
Valiūnas, čia 5 v.p.p. Jaunimo Cent
ro salėje naujasis VLIKo pirm, su
sitiks su organizacijų atstovais ir 
padarys pranešimą visuomenei. Ki
tą dieną tokį pat pranešimą jis tu
rės Toronte. Turėtume pasiruošti to
kį augštą svečią tinkamai sutikti.

džiu ir laiškais, greit pasveikti ir 
atnešėt dovanų: kun. dr. J. Gutaus
kui, Delhi, Liet K. M. Dr-jai už gė
les, J. ir M. Rudokams, G. ir E. Ru
gieniams, P. ir M. Ožolams, P. ir Z. 
Augaičiams. A. Budreikai, M. Račiui, 
V. ir E. Galeckams, J. ir Z. Liut- 
kams, F. ir L. Pūkams, B. Ydai, B. 
Stonkui, S. ir J. Augustinavičiams, 
M. Cibirkienei, O. Bartulienei, B. 
Dirsei, W. Rakščiui, F. Gurkliui, 
J. Englerth, J. Pauriūi, J. Vieraičiui, 
S. Olekai, A. Schultz, K. Ratavičiui, 
S. ir A. šukaičiams; taipgi mano šei
mai: žmonai, dukroms ir žentui.

Ačiū visiems —
A. Rudokas

OTTAWA, Ont
SUSIORGANIZAVO MOTERYS. 

Ryšium su Kanados šimtmečio minė
jimu, pasauline paroda, Folk Arts 
Council Otavoje įkūrimu smarkiai

Pagal tradiciją, moterys pasirenka 
daugiau socialinę veiklos sritį. Tau
tinės bendruomenės turi gana stip
rius moterų vienetus prie savųjų pa
rapijų. Otavos Lietuvių Bendruome
nė, būdama maža, neturi savo parapi
jos ir ilgesnį laiką nebuvo įsteigus 
atskiro moterų vieneto. Šiemet vasa
rio 2 d. buvo sukviestos Otavos mo- ganizavimas, 
terys pasitarti organizaciniais reika- dienų surengimas Otavoje Folk Arts 
lais. Susirinkimas, apsvarstęs esamą Council projekto rėmuose — "Hospi- 
ietuviškos veiklos kryptį, rado reika- tality House”. Otavietė

linga aktyviau dalyvauti kultūrinėse 
kanadiečių organizacijose bei arti
miau bendrauti sų kitom tautinėm 
grupėm, nutarė įsteigti Otavos lietu
vių moterų vienetą, kurios palaiky
tų tampresnius ryšius su kitų kolo
nijų lietuvėmis moterimis, šis vie
netas prisijungs prie Kanados Liet. 
Katalikių Moterų Draugijos. Valdy- 
bon išrinktos: dr. Marija Ramūnie- 
nė, Natalija Trečiokienė, Dana Da- 
nienė. Artimiausių darbų plane: re
kolekcijų užbaigos agapė, siuntinių į 
lietuviškąjį Suvalkų trikampį suor- 

lietuviško vaišingumo

Ont.
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Vasario 16-toji buvo paminėta su* 
dideliu pasisekimu. Apylinkės val
dyba nuoširdžiai dėkoja visiems, pri- 
sidėjusiems prie minėjimo pasiseki
mo; Tėvui Barnabui Mikalauskui už 
atlaikymą pamaldų Lietuvos intenci
ja ir gražų tai dienai pritaikytą pa
mokslą; Hamiltono chorui, vadovau
jamam muz. A. Paulionio, už išpildy
mą gražios programos; p. E. Jurke
vičienei už gražią ir turiningą paskai
tą; Rimantui Paulioniui už vertimus 
paruošiant rezoliucijas ir nupiešimą 
užrašų salės papuošimui; ramovė- 
nams ir skautams už dalyvavimą su 
vėliavomis minėjime ir pamaldose; 
J. R. Simanavičiui ir J. šarapnickui 
už skelbimus per radiją ir spaudoje; 
p. P. Skeivelienei už tvarkingą ir ge-

St Catharines
rą loterijos pravedimą; šeiminin
kėms, kurios vaišino skaniai paga
minta zuikiena ir namuose kepta 
duona: M. šetkuvienei, O. Šukienei, 
V. Gudaitienei, K. - Grigienei ir B. 
Gegeckienei; už salės papuošimą — 
P. Skeivelienei, E. Kuraitienei, R. 
Kuraitytei, V. Kuraičiui ir P. Meš
kauskui; už rūpestingą darbą bufete 
— Juozui Grigui ir P. Meškauskui; 
medžiotojams už paaukotus zuikius 
— J. Mackevičiui, L. Pusliui, V. 
Ruzgiui, A. Vaičiui, L. Markeliui, J. 
Grigui, K. Galdikui ir J. Skeivelui.

Vieningu nuoširdžiu darbu ir gau
siu atsilankymu į minėjimą buvo iš
kilmingai atšvęsta Vasario 16-tos 
šventė. Dar kartą visiems nuoširdi 
padėka.

KLB St. Catharines apylinkės 
valdyba

WINDSOR, ONT
tetas — A. čerškus, R. čerškutė, P. 
ir J. Rudokai, Edv. Tautkevičius — 
pagrojo “Linksmąją našlę”. A. čerš- 
kaus meistriškai solo akordeonu iš
pildyta “Granada” ir tautinis šokis 
Lenciūgėlis susilaukė publikos gau-

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS šventė buvo paminėta vasario 
19 d. pradedant pamaldom šv. Ka
zimiero lietuvių bažnyčioj. Prieš Mi
šias P. Giedriūnas ir A. čerškus įne
šė lietuvišką ir kanadišką vėliavą,
kurią lydėjo tautiniais drabužiais pa- šių plojimų. Pabaigai jaunimas ir 
sipuošusios mergaitės: J. Balaišytė, šeštad. mokyklos mokiniai sudainavo 
V. Giedriūnaitė, R. Čerškutė ir A. 
Kraniauskaitė.

Kroatų salėje P. Januška atidarė 
minėjimą. Iškalbingas paskaitinin
kas A. Kasulaitis iš Klevelando įspū
dingoj kalboj pabrėžė, kad mes ne- 
prašom jokios malonės kovodami už 
Lietuvos laisvę, bet reikalaujame kingi. Programa buvo įvairi ir ne
grąžinti Dievo duotą žmogtfi teisę į paprasto pasigėrėjimo verta. Gali bū- 
laisvą gyvenimą. ti pavyzdys ir didesnėm kolonijom.

Meninę dalį išpildė šeštad mokyk- Malonu buvo klausytis, kad čia gi- 
la ir Windsoro jaunimas. Scenos mę vaikai taip puikiai ir aiškiai kai- 
vaizdelį “Kenčianti Uetuva” pradėjo ba lietuviškai, 
gražia ir aiškia kalba R. čerškutė. 
Tarp kitų dalyvių išryškėjo puikia 
deklamacija L. Tautkevičiūtė. Toliau 
sekė šeštad. mokyklos Suktinis, B. 
Brazdžionio eilėraštį “Vėtroj gimę” 
deklamavo P. Giedriūnas, piano so
lo “Progress" išpildė A Kraniauskai
tė. Mergaičių kvartetas — N. Gied
riūnaitė, D. Kozulytė, M. Pakauskai- 
tė ir A. Tautkevičiūtė — puikiai pa- tė, bet jų tėvų, kurie nuo mažens 
dainavo “Stoviu aš parimus” ir “Kur jiems leido nutolti nuo lietuviškos 
mano tėvelis gėrė”. Akordeonų kvin- visuomenės. Dalyvis

“Ko liūdi berželi” ir “Leiskit į Tėvy
nę”. Sumanus programos pranešėjas 
buvo stud. Z. Mockus.

Sudėtingą programą paruošė V. 
Tautkevičienė, o muzikinei daliai va
dovavo ir pats grojo A. čerškus. Už 
tai windsoriškiai yra jiems labai dė-

Malonu pažymėti, kad čia moks
lus baigęs ir savas profesijas turin
tis jaunimas noriai ir aktyviai daly
vauja lietuviškame veikime, tuo pa
rodydamas pavyzdį jaunesniems už 
save. Yra ir daugiau Windsore lie
tuviško jaunimo, bet apgailestautina, 
kad jis lietuviškoje veikloje nesiro
do. Čia, sakyčiau, nėra jaunimo kal

Tebūnie jums linksmos
Velykų šventės

Nuo amžių Velykų šventės mums primena laikų atsinaujinti.. laiką pažvelgti į prie
ki... naujoms viltims ir naujam gyvenimui.

Kai jus susirinksite su savo šeimomis švęsti šių linksmų švenčių pagal savo tradicijas, 
prisiminkite, kad mes, McGuinness bendro vė, linkime jums tikrai laimingų Velykų!

J. A. Valstybės
JUSTINAS BAVARSKIS, vienas 

Associated Press redaktorių Detroi
te, Vasario 16 proga šios žinių agen. 
toros biuletenyje paskelbė pluoštą 
žinių apie lietuvių laisvės viltis ir 
sovietų okupuotą Lietuvą. Jis taipgi 
pateikė pasikalbėjimus su "Draugo” 
red. kun. J. Prunskiu, Detroito lie
tuvių organizacijų pirm. K. Karveliu, 
buvusiu Lietuvos žemės ūkio min. J. 
Audėnu, Detroito advokatu Alg. 
Ambrose ir nuo sovietų laivo pabė
gusiu jūrininku Br. Kulberkiu. In
formacijomis pasinaudojo visa eilė 
amerikietiškų laikraščių.

ELENA OŽELYTĖ-SAULIENĖ Či
kagoje kreipėsi į L. Fondą, prašyda- 
dama į narių eiles įrašyti 1964 m. 
gegužės 9 d. Lugane, Šveicarijoje, 
mirusį Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signatarą prel. Kazimierą Šau
lį. Pradžiai ji atsiuntė $10, šią su 
mą pasižadėdama padidinti iki $100, 
kai atgaus sveikatą ir pradės dirb
ti. Ji ragina tautiečius prel. K. Šau
lio atminimą įamžinti tūkstančio do
lerių sudėtine auka L. Fondui.

TARPTAUTINIAME MAISTO IR 
PAPUOŠALŲ festivalyje, kurį suor
ganizavo Kenosha, Wisconsin, Mo
terų Klubas, šalia lenkų, žydų, ar
mėnų, danų, švedų, italų bei kitų 
tautybių dalyvavo Ir lietuviai. Šį 
lietuvių pasirodymą suorganizavo Te
resė ir dr. Vyt Balčiūnai. Be tradi
cinių lietuviškų patiekalų, lietuviams 
atstovavo lėlės tautiniuos drabu
žiuos, išsiuvinėtos pagalvėlės, ginta
riniai papuošalai ir medžio drožiniai. 
Keletą tautinių šokių pašoko "Bijū
no” grupė, vadovaujama Stasio Mi
lašiaus.

ANTANAS JUŠKA, astronomijos 
daktaras ir buvęs profesorius, iš Vil
niaus atskrido į Detroitą pas bro
lius Alfonsą ir Juozą. Svečias šiuo 
metu jau yra pensininkas, vizą turi 
trims mėnesiams.

RIMAS VAIČAITIS, prieš 6 metus 
atvykęs iš Lietuvos į Čikagą, baigė 
aeronautikos inžinerijos studijas B. 
S. laipsniu Illinois un-te Urbanoje 
ir buvo pakviestas dirbti asistentu. 
Jaunasis inžinierius, atsisakęs vilio
jančių aviacijos įmonių pasiūlymų, 
kvietimą priėmė, norėdamas pasinau
doti proga magistro laipsniui įsi
gyti.

VACYS PETRAUSKAS, 16-to 
"Draugo” romano konkurso mecena
tas, lankėsi Lenkijoje ir Suvalkų tri
kampyje. "Drauge” jis pasakoja: 
"Seinuose savo būstinę turi Lietu
vių kultūros d-jos valdyba, kuri va
dovauja visai Suvalkų trikampio lie
tuvių veiklai. Buvome pas juos užėję. 
Labai nuoširdžiai jie mus priėmė, 
pavaišino ir mielai apie savo veiklą 
painformavo. Jos pirmininkas yra 
jaunas, gabus, energingas ir drau
giškas vyras Eug. Petruškevičius. Bet 
kartu jis yra ir LVKC CV gen. sek
retorius, ir visa lietuviška veikla ten 
juda tik per kompartijos prizmę. 
Klausiau, ar jie gauna Amerikos lie
tuvių spaudos. Sakėsi gauną net du 
liet, laikraščius: "Vilnį” ir "Lais
vę”. Siūliau užprenumeruoti jiems 
"Draugą” ar "Naujienas”. Bet turė
jau suprasti, kad šitai jiems nepa
keliui. Girdėjau žmones kalbant, kad
pirmininkas neblogas žmogus, daž- žįsta, 
nai skriaudžiamą lietuvį užtariąs. 
Nežiūrint visokių laisvių garantavi
mo įstatymais, visdėlto Lenkijos lie
tuviai, kaip tautinė mažuma, yra ge
rokai skriaudžiama..

MARIJAMPOLĖS GIMNAZIJOS 
MONOGRAFIJAI jau surinkta ir pa
ruošta medžiaga, apimanti carinės 
okupacijos laikotarpį. Jos dar daug 
trūksta gimnazijos veiklai nepriklau
somybės laikotarpyje išryškinti. Ra
šinius prašoma siųsti monografijos 
reikalų vedėjui Vyt Paulioniui, 4407 
S. Artesian Ave., Chicago, I1L, USA.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS Či
kagos apygardos valdyba paskelbė 
vajų, norėdama sutelkti $10.000 li
tuanistinėms mokykloms. Vajus bus 
vykdomas iki mokyklų pavasario 
šventės gegužės 21 d. Metinė 22 li
tuanistinių mokyklų sąmata siekia 
apie $75.000, kurių patys tėvai ne
įstengia suaukoti. Mokyklos turi 
1.879 mokinius ir 135 mokytojus.

LIUDVIKA KONTAUTAITĖ IR 
VYTAUTAS RAICEVIČIAJ atžymė
jo auksinį vedybų jubilėjų pamaldo
mis Šv. Antano bažnyčioje Cicero ir 
pobūviu parapijos salėje. 1949 m. 
jie su anūkais buvo ištremti į Ir
kutską, kur teko vargti ir skursti 7 
metus. Iš Sibiro pavyko persikelti į 
Lenkiją ir iš ten 1958 m. atvykti 
pas dukrą į JAV, kuriai jie atve- 
žė jau išaugintus du jos vaikus.

KADA BUS IŠLEISTI JULIAUS 
KAUPO RAŠTAI? — klausia Alf. 
Nakas "Naujienose”. Prieš trejus 
metus mirus jaunesniosios kartos ra
šytojui J. Kaupui, jo draugai ir ko
legos rašytojai pasižadėjo įamžinti 
velionies atminimą raštų tritomiu. 
Pažado iš tikrųjų būta gražaus, bet 
gražia negalima pavadinti jau trejus 
metus užtrukusios tylos. Ligi šio lai
ko dar neperspausdintas nė "Dakta
ras Kripštukas pragare”, kuris turė
jo būti išleistas pirmuoju tomu, ne
kalbant jau apie kitus rašinius. Prie 
velionies karsto padarytam įsiparei
gojimui, atrodo, netiktų liaudies pa
tarlė: pažadėsi — patiešisi, neište
sėsi — nesugriešysi...

Vokietija
VASARIO 16 KOELNO LIETUVIAI 
atžymėjo vasario 26 d. T. Alf. Ber- 
natonio, kapucino, atlaikytomis Mi- 
šiomis ir minėjimu salėje, kur pa
grindinę kalbą pasakė parlamento 
Bonnoje atstovas H. A. Eplee, linkė
damas Lietuvai atgauti laisvę. Bon- 
nos vyriausybė turėtu šiuo klausimu 
aiškiau pasisakyti, bet tokio pasisaky
mo turi* reikalauti Vokietijoje gyve
ną lietuviai. Meninę minėjimo dalį 
atliko pianistas Ant. Smetona, solis
tė Laimutė Stepaitienė ir ponios A. 
Boehm vadovaujama tautinių šokių 
grupė.

T. DR. KLEMENSAS ŽALALIS, 
OFM, vysk. Pr. Brazio kviečiamas, 
iš JAV persikėlė Į Vokietiją pastora
ciniam darbui. Jo adresas: Rev. K. 
Žalalis, OFM, 8937 Bad Woerishofen- 
Gartensiedlung, Kirchenstr. 5, West 
Germany.

Britanija
"EUROPOS LIETUVIO” PRANE

ŠIMU, sovietų premjero A Kosygi
no palydos gretose buvo ir okupuo
tos Estijos "premjeras” Klaossonas. 
Ryšium su šia pavarde oficialiame 
svečių sąraše, vienas korespondentas 
Britanijos užsienio reikalų ministe
rijoje įvykusioje spaudos konferen
cijoje norėjo sužinoti, ar tai reiškia 
Baltijos kraštų ankesijos pripažini
mą. Dienraščio "Guardian” ir britų 
kompartijos organo "Morning Star” 
teigimu, jam buvo atsakyta, kad Bri
tanija šiuo klausimu laikosi ligšioli
nės politikos ir Baltijos kraštų įjun
gimo i Sovietų Sąjungą nepripa-

A. KOSYGINO VIEŠNAGĖS PRO
GA didžiules protesto demonstraci
jas Bradforde suorganizavo Sovietų 
Sąjungos pavergtų tautų išeiviai. De
monstrantų eisena miesto gatvėse 
buvo mylios ilgio. Pagrindinę kalbą 
St. George salėje pasakė Pavergtųjų 
Tautų organizacijos pirmininkas 
Bradforde Kronbaks, primindamas 
masinius baltiečių trėmimus į Sibirą, 
tankų vikšrais sutraiškytą vengrų su
kilimą. Demonstracijose dalyvavo 
baltarusiais, vengrai, latviai, lietu
viai, estai, lenkai ir ukrainiečiai.

CAFE DE PARIS 
LIQUEUR

LONDON, ONT.
REKOLEKCIJOS prasidės Verbų 

sekmadienį, kovo 19 d., 7.30 v. vak.; 
pirmadienį, antradienį ir trečiadienį 
pamaldos — 9 v. r. ir 7.30 v. vak.; 
Didįjį Ketvirtadienį — tik vakare 
7.30; D. Penktadienį — tik 3 v.p.p.; 
D. šeštad. — 8 v. vak. Velykų rytą — 
7 v.r. ir 9 v. ryto. Per pirmąsias, t 
y. 7 vai. Mišias bus užbaigtos ir 
rekolekcijos. Vienuoliktos valandos 
pamaldų Velykų dieną nebus. Prieš 
pamaldas bus klausoma išpažinčių. 
Klebonas prašo visus parapijiečius 
rekolekcijose dalyvauti. Jas ves sve
čias kunigas. Jo pavardė bus pra
nešta vėliau — per pamokslą.

ĘEZERVUOKITE L A I K Ą... 
KRIKŠTYNOMS. Kaziuko muge lyg 
ir pradedama grandinė parengi
mų, kuriuose pagrindinis dėmesys 
skiriamas jaunajai kartai. Prašoma 
dvi datas balandžio mėn. rezervuo-

ti mūsų jaunimui, būtent, 8 ir 22 d 
Apie pastarąją teks išsitarti vėliau. 
Gi balandžio 8 d. Londono ir Rod- 
nės jaunimo ansamblis “priims krikš
tą” ir taps pilnateisiu Kanados lie
tuvių meninių vienetų nariu. Siam 
reikšmingam mažos apylinkės įvykiui 
atžymėti tą dieną įvyks iškilmingas 
aktas-koncertas, vaišės ir šokiai prie 
orkestro muzikos. Kviečiami visi 
Londono ir kaimyninių apylinkių lie
tuviai šioje ne kasmet pasitaikančio
je progoje dalyvauti ir galimai anks
čiau, bet ne vėliau balandžio 1 d., 
įsigyti dalyvio bilietus pas vieną iš 
žemiau minimų asmenų, būtent, U. 
Bliskienę, 137 Albert St, London, 
Ont, tel. 434-9204; Miceiką, Simcoe, . 
tel. 426-3071 arba V. Ignaitį, RR 3, 
Rodney, Ont, tel. 785-0046.

P. RAMONIENEI, buv. apyl. v-bos 
narei, padaryta nesunki operacija. 
Sveiksta Viktorijos ligoninėje. D. E.
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MCGUINNESS

•: PARIS?

MCGUINNESS ~

Ckerry
BIIAXDY

CHERRY BRANDY 
LIQUEUR

OLD CANADA, kanadiška 
degtinė. Naujai paruošta Kana
dos šimtmečiui, su spalvinga eti
kete, vaizduojančia 1861 m. Kor- 

||| nelijaus Krieghoffo piešinio ko- 
Jį| piją, vaizduojančią tipišką anks- 
^7 tyvą Kanados prancūzu nerūpes

tingą gyvenimą.

Likerio gaminimas McGuinness bendrovėje yra menas, kuris pareikalavo daug metų pa
tyrimo. Cafe de Paris, Cherry Brandy, Anisette, Creme de Menthe, Orange Curacao, 
Apricot Brandy — tai tik keli iš garsiųjų McGuinness likerių.

MCGUINNESS
DISTILLERS LIMITED — MIMICO, ONTARIO
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Efl kultūrinėje veikim

sų vertinimuose ir įvairiuose

g

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRAS
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Australijos lietuvių bendruo spaudai, turėjo keletą pokalbių 
menės dailės meno svečias Leo- dailės meno klausimais akade- 
nas Urbonas, suruošęs savo kū- minio jaunimo ir suaugusių kul- 
rinių parodas Niujorke, čikago- tūriniuose sambūriuose. Taip 
je, Klevelande ir ten sušilau- pat dalyvavo lietuvių ir ameri- 
kęs labai teigiamų amerikinės kiečių radijo bei televizijos pro- 
spaudos meno kritikų vertini- gramose, kurių metu su mūsų 
mų, šiomis dienomis atvyksta 
Kanadon. Atvyksta ne įprasti- 
nėn viešnagėn, bet supažindinti 
kanadiečių su savo modernaus- 
abstraktinio meno kūryba. Tok
sai- susipažindinimas įvyks To-

dailininku buvo perduoti pasi
kalbėjimai apie jo gyvenimo bei 
kūrybinio darbo raidą.

Leonas Urbonas savo spalvin
ga modernia daile atkreipęs ne 
tiek savų, kiek amerikiečių me- 

ronte: dailininkas Leonas Urbo- no kultūros darbuotojų dėmesį, 
nas kovo 20 d., pirmadienį, 7.30 pastarųjų buvo kviečiamas lan- 
v.v., W.W. Art Gallery, 830 Yon- kyti meno mokyklas, muzėjus 
ge St., patalpose atidarys savo bei galerijas, dalyvauti konkur- 
kūrinių parodą. Į Torontą Lęo- sų vertinimuose ir įvairiuose 
nas Urbonas atveža apie 30 kū- kultūriniuose sambūriuose, kur 
rinių. Pastaroji Leono Urbono buvo aptariamos dailės ir bend- 
dailės kūrinių paroda bus jau rai meno kultūros problemos, 
ketvirtoji S. Amerikos žemyne Amerikiniai kultūrininkai, tei- 
ir dešimtoji šio dailininko kury- giamai vertinę Leono Urbono 
binės raidos metu. Kitos, anks- savitos išraiškos dailės meną, 
tyvesnės, jo parodos įvyko Aust- susidomėję sekė ir jo savitas 
ralijos žemyne — keturios Syd- mintis, pareikštas anų pokalbių 
nejaus ir po vieną Melbourne bei diskusijų metu.
bei Canberros miestų galerijose. Dail. Leonas Urbonas Toron- 

Po pirmųjų pavykusių Leono te numato viešėti iki balandžio 
Urbono kūrinių parodų Š, Ame- mėnesio pradžios. Tenykštės 
rikoje svečias dailininkas parda- viešnagės dienomis, dailininkas 
vė keliasdešimtį savo darbų, bus savo bičiulių — Stasės ir 
Baigęs savo viešnagę Toronte, Vytauto Liuimų, 62 Humber- 
dar turės savo parodą ir Detroi
te. Grįždamas atgal į Australi
ją numato sustoti Los Angeles 
ir San Francisco didmiesčiuose, 
ten patyrinėti galimybes toli
mesnės ateities savo kūrinių pa
rodoms ruošti.

Leonas Urbonas savo pirmą 
kūrybinę vienšnagę šiaurinės 
Amerikos žemyne pradėjo pra
ėjusių metų spalio mėnesį. Per 
penkis mėnesius suspėjo suruoš
ti keturias parodas. Lygiagre
čiai su parodų ruoša, Leonas Ur
bonas veikliai dalyvavo šio kraš
to lietuvių bendruomeniniame 
bei kultūriniame gyvenime: ra
šė straipsnius vietos lietuvių

A. Tamošaitis — knygženkliu kūrėjas
PRANYS ALŠĖNAS

;• - r

“DRAUGO” SPAUSTUVEI Cika 
goję atiduotas spausdinti dr. Marty
no Anyso parašytas istorinis veika
las “Senprūsių giminių (Prutheno- pateikė šimtąją premjerą, kuria bū
ram Gentes) kovos su vokiečių ri
terių ordinu 1230—1283.” Veikalas 
1964 m. sausio 21 d. gavo dr Vy
dūno fondo premiją. Knyga yra is
toriškai vertinga ta prasme, kad ji 
atidengia žiląją senovę, apie kurią 
lietuvių istorinėje literatūroje iki 
šiol nebuvo pagrindinio veikalo. 
Knyga kalbiniu atžvilgiu patikrinta 
B. Babrausko Čikagoje. Jos išleidi
mas finansuojamas Mažosios Lietu
vos Lietuvių Draugijos Čikagoje, 
garbės prenumeratorių ir pavienių 
asmenų. Jeigu kuris tautietis dar no
rėtų įsirašyti garbės prenumeratorių, 
prašomas kreiptis į knygos autorių 
dr. Martyną Anysą, 37 Delaware Ave, 
Toronto 4, Ont, Canada. Tik sujung
tomis jėgomis galima pasiekti dides
nio tikslo. “Viribus unitis” — saky
davo romėnai ir šiuo principu rem
damiesi užkariavo visą anuomet ži
nomą pasaulį. Mažiausia garbės pre
numeratoriaus auka yra $10. Jų pa
vardės bus įrašomos į knygą.

MLL Draugijos valdyba Čikagoje

“Ex libris” (lotyniškai — “iš 
knygų”) — tai savininko ženk
las. Jis esti su reikiamu dailinin
ko sukurtu piešiniu, dažniausia 
simboliškai vaizduojančiu tai, kas 
knygų savininkui miela, brangu 
ir būdinga. Piešinys kartais vaiz
duoja knygos savininko charak
terio bruožus bei jo veiklą. Taip 
pat jame įrašoma savininko var
das, pavardė. Ex librisą multipli
kavus (nedidelio formato popie
rinių lapelių forma), jis lipdomas 
antroje knygos viršelių pusėje.

Ex libris anksčiau turėdavo sa
vininko heraldinį ženklą, vėliau 
— emblemas, alegorinius vaizdus 
ar šūkius, kurie rodydavo knygos 
savininko specialybę ir pomėgį.

Ex libris, kaip menas, nėra daž
nas reiškinys ir nevisų dailinin
kų puoselėjamas. Jų kūrybos 
technika įvairi: dažniausia raiži
niai medyje, varyje, net akmeny
je, linoleume ir pan. Kartais Ex- 
librisai surenkami spaustuvėje.

Pagal lietuvių enciklopediją, 
pirmuoju lietuvišku Ex-librisu 
laikomas kun. J. Tumo-Vaižgan
to turėtas knyginis ženklas. Nepr. 
Lietuvos laikotarpyje Ex-libris 
buvo gana plačiai paplitęs. Juos 
vartojo ne tik atskiri asmenys 
bet ir įvairių įstaigų bibliotekos. 
Lietuviškojo Ex-libnso meno rai
dai turėjo didelės reikšmės P. 
Galaunė, V. K. Jonynas, V. Pet
ravičius, J. Burba ir kt. Nema
žus Ex-librisų rinkinius turėjo V. 
Cimkauskas, P. Galaunė, St. Pil
ka, V. Steponaitis ir kt.

Be anksčiau suminėtų dailinin
kų, puoselėjusių ir tebepuoselė- 
jančių Ex libris kūrybą, bene 
tikru veteranu laikytinas ir dail. 
A. Tamošaitis, šios dailės srity
je jis jau galėtų švęsti ketverto 
dešimčių praeitį,* nes 1927 m. jis 
sukūrė Ėx-librisą P. Galaunei.

Gyvendamas Kanadoj, dail. A.

crest Boulevard (telefonas: RO 
2-8586), svečias.

Mes, “amerikiečiai” lietuviai, 
išlydėdami svečią, dailininką 
Leoną Urboną į Kanadą, linki
me jam geriausios asmeninės ir 
kūrybinės sėkmės ir kviečiame 
visus aplankyti Leono Urbono 
dailės kūrinių ‘parodą Toronte 
ir susipažinti su šio savito mū
sų dailininko kūrybiniu veidu. 
Visų sričių meno kūrėjai kuria 
ne sau, bet mums visiems. Taigi, 
visi ir būkime nuoširdžiais jų 
kūrybinių žygdarbių ne tik ste
bėtojais, bet ir rėmėjais, kiek- ________ _____ _____
vienas, pagal išgales, įsigydami gįai kintančiu vėjo gūsiu. Sigi- 
jų kūrinių. Andrius Jogaudas tas Sėlis tesiekia ištverti ir būti 

savitu. Jis leidžiasi išorinių jėgų 
stumdomas, bet gyvenimo pilku
ma komunistinėje santvarkoje jo 
nesužavi; leidžiasi kompartijos iš- 

, šauktoje pūgoje pavežamas, bet 
kratosi būti vairuotoju ir net bet- 
kuriuo veikėju. Jis — silpno bū
do, nejautrios širdies, bet pikti
nasi prisitaikėliais, kuriems gera 
kiekviena santvarka, jei leidžia 
vegetuoti ar net kopti komparti
jos pakopomis. Tai jusliniai žmo-1 
nės, norį gerai pavalgyti, išgerti, 
patogesniame kampe gyventi.

Sėlis mato laikinosios sostinės jos globotinis spyriuojasi? Sėliui, 
užrašą: “justitia ėst fundamen- kaip ir autoriui, nepatinka, kad 
turn regnorum” (143 psl.), bet prie turėklų prikibo apstybė te
praeina, lyg šis užrašas tebūtų lių. Jos — įvairios kilmės, tačiau 
praeities atgyvena. *|proletariškojį vyrauja. Lengva

Romane dažnai kartojama: tai susidoroti autoriui su buvusiu ne
buvo prieš 13-15 m. Kartais, ro- priklausomos Lietuvos ministe- 
dosi, Sėlis lyg ne tas, pakitęs.?[iu> yĮ6,11? mostelėjimu jį^apšau- 
Tarkime — jis pabudintas susi
kaupimo. Tačiau skaitytojui ne
aišku, kas jį privertė kauptis, ir 
svarbiausia, nematyti takoskyros 
tarp Sėlio, pasroviui plaukiančio 
proletarinėje visuomenėje, ir Se
ko, bandančio pasikeisti. Pagrin
dinis veikėjas Sėlis bando pats 
save apgaudinėti net su savimi 
besikalbėdamas: “Aš nekaltas, 
kad soduose atsirado puvėsių, o

Tamošaitis prieš keletą metų nu
piešė Ex-librisą dr. H. Nagini, 
B. Vaitkūnaitei, V. A. Jonynui 
Montrealyje, rašytojui A. Rūkui 
ir poetui K. Bradūnui JAV-bėse, 
o dabar — šias eilutes rašančiam.

Iš dail. A. Tamošaičio sukur
tų Ex-librisų matyti, kad kūrėjo 
polinkis krypsta į grynąją dai
lę. Jo Ex-libris piešiniai bei įra
šai daugiau tapybiniai, mažiau pa
našūs į komercinį meną. Juose 
ypatingas dėmesys kreipiamas į 
simboliką, kuri itin svarbi Ex-lib^ 
rišu kūryboje.

Dail. A. Tamošaitis visoj savo 
plačios apimties kūryboj yra ir 
sintetikas, jieškąs ir jungiąs įvai
rius elementus į vieną stilistinę 
visumą. Jis nuolat jieško dailėje 
vis ko nors gražesnio, dailesnio, 
patrauklesnio ir, pasakytume, 
savitesnio — tamošaitiškesnio! 
Jis puoselėja įvairius dailės dar
bų žanrus, vienur juos kurdamas 
visiškai skirtingai nuo kitų, ki
tur — jungdamas įvairių žanrų 
techniką ir jieškodamas prieina- 
miausios (ir patraukliausios!) sin
tezės. Jis — tapytojas ir grafi
kas. šių žanrų kūrybą A. Tamo
šaitis puoselėja dargi kaip ilga
metis žinovas lietuvių tautodailės 
motyvų ir audimo technikos. Jis, 
pasak Mindaugo Nasvyčio, su 
liaudies menu, ypač audiniais, su
augo kaip aistringas tautodailės 
rinkėjas ir audimo meistras bei 
mokytojas.

Dail. A. Tamošaičio kūrybai 
turi nemažos įtakos ir moderni
nio meno problemos, kurios, nors 
santūriai priimamos, skverbiasi į 
A. Tamošaičio gražiai išbalan
suotą sintetinę kūrybą, jos tech
niką ir stilių.

A. Tamošaitis savo dailės dar
buose yra individualus, niekeno 
nepakartojamas ir pats kitų ne
kartojus. Todėl ir jo Ex-librisų 
kūryba eina tuo pačiu keliu.

Pavasariniai ir vasariniai siuntiniai 
1967 metams

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų pavasariui 
ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už pigią kainą. Į juos .'yra 
įtraukta visa, ko labiausiai reikia jūsų artimiesiems.

Be to, kiekvienas siuntėjas gali sudaryti dovanų siuntinį savo nuožiū
ra, pasinaudodamas mūsų kainoraščiu.

MOTERIŠKAS (1967)
Nailoninis su diržu itališkas lietpaltis, 3 jd. vilnonės angliškos me

džiagos eilutei, 4 jd. puikios suknelei medžiagos, 1 komplektas nailonininų 
apatinių drabužių, 2 p. geriausios rūšies nailonininų kojinių, 1 šilkinė gė
lėta skarelė, 1 nailoninė skarelė, 12 specialiai parinktų namų darbui ada
tų, 2 ritės labai stiprių siūlų, 1 trumpom rankovėm megztukas.

Kaina $75.00.
VYRIŠKAS (1967)
Itališkas nailoninis su dirže dėvimas lietpaltis, 3% jd. angliškos vil

nonės medžiagos eilutei, 2 nailoniniai marškiniai, 1 terilino kaklaraištis, 1 
komplektas apatinių drabužių, 2 p. nailoninių arba vilnonių kojinių, 12 
įvairaus dydžio adatų, 2 ritės labai stiprių siūlų, 3 jardai vilnonės me
džiagos apsiaustui.

Kaina $75.00.
Jungtinis • moteriškas (1967) ir vyriškas (1967) siuntinys kainuoja 

$135.00.
Tebesiunčiame ir visus kitus mūsų anksčiau skelbtus siuntinius dar 

vis už tą pačią kainą.
Automobilius, dviračius, motociklus, siuvamąsias mašinas, svaigina

mus gėralus, tabaką ir maistą (sov. gamybos) pristatome iš kooperatyvų 
Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.
BALTIC STORES LTD. (Z. JURAS)., 
421 Hackney Rd. London, E. 2, England

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas pristaty
mas.

Atstovai: A. Kusinskis, 167 College St, Sudbury, Ont, Canada.
L. Radzevičių*, RJL 2, Port Arthur, Ontario, Canada
Galime pervesti ir pinigus, už kuriuo* gavėjas turi teisę pasirinkti tai,

Dailininkas Leonas Urbonas, atvykęs iš Australijos, rengia savo kūrinių parodas JAV-se ir Kanadoje. 
Nuotraukoje dailininkas prie vieno savo kūrinių

Dabartinė buitis ’’Kauno romane
GEDIMINAS GALVA(Tęsinys iš pr. numerio)

Kas esi, Sėli?
Romano veikėjai gainiojami, 

blaškomi, lyg rudens lapai stai-

tono stalo” kadrams tvarkyti. To
kia Sigito Sėlio biografija. Ji bū
tų neužbaigta nutylėjus, kad į 
partinę mokyklą nepriimtas, tik 
protekcijos būdu jon patenka. Iš 
jos išguitas, į pateptųjų partiją 
nepriimamas. Jis ilgą laiką sliuo
gia nusitvėręs partijos turėklų, 
nes jo pokalbyje su viršininku 
turėklai svarbūs. Netekus turėk
lų teliks anot viršininko:

— šiukšlynas. Pamazgų duobė. Ka
nalizacija. Nuleis vandenį ir viskas — 

byloja viršininkas.
— Taip pesimistiškai, viršininke...
— Būk optimistas, tik be iliuzijų. 

Iliuzijų nekenčiu. Jos trukdo gyventi 
atkerta viršininkas (114 psh).
Kodėl pateptasis ir komparti-

!kus niekšu. Bet kaip su partijos 
pateptaisiais, kurie ir su drabu
žiais pralenda pro adatos skylu
tę, nors toli gražu nėra šventuo
lėliai? Sigitas Sėlis šlykštisi kom
partijos palaimintųjų grūstimi, 
bet kartu bijo likti nuošalyje, kad 
netaptų sovietinės santvarkos dė
lių auka. Jam telieka filosofuoti: 
“Ką, gal sakysi, kad laimėjus so
cializmui, klasių kova menkėja...xxavL ovuuuov ucoxiauv įjarvoiu, v/ < , _ *■_ .. .

svetimi vėjai prinešė usnių į žy.jEteja: kuo mes daromės stipresni, 
diančias mūsų pievas__” (46 tuo aštrėja ta klasių kova... ta
psl.). Jis nenori savo žemėje ma
tyti usnių ir, pasitelkęs Hėgelio 
dialektiką, galvoja: jei yra teisių, 
turi būti ir klystančių. Kas per 
vieni teisieji ir klystantys? Jam 
neaišku, kuriems jis pats priklau
so. Jis nėra kompartijos dogmų 
gynėjas, tačiau piktinasi kompar
tijos pareigūnų keleriopa ‘’mora
le”. Kai jam pavedama iš kom
partijos pareigūno išprievartau
tos moters gauti parašą, kad kal
tininkas nekaltas, tylomis mur
ma: “Klysti, žinoma, gali kiek
vienas. Apie kokius principus ga
lima kalbėti šiuo konkrečiu atve
ju, kai...”

Sėlis — kaip šapas. Atrodo, 
jis norėtų atsisveikinti su srove, 
patekti į ramią įlanką ir šaipytis 
iš neprasmingai besinardančių su
drumstoje srovėje. Jis dažnai 
murma: gyvenimas sunkus, ne
lengva vakarykštė diena. O kas 
bus rytoj? Ima sau priekaištauti:

“Kodėl aš negalvoju apie ateitį? 
Nejaugi ji visa liko ant to kalnelio su 
baltais kryžiais, toje duobėje, į kurią 
taip nykiai krito grumstai; nejaugi aš 
jau niekad neišsivaduosiu iš tos sals
telėjusios, priklios miglos, kuri vis 
dar nepaleidžia manęs iš savo gleivė
tu pirštų?” (204 psL).

Kas ta salstelėjusi, prikli mig
la? Tai kompartijos sukurtoji 
santvarka. Kas tie gleivėti pirš
tai? Kompartijos pareigūnai — 
“aparačikai”, vykdantys Maskvos 
valią.

Proletaro sūnus, kurio tėvas 
žuvo Saksonijoje, vargstančią mo
tiną teprisimena kitų paskatin
tas, nukeliamas nuo statybos fer
mų ir “pasodintas už didelio gel-

spyruoklė, žinai...” (382 psl.) 
Jis bijo komunistinės spyruoklės, 
kuri naikina be pasigailėjimo. 
Jam belieka svyruoti kaip smil
gai, gaunančiai syvų iš vadinamos 
socialistinės santvarkos podirvio.

Freudiškas keturkampis
“Kauno romanas” priglaudžia 

daugelį neišryškintų veikėjų. Sen
timentaliame paplūdimyje vieton 
įprastinio feudališko trikampio 
mes užtinkame keturkampį. Jį vi-

. Sėlis neturi principų, nors kal
ba apie juos savo buičiai ginti, 
kilti traškančiomis pakopomis ar 
bent turėklų laikytis. Jo “prin
cipas” — stumti kitus nuo Rėp
to, jei kelią užstoja, prisitaikyti 
vietos varžovams ir Maskvai; pa
galiau meluoti kalbant apie prin
cipus.

Tas pats beprincipiškumas ly
di ir kitus romano veikėjus. Sau
gumo pulk. Dargužas, “pavyzdin
giausias” lietuvių “valytojas”, di- 
džiavęsis Berijos dovana — jo at
vaizdu su parašu, ima siausti at
leistas iš pareigų. Jis musiagau- 
džiu tvoja, kur tik patenka, neva 
į muses, lyg naikindamas į ran
kas patekusias aukas — žmones 
ir byloja:

— Kapec mane apčiurlino, na 
apvogė, supratai? (386 psl.).

O Sėlis patylomis svarsto: “Ap
vogė? Ar tas žodis — apvogė; 
gal tik liaudis susigrąžino sau tai, 
ko Dargužas buvo pasiėmęs per 
daug — per daug valdžios, per 
daug patogumų; kas ji apvogė? 
Ta pati liaudis?* Ar gali visi vogti 
iš vieno?” (390 psl.).

Sėlis pasimeta ir savo svarsty
muose: “Gal aš noriu, ir galiu 
— kas žino?” (440 psl.). Šis abe
jingumas sako, kad Sėlis nepajė
gia “atsiplėšti iš gleivėtų pirš
tų” praeities ir surasti tikro ke
bo dabartyje. Jo paskutiniai žo
džiai: “tavo tėvas bus žmogus”, 
kursto blyškias viltis, nors jos 
nieko bendro neturi su romano 
autoriaus tezėmis. Autorius pa
lieka vyriausią veikėją pakelėje. 
Neaiški romano užuomazga ne
randa atomazgos. Sėlis palieka- 
kamas kaip plevėsa, be kelio ir 
gairių. Jo pergyvenimai yra atsi
tiktiniai. Visi svarbiausi klausi
mai paliekami neatsakyti.

Kompartijos programoje (Vil
nius, 1962 m. 94 psl.) rašyto
jams numatytas didelis uždavi
nys: auklėti darbo žmones, įveik
ti buržuazinių pažiūrų atgyve
nas. Komunistai neapsižiūrėjo,

vo pasirinkta šveicarų rašytojo F. 
Diurenmato komedija “F i z i Ira i”. 
Spektaklį režisavo Juozas Miltinis, 
apipavidalino dail. M. Bulaka, pa
grindinius vaidmenis sukūrė H. Ho- 
kušaitė, D. Banionis, B. Babkauskas, 
G. Karka ir V. Blėdis. Rež. J. Mil
tinis spaudai pareiškė: “100-asis mū
sų kolektyvo spektaklis, tai dau
giau administracinis, o ne meninis 
faktas. Taigi mes ir nesistengėme 
kaip nors specialiai šia proga ruošti 
spektaklį...” Komedija buvusi pa
sirinkta dėlto, kad Diurenmatas esąs 
kupinas ironijos, epochos masto su
krėtimus ir skandalus pateikiąs far
so stiliumi.

VYTAUTAS SIRIJOS GIRA savo 
įspūdžiuose iš Lenkijos pabrėžė porą 
JAV lietuviams įdomių sakinių, apra
šydamas tarptautinę parodą Kroku
voje: “Dviejuose dideliuose pasta
tuose vyko tarptautinė grafikos paro
da. Viename pastate — lenkų gra
fikai. Kitame name, labai naujoviš
kame tiek vidumi, tiek išore (dėl 

LILIJA ŠUKYTĖ, Metropolitan pastato buvo architektų gincyta- 
operos solistė, kovo 17 d. dainuos gi, & ji5 Krokuvai) — užsie

niečiai. Tarybiniame stende — ir 
mūsų Gibavičius (perkrikštytas Giė- 
ravičium) su Kuzminskiu. Priešais
— amerikiečiai grafikai. Jų cent
re — Romas Viesulas. Stipresnis už 
kitus savo bendrapiliečius ..

VILNIAUS PEDAGOGINIAME 
INSTITUTE chemijos katedros vyr. 
dėstytoja V. Tutkuvienė sėkmingai 
apgynė chemijos mokslų kandidatės 
disertaciją, tapdama šimtuoju insti
tuto nariu, įsigijusiu mokslinį laips
nį arba vardą. Instituto dėstytojai 
dažnai dalyvauja mokslinėse konfe
rencijose. Maskvoje įvykusiame tarp
tautiniame matematikų kongrese 
pranešimus padarė docentai — V. 
Bliznikas, P. Survila, docentės pa
reigas einanti D. Petruškevičiūtė, 
tarptautiniame simpoziume Sofijoje
— docentė S. Stašauskaitė, 
pešte — docentas P. Pipinys.

ROMANAS JALOVECKAS, 
linės restauracinės dirbtuvės 
tektas, jau paruošė planus tėviškės 
muzėjui, kuris bus įrengtas Pieve
lių kaimo 182 hektarų plote Pra- 
vienos pakrantėse, netoli Rumšiškių, 
tarp Vilniaus-Kauho greitkelio ir 
Kauno marių, ši vietovė pasirinkta 
dėlto, kad jos gamtovaizdyje lengva 
sukurti keturias etnografines zonas 
— Augštaitijos, Žemaitijos, Dzūki
jos ir Suvalkijos. Žemaičių pamariui 
atstovaus Pravienos žemupis su Kau
no mariomis. Į etnografines zonas 
numatoma perkelti po 20-30 senųjų 
pastatų, pradedant žemaičių dūminė
mis pirkiomis ir baigiant augštaitlS- 
kais malūnais. D. Sniukas, “Tiesoj” 
paskelbtame reportaže įsivaizduoda-' 
mas būsimą kelionę po jau įrengtą 
muzėjų, rašo apie kapinaites su kry
žiais, medine koplytėle, smūtkeliais 
paženklintas pakeles. Muzėjaus teri- _ 
torijoje bus pastatytas viešbutis, res
toranas, kavinė, įruoštas amfiteat
ras dainų šventėms ir poilsio parkas 
Kauno marių pakrantėje. Eksponatų 
rinkimas jau esąs pradėtas: “Muzie
jaus taryba ta proga kreipiasi į vi
sus kraštotyrininkus, kolūkių ir ta
rybinių ūkių vadovus, kaimo inteli
gentiją, studentus aktyviai padėti 
šiame svarbiame mūsų 18 amž. pa
baigos ir 19 amž. praeities įamžini
mo darbe.” V. Kst.

boja sovietines santvarkos mies- enėse auga nauji žmonės, 
cione Raminta, bet pritampa prie kurjuos galima vadinti komunis- 
saugumiecio pulkininko Darguzo. įjnės santvarkos atgyvenomis, 
duktės Alvinos ir ją veda vien Toks yra ne vienas Sėlis, bet ir 
dėlto, kad ji mokėjo prisivilioti j ejjg romane pasirodančių veidu, 
ir pamokyti kopti kompartijos | gtai kodėl §is romanas sukėlė 
ramaus Ji riaukia* nuo praeities: komPartiios spaudoje kritikų 
ntTtitrūkusi hirinti savigarbos k siautuli- Jie romaną pakilnoja, 
neatitrukusi, turi g oos ir l karštą kaštaną, nes negali 

kalbėti apie tai, ką pats autorius 
nutylėjo.

“Kauno romano” veikėjai šneka 
dviprasmiškai ir plūduriuoja gy
venimo sraute. Jie, kaip ir auto
rius, numano, kad dar neišaušęs 

Į rytas tapti savaimingu žmogumi, 
kuriam pirmiausia reikia vienos 
sąlygos: laisvės.

Autorius tik masina savo vei
kėją tapti pilnutiniu žmogumi, 
nes jo persilpnos jėgos atsikra
tyti savųjų, o jau nešnekant apie 
Maskvos kompartijos engimą. Sė
lis šio klausimo nesvarsto. Jis tik 
šliaužia tuštumoje, be tikslo, nes 
nepajėgia praeities naštos atsikra
tyti ir surasti švyturio.

Autorius savo silpnybėmis su
sirikiuoja su Sėliu. Gal todėl, 
kompartijos kritikai juos laiko 
neišskiriamais. '

išdidumo, vienintelis romane tvir
tas charakteris — Geda, buvusio 
nepriklausomos Lietuvos minis- 
terio giminaitė, ištremta penke- 
riems metams į Sibirą miško 
kirsti.

Ir kai jie vėl po tremties su
sitinka, užsimezga keistas pokal
bis:

— Kirtau mišką, — taria Geda.
— Mišką? — stebisi Sėlis.
— Taip, o kas? Blogai?
— Labai net gerai. Mes, taip 

kant, iš vienos sistemos, aš vos 
springau, tardamas tuos žodžius 
taip valdiškai ir gūdžiai jie čia 
skambėjo; iš vienos sistemos — mat, 
kaip (396 psl.).

Ir kai Geda lyg teisino Sėlį: 
“Tu juk kitaip negalėjai... ta
vo principas”, Sigitas įgeltas už
siplieskė: “Koks principas?”

sa-
ne-

nu

JAU GALIMA GAUTI ATVIRUKŲ, 
TINKAMŲ ĮVAIRIOM PROGOM:

Velykom, vardadieniui, padėkoms (vestuvinių dovanų, 
naujagimio ir kt.).

Kainos: nuo 5 iki 15 centų
Užsakymai priimami paštu ir išpildomi gavus pinigus už 

atvirukus ir persiuntimų.
Rašyti: "Žiburiai", 941 Dundas St. W. Toronto 3, Ont.

JEI PLANUOJATE PIRKTI 
rašomąją mašinėlę visom kalbom 
ar skaičiavimo mašinėle*, įvairins 
transitorinias ar stereo radijo pri
imtuvas, televizijos aparatus ir tt,

imi, USA

Marvin David Levy operos “Mour
ning Becomes Electra” Helen Niles 
vaidmenį Tai bus jos didžiausias pa
sirodymas Metropolitan operos teat
ro scenoje, liudijąs mūsų tautietės 
žingsnį į priekį. “Draugo” teigimu, 
L. Šukytę šiam vaidmeniui pasirinko 
pats kompozitorius.

LEONAS BALTRUS, iš Italijos į 
JAV atvykęs tenoras, su sopranu 
Marta Pender duos koncertus Niu
jorke, Čikagoje, San Francisco ir 
Dalias, kur taipgi dainuos Itn. Pin- 
kertono vaidmenį G. Puccini operoje 
“Madame Butterfly”. Muzikos kri
tikai Romoje, vertindami jaunojo 
lietuvio solisto kūrybinius žingsnius, 
pabrėžė jo balso stiprumą, malonų 
tembrą ir interpretaciją. L. Baltrus 
yra pasiryžęs surengti keletą koncer
tų ir Kanados lietuviams.

PASKAITŲ CIKLĄ GAVĖNIOS 
PROGA tema “Rašytojas žvelgia į 
žmogų” suorganizavo Čikagos ateiti
ninkai. Jis buvo pradėtas vasario 
25 d. dr. Birutės Ciplijauskaitėš pa
skaita “žmogus Gavinet ir Unamu
no kūryboje”. Antrąją paskaitą — 
“žmogus Gliaudos Ikaro sonatoje” 
skaitė dr. Kęstutis Keblys kovo 11 
d. Dr. Viktorija Skrupskelytė kovo 
18 skaitys trečią ir paskutinę ciklo 
paskaitą — “Jean Cayrol moderniųjų 
rašytojų tarpe”.

KETURIŲ POETŲ KŪRYBOS VA
KARĄ Čikagoje surengė “Gintaro” 
korporacija, programai atlikti pa- 
kviesdama Liūnę Sutemą, Danguo
lę šukelytę ir Jurgį Blekaitį. Bri
tanijoje gyvenančio Vlado šlaito ei
lėraščius deklamavo akt. Leonas Ba
rauskas.

EDVARDO VALAIČIO 16 akvare
lių paroda buvo atidaryta kovo 5 d. 
Balzeko lietuvių kultūros muzėjuje 
Čikagoje. Ji truks iki balandžio 6 
d. Lankymo valandos — nuo 1 iki 
4.30 v.p.p. kasdien. E. Valaitis yra 
1913 m. JAV gimęs lietuvis, dalį jau
nystės praleidęs Lietuvoje. Meną stu
dijavo Čikagos Meno Institute, kartu 
išeidamas ir skelbimų kursą. Kurį 
laiką yra dirbęs garsiojoje Niujor
ko Macy krautuvėje, o nuo 1945 m. 
priklauso dienraščio “Chicago Tribu
ne” meno skyriui, kur paruošia vir
šelius ir iliustracijas sekmadienio 
žurnalui. Jo spalvingų akvarelių te
ma plati, apimanti gamtos, miestų 
vaiždus ir įdomesnius pastatus. Šio
je parodoje viena akvarelė yra skir
ta lietuviškam kryžiui. Neseniai 10 
E. Valaičio akvarelių įsigijo Vincent 
Price, Hollywood© aktorius ir kar
tu didelis meno žinovas, kadaise sa
vo žiniomis stebinęs televizijos žiū
rovus programoje “The 64,000 Dol
lars Question”.

RELIGINIO MENO PARODĄ Mas- 
peth, N.Y., parapijos salėje suren
gė Lietuvių Moterų Klubų federaci
ja, vadovaujama pirm. V. Jonuškai-

Buda- '

moks- 
archi-

Lietuvaitės Kanados 
krepšinio 

pirmenybėse 
Atkelta iš 3-čio psl.

vienas senosios kartos ed-kė 
montoniškis. Nors Edmontono 
lietuviai apie mūsų krepšinin
kių atvykimą sužinojo tik sek
madienio naktį, tačiau visas jų 

__ ____ r__  _____ būrys atskubėjo, nežiūrint vėly- 
tės-Leskaitienės. Parodoje dalyvavo VOS nakties, pasitikti aerodro- 
dailininkai: A. Elskus, B. Gedvilienė, 
V. Ignas, R. Ingelevičienė, V. Jo
nynas, P. Jurkus, E. Kepalaitė, V. 
Kašuba, V. Krikštolaitytė, E. Kulber, 
A. Merker, I. Pacevičiūtė, A. Pelda- 
vičiūtė, V. Raulinaitis, J. Rūtenis ir 
V. Viesulas. Paskaitą apie lietuvių 
religinį meną skaitė dail. V. K. Jo
nynas.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA J. 
Kamavičiaus “Gražinos’ 
proga ruošiasi atžymėti dešimtmetį 
specialiu leidiniu, kuris operų mė
gėjams primins visus šio ansamblio 
pastatymus ir jų dalyvius. “Gražinos” 
spektakliuose nuolatinių solistų eiles 
papildys Arnoldas Voketaitis, praėju
sį sezoną dainavęs Lyric operoje. 
Chorus “Gražinos” operai jau baigia 
paruošti chormeisteriai — Al. Ste
phens, Alf. Gečas, kompoz. D. La
pinskas ir akompaniatorius Alv. Va- mūsiškes su gėlėmis, išleido jas 
saitis. su graudžiomis ilgesio ašaromis.

AKTORIUS ir Rež. JUOZAS DAU- Tikėkime, kad tai buvo nepas- 
bėnas kuria lietuvišką teatrą Niu- kutinis dviejų lietuviškų bend- 
jorke. Dviejų šimtų vietų auditorija ruomenių susiartinimas. Neužil- 
įrengiama Aušros Vartų lietuvių pa- 20 Toronto lietuvių tautinių ŠO- 
rapijos salėje Manhattane. Planuo- kiu grupė vyks į Calgary, o 
jama vaidinti lietuvių autorių vei- Kėkštaitė ir Bilkytė galės pa
kalus lietuviškai ir angliškai, kad su rodyti kelia ir į mielą kaimyni- 
jais turėtų progos susipažinti ame- nę Edmonto lietuvių Bendruo- 
rikietiškoji visuomenė. mene. T. P. —

premjeros

me. Pasitikę su gėlėmis ir nuo
širdžiu pabučiavimu, jie beveik 
visi sekė rungtynes, daugiau 
jaudindamiesi už pačias mergai
tes. šeštadienio vakare sureng
toje pagerbimo vakarienėje bei 
sekmadienio pamaldose ir išleis
tuvėse dalyvavo ne tik aktyvūs 
bendruomenės nariai, bet ir tie, 
kurie jau daugelį metų nebebu
vo įkėlę kojos į savo gražius 
Lietuvių Namus. Improvizuota 
aušrieČių meninė programa — 
“koncertas” seniesiems, ypač 
jaunimui, kuris buvo susirinkęs 
iki paskutinio, parodė, kad mū
sų mergaitės moka ne tik gerai 
žaisti krepšinį, bet ir sugeba sa
vo jausmus išreikšti skambia 
lietuviška daina.

Edmontono lietuviai, sutikę



Mann & Martel
REALTORS

Tel. RO 2-8255
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augite, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje. 
BLOOR - CLENDENAN, 
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO,
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor . In
dian Grove, $7.000 įmetėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

2320 Bloor St. W
DUNDAS — BROCK

jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

$lė.M0 įmokėti, 7 
augštų gražus namas su 2-Jy

__ _________ _ ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS,
$2J00 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo-. 
dėmios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7300 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski-

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų Met. LE. 6-1419

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naują uuosavybią.

MANN&MARTTEL
REALTORS

Tel. 249-7691
ISLINGTON — THE KINGSWAY, 
$36.900, ideali vieta gydytojui arba 
dantistui, dvigubas garažas ir įva-1 
žiavimas, sklypas 90’xl40\ Į
DUNDAS — VARSITY, 
$22.900, 6 kambariai per du augš- 
tu, 2 virtuvės, 2 prausyklos, 9 me-' 
tų senumo. ___
LAKESHORE — KIPLING, 
$$26.000, visiškai atnaujintas na
mas iš vidaus, naujas plasteris ir 
medžio darbas, 2 virtuvės, 2 prau
syklos, garažas, arti susisiekimo, 
krautuvių ir viešbučio.
EAST DR. — SCARLETT RD., 
$25.000, atskiras 1% augšto plytų 
namas, 6 kambariai ir 1 rūsyje, 2 
virtuvės, 2 prausyklos, švarus na
mas; savininkas išsikelia. f

i

1928 Weston Rd.
BATHURST — WILSON
$19.000, atskiras, 5 kambariai, ga
ražas, sklypas 42’xl5O’, $5.000 įmo
kėti.
JANE — LAMBTON,
$12.000 pilna kaina, medinis, priva
tus įvažiavimas, vieta garažui, skly
pas 30’x90’.
MIMICO — ROYAL YORK Rd., 
šešiabutis (6-plex), prašoma kaina 
$61.000 su $20.000 įmokėjimu, 8 au
tomobiliams parkinimas, 5-ki butai 
2-jų miegamųjų, geros pajamos.
ROYAL YORK RD.—LAWRENCE, 
$23.900, 9 kambariai, atskiras mū
rinis namas su garažu, dideli kam
bariai, 3 prausyklos, įmokėti $5— 
7.000; didelei šeimai, tinka nuomo- 
jimuL

St. Vaupšas
Darbo teL 249-7691 Namų teL 244-3519

Turime taip pat daug kitų nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

Tel. 534-9286 
žus, modernios statybos vienaaugš-j 
tis (bungalow);.šeši dideli kamba-f 
riai, prabangiai įrengta virtuvė, ki
limai ir užuolaidos. Didelis sklypas, 
dvigubas garažas, graži vieta, arti 
mokyklų ir susisiekimo.
WEST TORONTO
$10.000 įmokėti, 6 dideli kambariai, 
trijų kambarių butas rūsyje. Namas 
7 metų senumo. Dvi modernios vir
tuvės, 3 prausyklos, privatus šoni
nis įvažiavimas. Arti krautuvių ir 
susisiekimo.
BLOOR - RUNNYMEDE
$12.000 įmok, mūrinis, 7 gražūs 
kambariai, dvi virtuvės, garažas ir 
geras įvažiavimas. Namas be skolų, 
skubus pardavimas.

1072 Bloor Str. W.
INDIAN Rd. . ANNETTE, 
$4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 
7 kamb. per du augštus, 2 moder
nios virtuvės, garažas ir geras įva
žiavimas. Galima tuoj užimti. Leng
vos išmokėjimo sąlygos.
JANE • ANNETTE,
$5.000 įmokėti, 6 kambariai, mūri
nis, atskiras, moderni virtuvė, šo
ninis įvažiavimas, vieta garažui. Na
mas be skolų. Prašo $21.500.
BLOOR - INDIAN Rd., 
$7.000 įmokėti, rupių plytų, atski
ras, 6 gražūs kambariai, moderni 
(Virtuvė. Įrengtas rūsys, garažas ir 
šoninis įvažiavimas. Dešimčiai me
tų išmokėjimas. Vertas dėmesio. 
MARTINGROVE - RICHVIEW Prk. 
$10.000 įmokėti, šviesių plytų, gra-

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-130 ir 430-7
Antr. 10-130
Treč. uždarytas
Ketv. 10-130 ir 430 - 7
Penkt. 10-130 ir 430-8

Sekm. 930-1

1966 M. GRUODŽIO 31 
BALANSAS — $2,344,396.
1966 M. PELNAS — $41,286.

UŽ ŠERUS, 
434% UŽ DEPOZITUS 
100% SAUGUMAS

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate 

lietuviškiems kultūriniams reikalams.
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL. LE 1-1161

INDIAN RD. - HOWARD PARK, grynais, mūro, atskiras, 11 didelių 
barių, 2 garažai, geras įvažiavimas.
GLENLAKE • CLENDENAN, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambariai 
per du augštus, baigtas rūsys, garažas, privatus įvažiavimas, gerai užlaikytas 
EGLINTON - KEELE $18.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 butų apartamentas, 
5 garažai po 2 miegamuosius.
KIPLING • RATHBURN RD. $12.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambarių 
vienaaugštis (bungalow), baigtas rūsys, garažas, $26.500.

Neradus šiame skelbime jums tinkamo objekto, ar norint parduoti ne- 
judomą tartą, prašau skambinti kiekvienu laiku, gausite teisingą patar- 
navimą.

Toronto Real Estate Boards narys. 
LE1-1161, namų 783-2105

II TORONTO
Lietuviu skautų veikla

• Visose Prisikėlimo parapijos sa
lėse kovo 12 d. įvykusi Kaziuko mu
gė buvo ypač gausi lankytojais ir 
skautų-čių paruoštais darbeliais bei 
mamyčių iškeptais skanumynais. Mu
gę atidarė vysk. V. Brizgys, perkop
damas kaspiną ir tardamas skautiš
kam jaunimui skirtą žodį. Tėvų ko
miteto premijas už gražiausius pa
viljonus laimėjo: pirmąją pusiau jū-

sirinkimai: jaunesniųjų berniukų — 
tuoj po 10 v. Mišių ateitininkų kam
baryje; jaunučių mergaičių — 2 v., 
Vaidilučių — 2 v. ir Gintarių — 3.30

• Skautų būklo įrengimo darbai y, visi mergaičių susirinkimai įvyks
tęsiami toliau. Dažymo darbai baigti r. v. Namuose.
ir pradedamas sienų dekoravimas.
Skautiškas ačiū prie dažymo darbų 
prisidėjusiems:
J. Borysui, P. Dapkui, J. Damba-
rui, A. Empakeriui, P. Goriui, P. 
Kudreikiui, J. Mačiuliui, A. Simona- 
vičiui, A. Vasiliauskui ir R. žiogriui.

Abromaičiui,

Ateitininkų šventė įvyks balandžio 
9 d. Visi prašomi ruoštis įžodžio eg
zaminams iš anksto. Smulki šventės 
programa bus paskelbta vėliau. Eg
zaminai duodantiem įžodį bus tą sa
vaitę prieš šventę, šeštadienį, balan
džio 8, po pietų numatomas bend-

• Prisikėlimo par. Katalikų Vy- ras susirinkimas kartu su iš kitur 
rų skautai ir j. skautės, antrąją — rų Dr-jai, parėmusiai skautų būklo atvykusiais svečiais, po to — trum- 
“Dainavos” dr-vė, trečiąją — IH-ji darbus $35 auka, nuoširdus ačiū. pas susikaupimas bažnyčioje ir jau

nimui šokiai, šeštadienio vakare sen
draugiai organizuoja bendrą vakarie
nę tėvams ir sendraugiams.

Sekmadienį, balandžio 9, visi daly
vaus organizuotai 10 vai. Mišiose. 
Bus šventinama nauja vyr. mokslei
vių vėliava. Po pietų — iškilmingas 
posėdis, kurio metu atskiri būreliai 
duos įžodį, po to Federacijos vado 
dr. J. Girniaus paskaita ir meninė 
dalis, kurią išpildys patys mokslei
viai. Visi būreliai jau dabar prašo- 

, mi iš anksto ruoštis tai meninei pro-
• Kovo 21 d., antradienį, 7.30 v.v., gramai. Po programos tėvų komite- 

skautų būkle šaukiamas Rambyno tas žada paruošti visam jaunimui ir 
.tunto vadijos posėdis. Tuntininkas tėvams bendrus užkandžius parapi- 
kviečia visus vadijos narius šiame po- jos kavinėje. Laiko liko nedaug, visi 
sėdyje būtinai dalyvauti. C. S.

• Lietuvių Skautų Sąjungos su
važiavimas baigtas, išsiuntinėjus pas
kutinį biuletenį, kuriame prisistato 
naujasis sąjungos tarybos pirm. v.s. 
A Saulaitis. Biuletenyje paskelbti 
keli pranešimai, diskusiniai pareiš
kimai ir suvažiavimo dalyvių balsavi- 

skautų būklą apžiūrėjo keturi kana- mo sąjunginiais klausimais rezulta- 
diečių skautų vadovai su poniomis. 
“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų vado
vai — šios mugės organizatoriai — 
dėkoja vysk. V. Blizgiui už jos ati
darymą, T. pranciškonams — už pa
talpas, tėvų komitetui — už bendra
vimą, tėveliams ir mamytėms — už 
talką ir visiems lankytojams — už 
paliktą dolerį skautų-čių draugovių 
reikalams.

vilkiukų dr-vė. Originalus ir pirmą 
kartą sėkmingai išbandytas dalykas 
buvo vyr. skaučių sumanumu ir dar
bu įruošta jauki ir skoningai deko
ruota kavinė naujoje parapijos sa
lėje. Mugę aplankė, buvo pavaišinti 
lietuviškais valgiai ir įrengiamą

• Paskutiniame “Skautų Aido” 
nr. itin gausu nuotraukų iš Toronto 
skautų-čių veiklos. Ar jau visi užsi
prenumeravome “Sk. Aidą”?

EKSPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Jesentukyje įvyko Sov. Sąjungos 

lauko bėgimo pirmenybės, kurias ko
mandiniu požiūriu laimėjo Lietuva. 
Taip pat jose pirmas vietas atski
ruose nuotoliuose laimėjo K Orentas 
5000 m. vyrų bėgime ir I. Juozaity- 
tė moterų 1000 m. bėgime.

Kaune įvyko Lietuvos moksleivių 
uždarų patalpų lengv. atletikos pir
menybės, kuriose septyniolikmetė 
panevėžietė M. Treinytė pasiekė 
reikšmingą pasekmę, šuolyje į tolį ji 
nušoko 6,01 m. ir tapo pirmąja lie
tuvaite peržengusia 6 m. ribą.

Kauno “Žalgirio” rankininkai, ku
rie dalyvavo rankinio turnyre Bra
tislavoje, laimėjo antrą vietą. Jie, 
nugalėję Gotwaldą 16:9, vengrų Djor- 
džio 19:11 ir Bazelio rankininkus 
20:4, baigmėje pralaimėjo Bratisla
vai 12:14. Tie patys rankininkai lai
mėjo antrą rankinio turnyrą, kuris 
įvyko Pezinoko mieste, žalgiriečiai, 
įveikę dvi vietines komandas 14:6 ir 
14:7 pasekme, baigmėje nugalėjo 
Bazelį 17:12.

VYČIO ŽINIOS
Mergaitės (14) pirmą kartą prie

auglio klasės pirmenybėse tapo tos 
grupės nugalėtojomis. Antrose baig
minėse rungtynėse jos nugalėjo St. 
Edwards komandą 42:14. žaidė: Bal
sytė 9, Žukauskaitė, Nacevičiūtė 22, 
Jurkevičiūtė, Zubrickaitė 2, čirvins- 
kaitė 7, Underytė.

G. Kerniūtė Ontario pirmenybėse 
100 j. nugara plaukime pagerino sa
vo pačios pasiektą pasekmę — nu
plaukė per 1:07,7 sek.

Berniukai (14) Ontario pirmeny
bėse, kurios įvyko St. Chatarines ko
vo 11 d., laimėjo antrą vietą. Jaun. 
krepšininkai pirmose rungtynėse nu
galėjo Niagarą Falls 35:24. Antrose 
rungtynėse pralaimėjo Welandui 39: 
52. žaidė: Kaknevičius 13, Vanagas 
7, Nacevičius 28, Ramanauskas 1, 
Plačiakis 25, Bražukas, Stonkus, Iva
nauskas.

Rekordinę pasekmė pasiekė Vyčio 
berniukai (14) Church lygos pirme
nybėse nugalėję St. Chris krepšinin
kus 106:13. Žaidė: Stonkus 2, L. Bra
žukas 10, A. Bražukas, Ivanauskas 2, 
Nacevičius 21, Vanagas 8, Kaknevi
čius 43, Ramanauskas 20.

Mūsų rėmėjams: privačiam žuvau- 
tojų klubui “Kirvis”, parėmusiam 
jaun. krepšininkų kelionę į Londo
ną, ir p. Gulbinskui nuoširdžiai dė
kojame. A. S.

Pilnai garantuota 
Pinigai į Lietuvą 
per Vnešposyltorg, Maskva 

JAV DOLERIŲ PAŽYMĖJIMAI 
SPECIALIOMS DOLERIŲ 

KRAUTUVĖMS
apie kurias jūs jau daug esate gir
dėję. Jūsų giminės gali pasirink
ti geriausios kokybės Amerikos, 
Vakarų Europos ir vietos gaminių: 
maisto, tekstilės, drabužių, bate-4 
lių, namų apyvokos ir kitų reik
menų.
Šios prekės gaunamos tik su JAV 

, dolerių pažymėjimais, o ne už rub
lius.
JAV dolerių pažymėjimai yra dau* 

Igiau nei dvigubai verti už rublius.
SPECIALIOSE KRAUTUVĖSE 

KAINOS YRA PERPUS 
SUMAŽINTOS

Dolerių krautuvės yra jau daugu
moje miestų. Ten kur nėra tokių 
krautuvių, gavėjas gali nusipirk
ti tas pačias prekes ir tokia pat 
pigia kaina užsakydamas jaspigia kaina užsakydamas 
paštu.

JOKIO MOKESČIO
Nei siuntėjas, nei gavėjas nemoka 
nieko už šį patarnavimą, nes mo
kesčiai apmokami Vnešposyitorgo. 
Jokių atskaitymų.
Pristatoma per 3—4 savaites. Jo
kių suvaržymų — galite siųsti bet- 
kokią sumą ir kada tik norite.

SIŲSKITE DABAR TIK PER 
INTERTRADE EXPRESS CORP J

125 East 23rd Street
New York, N.Y. 1M10

katalogų.

Nr. 11 (8M)

CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West J. RUKŠA

AUŠROS ŽINIOS
Trys mergaičių ir viena berniukų 

komanda atstovauja Toronto parapi
jų lygom Ontario CLBA krepšinio 
pirmenybėse.

šeštadienį įvykusiose St. Cathari
nes OCLBA pirmenybėse berniukų 
MB (10—12 m.) nugalėjo Wellandą 
27:23 ir baigmėje pralaimėjo Niaga
ra Falls 14:25. žaidė: M. Adomaitis 
13, 7, E. Jurevičius, V. Kiškūnas 4, 
4, D. šalvaitis 6, 2, D. Simonaitis 3, 1, 
R. Paškauskas 1. Taip pat šeštadie
nio rungtynėse mergaičių B-M ko
manda (10—14 m.) OCLBA pusbaig- 
mio rungtynėse pralaimėjo Wellan- 
dui. >10:48. Mergaičių JI. komanda 
(14—16 m.) OCLBA pirmąsias rung
tynes žais balandžio 15 d. su Niaga
ra-Etobicoke nugalėtojom.

Toronto CYO krepšinio lygoje 
mergaičių MM (10—12 m.) koman
da, per visą sezoną žaidusi be pra
laimėjimo, nelauktai suklupo baig
mėje, likdama savo klasės vicečem- 
pijonėm. Mergaičių M. komanda (13- 

(Nukelta į 7 psl.)

prašomi ruoštis.
Katalikų Vyrų Draugijai nuošird- 

džiai dėkojame už $35 auką at-kų 
kambario įrengimui.

Prisikėlimo par. kredito koopera
tyvui dėkingi visi 
$100 auką vasaros 
lams.

Nuoširdi padėka
šiam neskelbti geradariui, paaukoju
siam $100 ateitininkiškiem reika
lam. Ačiū!

ateitininkai už 
stovyklos reika-

pavardės prašiu-

PR. KERBERIS
RO 7-5454 :

Namų teL I£ 5-1584
RUNNYMEDE - BLOOR, apie 

$6.000 įmokėti, 6 kambarių atski
ras namas, garažas, dvi prausyk
los, tuoj galima užimti.

VAKARUOSE, $7.000 įmokėti, gra
žus 6 kambarių vienaaugštis (bun
galow), pilnai užbaigtas rūsys su 
atviru židiniu, garažas su priva
čiu įvažiavimu, plaukymo basei
nas, Wasaga vietoje.

RUNNYMEDE - ANNETTE, apie 
$10.000 įmokėti, originalus 11 
kambarių dupleksas, lengvos iš- 
simokėjimo sąlygos.

ARMADALE Ave.-BLOOR, 8 kam
bariai per du augštus, atskiras 
namas, 2 prausyklos, kvadratinis 
planas, garažas, arti Bloor.

RONCESVALLES • HIHG PARK, 
apie $25.000 įmokėti. Tripleksas- 
tributis, maždaug 6 metų senu
mo, 3 garažai, puikus pastatas.

BATHURST - LAWRENCE Ave, 
$30.000 įmokėti, didžiulis moder
niškas sikspleksas - šešiabutis, 
maždaug 8 metų senumo, 6 ga
ražai, apie $11.000 metinių paja
mų.

HIGH PARK, $35.000 įmokėti, 15 
butų apartamentinis namas, apie 
$19.000 metinių pajamų, prie ge
ro susisiekimo bei krautuvių.

HIGH PARK - BLOOR $20.000 
įmokėti, keturbutis, kiekvienas 
3-jų miegamųjų, 4 garažai.

SWANSEA ■ BLOOR, $8.000 įmo
kėti,' 6 kambariai vienos šeimos 
atskiras namas, vandens alyvos 
šildymas, privatus įvažiavimas.

527 Bloor St. West
Namų tel. LE 6-9165

LE 2-4404
$35.000 ĮMOKĖTI, 8 metų senumo 

18 butų su balkonais. Tik pusė 
bloko nuo tramvajaus. Matyti On
tario ežeras. Visi butai išnuomoti 
ir duoda virš $25.000 metinių pa
jamų. Prašoma kaina $160.000.

KINGSWAY RAJONE: gražus 22 
butų pastatas, visi butai turi bal
konus. Didelė auto aikštė; 11 ga
ražų. $31.000 metinių pajamų. 
Pirmi mortgičiai tik iš 5% %. Rei
kalingas geras įmokėjimas gry
nais, bet gali būti dalis grynais, o 
kiti nekilnojamo turto ar mortgi
čių formoje. Prašė $210.000.

KINGSWAY RAJONE: $50.000 įmo
kėti, gražus 21 buto pastatas. 
$27.400 metinių pajamų. Pirmi 
mortgičiai iš 4% %. Prašoma kai
na $215.000.

RYTŲ TORONTE: $70.000 įmokėti, 
puiki pinigų investacija, 10 krau
tuvių plazoje. Nuo plazos pasta
tymo (9 metai) nuomininkai ne
pasikeitė ir visi turi nuomos su
tartis. Virš 10% už investuotus pi
nigus, apmokėjus mortgičius ir 
visas kitas išlaidas. Pilna kaina 
$200.000.

RETA PROGA. Tik 5 metų 41 buto 
’ apartamentinis pastatas. $55.000 

metinių pajamų. Dideli vieno ir 
dviejų miegamųjų butai. Balko- 

i nai, keltuvas, kilimai. Pastatas la- 
• bai gerame stovyje. Didelis kie-
> mas automašinoms. Reikia nema- 
' žai įmokėti, bet dalis gali būti

grynais pinigais, o kita dalis ne- 
. kilnojamo turto arba mortgičių
► formoje (trade-in).Kaina$280.000.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Min. John Yaremko laiške “T 
Ž” redakcijai primena, kad jo 
vadovaujama viešosios gerovės 
ministerija (Department of Pub
lic Welfare) yra pasiruošusi 
kiek galėdama žmonėm padėti ir 
prašo jai pateikti savo sugesti
jas, pasiūlymus bei nuomones. 
Taip pat ir kitos ministerijos 
noriai priima įvairias sugesti
jas.

Paul Staniszewski, politinis 
veikėjas ir liberalų partijos kan
didatas High Parko apylinkėje Į 
Ontario provincijos parlamentą, 
dalyvavo su žmona Vasario 16 
iškilmėse ir šiomis dienomis at
siuntė “TŽ” laišką, kuriame dė
koja už malonų priėmimą: ren
gėjams, Lietuvos konsului, kle
bonams ir kt.

Š. Amerikos sportinių žaidy
nių proga Toronte “TŽ” išleis 
atskirą sporto puslapį, kuriame 
rašo Br. Keturakis, Pr. Micke
vičius, J. šoliūnas ir kt. Me
džiagos paruošimu rūpinasi K. 
Baronas.

Prie siuntinio sergančiam vil
niečiui kunigui Lietuvoje, be 
anksčiau skelbtų asmenų, savo 
aukomis prisidėjo: po $10: kun. 
P. Ažubalis ir dr. V. Giriūnienė; 
po $5: kun. Pr. Gaida, A. Ba
salykas, A. Stepaitienė, V. Ga
velis, V. J„ J. C., V. Bukota; $3: 
M. Janeliūnienė; $2: K. Mile
ris. Iš viso surinkta $90. Pini
gai persiųsti VKLS Detroito 
skyr. valdybai. Visiems aukoto
jams vilnietiškas ačiū.

VKLS Toronto skyrius
Misijonierius kun. D. Slapšys, 

SJ, vedęs Gavėnios rekolekcijas 
Hamiltone, kartu su mons. dr. 
J. Tadarausku lankėsi “TŽ” re
dakcijoj. Misijonierius dirba In
dijoj jau 16 metų. Šiuo metu 
jis yra atvykęs ilgesnių atosto
gų. Jas baigęs, grįš atgal Indi
jon.

Taupyk ir skolinkis

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

Nuoširdžiai dėkojame už suruoši
mą tokios gražios staigmenos-pobū- 
vio mūsų penkiolikos metų vedybi
nių sukaktuvių ir namo įkurtuvių 
proga. Ypatingas ačiū ruošėjams — O. 
Kaminskienei ir I. Varnui. Taip pat 
nuoširdus ačiū visiems šio pobūvio 
dalyviams ir prisidėjusiems prie vai
šių bei brangių dovanų:

J. Asmenavičiams, J. Arštikai- 
čiams, Aisbergams, Beniušiams, M. 
M. Biekšams, P. J. Dovydaičiams, J. 
Deksniams, Elvikiams, A T. Gurec- 
kams, Br. E. Gudinskams, K. E. Gu- 
dinskams, A. Giriūnui, P. D. Juške- 
vičiams. Juodeliams, Pr. Kalvai- 
čiams, Z. M. Kalvaičiams, Kėžinai- 
čiams, O. Kaminskienei, Kriaučiū
nams, A. Krakaičiui, Krakaitienei, B. 
Kronams, S. A. Konvaičiams. O. Ky
bartienei, B. S. Kobei, B. Latauskie- 
nei, J. A Lesčiams, A. Liaukui, G. 
Melnykui, Mačiulaičiams, Muraus
kams, Paškevičiams, J. Paukščiui, A 
M. Petkūnams, Rakščiams, Ruzgiui, 
L Skripkutei, Z. Spudams, G. Smith, 
R. G. Strimaičiams, I. Varnui, Vil
kienei, V. M. Vilimaičiams, mamai E. 
Vilimaitienei, V. Vitkevičiams, Z. O. 
Žilinskams, K. Žukauskams, J. Žu
kauskams, A. Žukauskui, A. A. Yay- 
chucks.

šitas gražus vakaras pasiliks il
gai mūsų mintyse.

PADĖKA
Už mums suruoštą 40 metų vedy

binio gyvenimo sukakties pobūvį - 
staigmeną vasario 25 d. dėkojame 
rengėjams: J. J. Ignatavičiams, A. E. 
Šelmiams, A. M. Seliokams, V. Pa
liuliui. Už didelį rūpestingumą did. 
gerb. kun. P. Ažubaliui, už atnašau
tas šv. Mišias ir tartą žodį, už įteik
tą asmeninę dovaną. Už atsilankymą 
ir prisidėjimą prie vaišių bei gražios - 
dovanos: E. Jankauskienei, B. C. 
Pakštams, J. N. Uogintams, J. B. Be- 
darfams, V. M. Kriščiūnams, L. O. 
Rimkevičiams, J. J. Milkintams, R.
A. Rėderiams, S. Jagėlai, P. Matule
vičiui, V. A. Vaitoniams, P. A. Gri
gams, A. I. Ramanauskams, L. Gar
bačiauskui. Giminėms — R. O. Ri- 
binskams, atvykusiems iš Detroito, 
JAV, ir įteiktą asmeninę brangią do
vaną. Sūnui Vytautui su šeima iš 
Timmins, Ont, J. M. Stanaičiams, J.
B. Liubinskams iš Čikagos, JAV, — 
sveikinusiems telegramomis. Lietu
viškos radijo programos ved. J. R. 
Simanavičiui už nuoširdžius sveikini
mus radijo bangomis. Ypatinga padė
ka J. J. Ignatavičiams, kurių rezi
dencijoje įvyko vaišės, kurie pagerbi
mui mūsų senukų susisiekė net su 
Tėvyne Lietuva.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas 
ir rūpestingumas paliks mūsų širdy
se neužmirštamas.

Nuoširdus lietuviškas ačiū visiems.
Jūsų — Marija ir Jonas Senkai.

PADĖKA
Už suruoštas mums išleistuves - 

pobūvį esame labai dėkingi rengė
jams: p.p. štuikiams, Šarūnui, Ben- 
doriui, Birgeliui, Giniuočiui, Jurevi
čiams, Pūkams, Birgiolams, Didžba- 
liams ir Kiškūnams. Ypatingą padė
ką reiškiame klebonui Tėvui Placi
dui, OFM, ekonomui Tėvui Ambrozi
jų!, OFM, Tėvui Rafaeliui, OFM, už 
pasakytas gražias kalbas bei nuo
širdžius linkėjimus. Taip pat dėkoja
me visiems Tėveliams pranciškonams 
ir broliukui Hortulianui už atsilanky
mą ir gražias dovanas. Dėkojame 
“Aušros” sporto klubui už gražią do
vaną, “Aušros” klubo v-bos p-kui Al. 
Kuolui, katalikių moterų v-bos p-kei 
A. Kuolienei, katalikų vyrų draugijos 
p-kui V. Sondai, p. Matulioniui, p. 
Stuikiui už pasakytas tokias gražias 
kalbas bei geriausius linkėjimus. Di
delę padėką reiškiame p. Šarūnui už 
vadovavimą pobūviui bei tartą žodį ir 
linkėjimus. Dėkojame lietuviškos ra
dijo valandėlės vedėjui J. R. Simą-

Pranas ir Laima Gudinskai
iORŲ SKAUTUOS ŽINIOS
Artėjant buriavimo sezonui, beb- navičiui už pranešimus bei linkėji- 

riukai, j. skautės-ai, turį laiko, yra mus per radiją. Ypatingą padėką 
kviečiami š.m. kovo 18 d., šeštadie- reiškiame visiems svečiams už tokią 
nį, 11 vai. ryto atvykti pas j. ps. J. vertingą, gražią dovaną bei atsilanky- 
Kuprevičių, 154 Wincott Drive, prak- mą ir kartu praleistą jaukų vakarą, 
tiniams tunto laivų remonto užsi- Liekame visiems nuoširdžiai dėkin- 
ėmimams. Smulkesnei informacijai gi — 
skambinkite tel. 2494310. Adelė ir Juozas Raškauskai

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A A 11 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rAKA^VlA 
KREDITO KOOPERATYVE ------ ----------------------------

MOKAME
434% 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 GYVYBE 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 nuc 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 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL. GARBENS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Toronto/ Ont.
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

Vakarais — HU. 9-1543.

1611 Bloor St. W

VIENAAUGŠTIS (bungalow) prie Bloor gatvės, $24.900, 5 kambariai, ply
tinis pastatas, alyvos ašplidymas, 2 garažai, įmokėti apie $8.000.
SCARLETT GATVĖ, $21.500 pilna kaina, atskiras plytinis namas, 2 moder
nios virtuvės, 2 prausyklos, didelis sklypas be garažo; įmokėti $.4.000.
BLOOR - INDIAN RD., $15.000 įmokėti, atskiras, trijų šeimų pastatas 3 
augštų, 14 kambarių, 3 virtuvės, 3 prausyklos, vandeniu-alyva apšildomas, 
2 garažai, arti požeminio.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

vijotam. OILS LTD.

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

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

fttadžeto 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.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE * MORTGAGE BROKER

$3.500 ĮMOKĖTI, gerų plytų, 6 dideli ir šviesūs kambariai su veranda, 2 
virtuvėm ir 2 prausyklom, nauja krosnis. College • Dufferin rajone.
$3.000 ĮMOKĖTI vienaaugštis New Toronte, 6 kambariai, alyva apšildomas, 
gerų plytų, užpakalinė gatvelė; prašo $18.900.
$7.000 ĮMOKĖTI, Queen - Lansdowne, gerų plytų, atskiras, 9 dideli kam
bariai, 2 virtuvės, 2 prausyklos, nauja krosnis, platus privat. įvažiavimas, 
dvigubas garažas.
$31.900, Bloor - Jane, 6 dideli — šviesūs kambariai, nauja krosnis, užbaig
ta rūsy svetainė; atskiras garažas.
MOTELIS — labai gerai pastatytas ir moderniai įrengtas, 10 vienetų, su 
apartamentu, 50 mylių nuo Toronto, prie didelio plento, 3 metų senumo; 
parduodamas dėl savininko mirties savikaina (apie $62.000). Įmokėti apie 
$10.000; gražioj vietoj. Nuoširdžiai rekomenduotinas jaunai porai ar pen-

1082 BLOOR St W., Toronto 4, 
Tel. LE 4-8459

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių Įvai
riose vietose ir Įvairia kaina. Prašome nk kreiptis pas imta. 
Taip pat parūpiname geresnėm sųlygMi paskolų—mortgičių.

Vyt. Merkis J. taškelis A. Bliudžius Aiv. (Mieldožukė) Wistoski
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APDRAŪDA
VELYKŲ ŠVENTĖMS

Acadian*
GYVYBĖS • AUTOM 
VASARVIEČIŲ • BAL 
SONALO IR DAIKTŲ____ ____ _____ __ NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKŠLAPINIGIU TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, LatVtję, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO 1 ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33

■ SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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

foto aparatai ir ii.

“SEVEN SEAS” 
LAIVYNĄ
Jis plauks pas jus tiesiai iš 
NAUJOSIOS ŠKOTIJOS 
garsaus Anapolio slėnio 
patenkinti jūsų skonio 
geriausiu romu, 
kurio dar nesate mėginę. 
“SEVEN SEAS” 
ROMAS 
(baltas, šviesus ar tamsus) 
ĮRAŠYKITE ACADIAN ROMĄ 
į savo sąrašą dar šiandien. . 
• Pirmasis Ontario sąrašuose 
(suprantantiems kokybę vartotojams)

WHITE 
RUM

m
ACADIAN : ’

LIGHT 
RUM

DARK 
RUM

ACADIAN ACADIAN

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus Ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimai įvairių medžiagų ir kitų prekių.
o Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytos siuntinius bei užsa

kymu siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų

X) ACADIAN DISTILLERS 
“7 BRIDGETOWN, NOVA SCOTIA

• 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 IŠTAIGA

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

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto 
iki 1 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL p.*.

Savininkai A. ir S. KALCZA

SPORTAS
(Atkelta iš 6 psL)

14 m.) lemiamas rungtynes žais šį 
antradienį, 7 v.v., Givens mokykloje. 
Pirmose baigmės rungtynėse jos pra
laimėjo St. Leo 10:17, o antrose jas 
nugalėjo 12:8. Mergaičių JI. koman
da (15—16 m.) be pralaimėjimo už
baigė 196647 m. sezoną, išsikovoda

ma CYO lygos jaunių klasės čempi- 
jonatą. Baigmėje jos įveikė St. Leos 
29:15 ir 38:25.

B-C lygos pusbaigmiuose vyrai pra
laimėjo I-je vietoje stovinčiai estų 
komandai 89:102, p jauniai nelauktai 
suklupo prieš latvių Y 42:48. Antrą
sias pusbaigmių rungtynes vyrai žais 
šį sekmadienį 2.30 v.p.p., St Mi
chaels salėje (St Clair & Bathurst), 
o jauniai 12.30 vai. mūsų salėje.

4 " “ ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatm. Taisom 
šaldytuvus, krosais, skalbimo mašiaas.

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJB.

ŠYPSENOS
Partijos mitinge

— Komunistų partija visada 
yra teisi, — aiškina politrukas 
partijos mitinge. — Geras ko
munistas niekad neprivalo prieš
tarauti partijai.

— Nėra jokio reikalo prieš
tarauti, — pašnibždomis sako 
kaimynui vienas mitingo daly
vis. — Užtenką tik palaukti po
rą mėnesių ir pati partija prie
šingai sakys...

Komunisto noras

LIETUVIAI STALIAI
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ A iz su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS 

Res. teL LE 6-5363

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi 

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
532 - 7733

1736 Dundas St. W. Sav. R. Stasiufb

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

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

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

BROCK AVE. (tarp Dun- Dioor Auto rite \aarage das ir couego. Tet 531-1305

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6-6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau į 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Aye.z Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
RONCESVALLES SPORT STORE 
Sav. J. Šarūnas ir J. Dambrauskas 

295 Roncesvalles Avė., teL 536-1373
Mažo kalibro ir medžiokliniai šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmenys, 

tenise raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
CIGAREČIŲ KARTONAS visų rūšių —200 vienetų už $3.19 

Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite j MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE
JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO
METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

UOGOS VAIZDAI IR VARGAI
Atkelta iš 3-čio psl.

moderniųjų laikų naujo filmo apaš-

VYSK. J. LABUKO-MATULAIČIO 
atvykimą iš Lietuvos į Vatikaną pla
čiai aprašė “Chicago Daily News” 
kovo 1 d. Straipsnyje “Baltic Catho
lics Get Voice in Vatican” minima, 
jog be vysk. Labuko-Matulaičio į Va
tikaną iš Pabaltijo valstybių atvyko 
4 dvasininkai, jų tarpe ir Rygos vysk. 
Vaivods. Rašinys, kurio autorius yra 
George Weller, yra gana tikslus, tik 
vysk. Labuko-Matulaičio gyvenvietė 
nurodoma Kaunas ir aiškinama, kad 
tai Lietuvos sostinė. Kadangi, kaip 
atrodo, žinios yra gautos iš Vatikano 
sluogsnių, tai galima manyti, jog ten 
Vilnius nėra laikomas Lietuvos sosti
ne.

TRUMPAI Iš ČIKAGOS. Benius 
Žemaitis'laimėjo Vid. Vakarų apyg. 
stalo teniso turnyrą, kuris buvo su
rengtas vasario 25 d. Čikagoje, šiose 
pirmenybėse nedalyvavo buv. apygar-

BALTIC MOVERS

Sault S. Marie, Ont.
REKOLEKCIJOS Sault Ste. Marie 

ir apylinkės lietuviams prasidės š.m. 
kovo 18 d., 7.30 v. vak. kroatų baž
nyčioje, 162 Second Line E. Visi lie
tuviai, gyvenantieji mieste ir apylin
kėse, kviečiami dalyvauti. Rekolekci
jas ves kun. Kazimieras Kuzminskas 
iš Čikagos.

Kun. Antanas Sabas, kapelionas

VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS, 
BALDAI ir kt

Vežamas turtas pilnai apdraustas.
Skambinti teL LE 4-1403

30 Dewson St., Toronto, Ont.
PLUMBING md HEATING

J. LISAUSKAS, valdžios pripažin 
tas plomberis, atlieka jvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus 
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave, Toronto

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

dos meisteris Jonas Kavaliauskas. 
Jaunių grupėje nugalėjo Jonas Ast
rauskas. — Kovo 5 d. Jaunimo Cent
re surengtoji Kaziuko mugė susilau
kė daug lankytojų. Teigiama, kad 
per pusdieni šią mugę aplankė apie 
5,000 tautiečių. Tai pats didžiausias 
lietuvių parengimas Jaunimo Centro 
pastate metų laikotarpyje. Mugę su
organizavo lietuviai skautai. — Bal- 
zeko lietuvių kultūros muzėjuje pra
dėtos šešių savaičių meno studijos. 
Yra dvi grupės: jaunesniųjų ir vy
resniųjų. Dėsto dailininkai — Juo
zas Mikelevičius, Alvydas Bičiūnas 
ir Kristina Bulotaitė.

SUDBURY, Ont.
APYLINKES VALDYBA praneša, 

kad š.m. balandžio 1 d., 7 v. vak., 
ukrainiečių salėje, 130 Rood Rd., 
ruošiami Bendruomenės nariams ir 
svečiams šokiai. Kviečiami visi daly
vauti ir pasikviesti svečių. Be to 
primenama, kad š.m. bendruomeni
nės veiklos programoje numatyta ir 
įvyks: gegužės 6 d. ukrainiečių sa
lėje Motinos Dienos minėjimas su 
programa ir šokiais; rugsėjo 16 d. 
ukrainiečių salėje Tautos šventės mi
nėjimas su programa ir šokiais; lap
kričio 8 d. ukrainiečių salėje Kariuo
menės šventės minėjimas su progra
ma ir šokiais. Tautiečiai prašomi tas 
datas prisiminti ir atėjus laikui gau
siai dalyvauti.

KLB Sudbury apyl. valdyba

Sovietinės Vengrijos ūkio mi- 
nisteris buvo nuvykęs i Vaka
rus. Sugrįžusį į Budapeštą ap
supo laikraščių reporteriai, 
klausinėdami jo įspūdžių kapi
talistiniuose kraštuose:

— Kur teko lankytis?
— Romoje, Paryžiuje, Lon

done, Kopenhagoje...
— Koks buvo Jūsų kelionės 

tikslas?
— Norėjau pamatyti, kaip 

miršta Vakarų kapitalizmas.
— Na, kaip jis miršta?
— Aš pats norėčiau taip mir

ti, — nepagalvojęs atsakė mi- 
nisteris. Parinko Pr. Al.

SIŲSKITE PTNI- 
GUS Į LIETUVĄ

PINIGAI, SIŲSTI PER
GRAMERCY

įteikiami gavėjui kaip PINIGAI 
per Bank For Foreign Trade 

Maskvoje
JŪS ESATE SAUGŪS TIK SU 
FIRMA, TURINČIA LEIDIMĄ. 
JOKIŲ TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIAVŲ- MŪ
SŲ 20 METŲ VEIKLA VERSLE 
GARANTUOJA JUMS TINKA

MĄ PATARNAVIMĄ.
Visos perlaidos pilnai garantuo- 
_ tos ir apdraustos.
Turi Bankų Dept. leidimą ir 

apdraudą. 
Apsidraudę $20.000.00.

Oficialūs SSSR kvitai pasirašy
ti gavėjo. 

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokių atskaitymų.

Kursas:
9 rubliai už $10.00 
Iki $30.00 — $2.75 

Virš $30.00 — 10% 
GRAMERCY SHIPPING, INC. 
744 Broad St., Newark, N. J.

Augščiausios kokybės rusų 
gamybos daiktai.
SPECIALIOS

naujos sumažintos Velykų šven
čių proga automobilių kainos 
galioja iki 1967 m. kovo 20 <L 

Pasinaudokite šia proga.
SIŲSKITE MUMS DOLERIŲ 
DOVANOMS PAŽYMĖJIMĄ pa
sirinkimui NAUJOSE SPECIA

LIOSE KRAUTUVĖSE.
Jokio mokesčio už šį patarnavimą. 
Rašykite, prašydami mūsų kata
logų apie sensacingus pasiūly
mus, ypatingai Vakarų kraštų 

gaminių ir audinių.
GRAMERCY

(Įsteigta 1945)
118 E. 28 St. New York, N.Y.

Toronto-Rytų Europa
ĮVAIRŪS MIESTAI, JŲ TARPE IR VILNIUS (14 dienų)

DRAUDIMAI

231-2661

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

NOTARAS

A. UGDŽIUS, B.L 
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Varnų, 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 iš Howard Park Avenue)
Priėmime laikas: kasdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. 
v.p.p. išskyrus treciadien. ir sekmadienius, 

įstaigos tel. LE 7-1708;
Namų — CR 9-6166

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKL OJ).

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Part Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6 JO vaL. vak. Šeštadieniais nuo

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.G.

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

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

SAFEWAY PLUMBING 
AND HEATING

DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI 
IR NEBRANGIAI.

TEL. 535-4579 MIKE BUCHAK 
129 MARION ST., TORONTO 3, ONT.

VALAU FOTELIUS
m ivAmivs Kantus.

Automatinis eieaua varymas. Sutai
sau iširusius garas ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

DU E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

1*77 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOCS ST. W. (prie Keele, 
Priėmimo valandos:

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUViENl 
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. 444*1
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(į rytiu nuo Dufferin Si.)

Dr. P. VYTI
DANTŲ GTDTTOIAS 

24 Calvington Dr, Downsview.
(prie Keele į šiaurę 

nuo Wilson Ave.)
Priims pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167

D R. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampos Bloor A Bathurst) 

Tel. 534-3370
Priima oacientus iš anksto susitarus

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

automatinės transmisijos

LAIKAS: nuo birželio 2 iki 19 dienos
KAINA: $657.50, įskaitant lėktuvą, viešbutį,

L

maistą, pervežimus
REGISTRUOTIS: iki kovo 17 dienos

V. BAČĖNAS 278-7261 
536-4681 (vakare)

ALL SEASONS TRAVEL 323 Lakeshore Road E.

draudimai
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ ir kitų

draudimo Įstaiga
Dundas Auto Body 

Max Kane Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas.
436 BATHURST ST, 

M. WA, 14225 arba WA 4-1861

769-4612 
769-4131

International 
Driving School 

WALDI
CaatriM įstaiga 691 St.,

TaL RO 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST. 
TaL LE 2-5461

automatinėmis troMmisiiomh
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B MONTREALPrisikėlimo par. žinios
Šv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios

— Metinės parapijos rekolekcijos — Rekolekcijų užbaiga — kovo 19, 
— nuo kovo 15, trečiadienio 8 v.v. sekmadienį, 5 v.p.p.; pamaldos, bend-

Sv. Jono Kr. par. žinios
— Pradėtos rekolekcijos, kurias — Praėjusį sekmadienį pasibaigus

praveda svečias iš Anglijos rašyto- moterų rekolekcijoms, prasidėjo vy- 
jas kun. Jonas Kuzmickis. Rekolek- rų rekolekcijos. Jos truks šią visą 
cijų tvarka: rytais 9 vai. Mišios ir savaitę; vadovauja vyri:. V. Brizgys. 
konferencija, ir kas vakarą 7.30 v. Mišios šiokiad. — 7, 7.30, 8 ir 9 vx. 
Mišios ir konferencija. Išpažintys — ir 8 v. vak. Pamokslai — per 9 v. 
prieš ir po konferencijų. -Mišias ryto jr 730 v. vak. Per visas

— Speciali rekolekcijų konferen- Mišias klausomos išpažintys ir dali-
eija jaunimui ir velykinė išpažintis narna Komunija. Apaštal. palaimini- 
— penktadienį 6 v.v.. mas — šeštadienio vakarą. Rinklia-

— Kovo 13 d. iš parapijos bažny- va rekol. išlaidoms padengti — šeš- 
čios lietuvių kapinėse palaidotas a.a. tad. per rytines ir vakarines Mišias. 
Stasys Dubauskas, 61 m. Velionies ar- — §j sekmad., 5 v.v., užbaigiant 
timiesiems čia ir Lietuvoje nuoširdi par. metines rekolekcijas, bažnyčio- 
užuojauta.

— Naudotų drabužių vajus, vyk
domas parapijos liet, kat moterų 
draugijos iniciatyva, vyksta visą šią 
savaitę. Surinkti drabužiai bus pa- maloniai kviečiame atvykti, 
siųsti dar prieš Velykas lietuviams _ Rekolekcijų metu prie bažny- 
Europoje. Tebūnie šis vajus praves- ^os galima įteikti savo aukas kole
tas gavėninės artimo meilės ženkle. nyai daug dirbančioms M. Nek. Pr.

— Jaunimo choras, vad. sol. V. Ve- seserims ir vargšams Prisidėkime! 
rikaičio, Velykų pirmąją dieną gie- _ Nuošinlžiai ūkiame: p. Tau-
os 11 vai. pamaldose. Prašome vi- jenjenę vaikus ir artimuosius, mi- 

sus jaunuosius choristus gausiai da- j Taujeniui; p. Dubauskienę
lyvauti choro repeticijoje - nau- sūnų mirus a a j Dubauskui; p. 
jų giesmių paruošime. Jurkšaitj, mirus broliui a.a. Teofi-

je — didelis relig. koncertas. Pro
gramą atliks par. suaugusių choras 
su CBC simf. orkestru. Trumpas žo
dis ir palaiminimas. Visus lietuvius

vumoaivit < i m 14*7 MXviiui a.cia x
— Prašome pranešti ligonius, pas , .x. . . .ri<uuum pA<uic3u usuiuud, paa p Bajai^i mirus jo mamytei.

kuriuos pageidaujamas kunigo ap
silankymas prieš Velykas.

— Šį penktadienį, 7.30 v.v., pa- 
naldose prisimenamas a.a. vysk. Pet

ras Maželis; šeštadienį, 9 v.r. — a.a. 
Marija Burdulienė; sekmadienį — 12 
vai. — Algirdas šniras.

— Lietuvių kapinėse palaidoti: 
Juozas Taujenis, Stasys Dubauskas ir 
Kazimieras Trumpickas.

Toronto apyl. Tautos Fondo 
skyriaus valdybos posėdis įvyko 
kovo 5 d. J. O. Rinkevičių na
muose. Buvo pasidžiaugta To
ronto lietuvių visuomenės paro
dytu duosnumu Fondui Vasario 
16 proga ir apsvarstyti ateinan
čio TF lėšų telkimo vajaus rei
kalai. Tautos Fondo atstovybės 
Kanadoje pirm. St. Banelis pa
darė pranešimą apie VLIKo 
pirm. dr. J. K. Valiūno atsilan
kymą Toronte ir jam ruošiamą 
priėmimą. Svečio politinis pra
nešimas įvyks balandžio 30 d., 
4 v.p.p., Prisikėlimo salėje.

Valdyba
Šv. Mykolo ligoninėn sveika

tos patikrinti išvyko KLB To
ronto apyl. pirm. Aug. Kuolas 
(kamb. 439). Toje pat ligoninė
je gydosi Ant. Narutis ir V. 
Vaitkuvienė. Šv. Juozapo ligoni
nėje gydosi Ant. Balnys.

A.a. Stasys Dubauskas mirė 
York County ligoninėje kovo 1 
d. Velionis turėjo 61 m. am
žiaus, kilęs nuo Ukmergės. Virš 
20 metų velionis praleido ligoni
nėje. Kanadoje jis išgyveno apie 
40 m. Būdamas dar sveikas, jis 
gražiai darbavosi lietuvių orga
nizacijose ir chore. Velionies lai
dotuvės buvo gausios ir jautrios. 
Palaidotas iš Šv. Jono Kr. baž
nyčios Toronto liet, kapinėse.

— Mišios: ketvirtad., 8 v. vak. — 
už a.a. M. Borkertienę, užpr. T. šle- 
nienė; šeštad., 8 v.r. — už a.a. Juo
zo, Reginos ir Stanislovo vėles; užpr. 
p. Ignatavičiai; sekmad., 12.15 v. — 
už a.a. J. Vilką; užpr. buvę darbo
vietės bendradarbiai.

— Salėje Mišių iki Velykų nebus.
— Katechet pamokos — antrad. ir 

ketvirtad., 4.30 v.p.p. ir sekmad. po 
10 v. Mišių. Pirmosios Komunijos 
pamokos — šį sekmad. po 10 v. Mi
šių.

— Relig. pamoka gimnazistams — 
šį sekmad. po 10 v. Mišių muzikos 
studijoje; kalbės D. Manglicienė.

— Kt savaitę lankoma: Alpine St, 
Coolmine Rd., Edwin Ave., Franklin 
Ave.

.— Pirmosios pagalbos kursų užbai
gimas — šį trečiad., 7.30 v.v., nau
jojoje salėje. Nuoširdžiai dėkojame 
Katal. Moterų Dr-jai už jų suruo-

Toronto Prisikėlimo bažnyčia,
S. M. KOVO 19, 5 V. VAK., SEKMADIENį

RELIGINĖS MUZIKOS

Dolyvauja: Prsikėlimo mišrių balsų choras, diriguojamas 
muz. k. B. Jurkšo, ir CBC orkestras, vadovau
jamas I. Romanoff Bus išpildomos pirmą kor
tą E. Tittel "Iškilmių Mišios in C", Haendelio 
"Hallelujah" ir kiti žymūs kūriniai.

VISI ESATE KVIEČIAMI DALYVAUTI! PRIE ĮĖJIMO — LAIS
VA AUKA KONCERTO IŠLAIDOMS PADENGTI

velionies LEONO KARBONO vieno mėnesio mirties 
sukakčiai prisiminti North Sylva Co. Ltd. yra užpra
šiusi už jo vėlę šv. Mišias, kurios bus atnašaujamos 
šio kovo 19 dieną, 11 vai. ryto, Šv. Jono Krikštytojo 
parapijos bažnyčioje, 941 Dundas St. West, Toron
to, Ont.
Tai pranešame giminėms, bičiuliams ir pažįsta
miems —

North Sylva Co. Ltd. valdyba

Netekusiam savo mielo TĖVO Lietuvoje

VINCUI KOLYČIUI ir jo šeimai reiškiame gi

lią užuojautą —

S. ir J. Tumosa

ŽENEI KASNICKIENEI Čikagoje mirus, 
jos broliui ZIGFRIDUI ROLKEVIČIUI bei jo šeimai ir 
K. SKABEI KAI su žmona reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdime —

Marija Borst ir Irena

šeštadienį, kovo 18 d., 3 v.p.p. 
Prisikėlimo naujojoj auditori
joj, 1011 College St. Parodą ati
darys JAV gen. konsulas A. B. 
Moreland. Lankymo valandos: 
šeštadienį — iki 7.30 v.v., sek
madienį 10.30 v.r. — 4.30 v.p.p. 
ir 6 v.v. — 7 v.v. Parodą rengia
KLK Moterų Dr-jos Prisikėlimo iki Verbų sekmadienio; veda Tėvas ra Komunija ir misijonieriaus pager- 
skyrius. tt Tarcizijus Garbukas, pranciškonas iš bimas salėje — kavutė. Įėjimas $1.

Choro koncertas — balandžio 15Visuotinis Toronto Lietuvių 
Namų dalininkų metinis susirin
kimas įvyksta š.m. kovo 19 d., 
Verbų sekmadienį, 2.30 v.p.p., 
T. L. Namų didžiojoj salėj, 1129 
Dundas St. W. Nesusirinkus pa
kankamai daugumai, sekantis 
susirinkimas šaukiamas už pu
sės valandos. Valdyba

“Religija ir gyvenimas” pa
skaitų serijoje šį sekmadienį, 
kovo 19, skaitys dr. E. Peterkin, 
M. D., tema: “Krikščionys ir be- 30 v. p. p. 
sikeičianti Bendrija”. Pradžia — pirm‘ 
— 8 v.v., vieta — Catholic In
formation Centre, 830 Bathurst
St.

— Margučių koncertas — balan
džio 1; išpildys Toronto studenčių 
choras; programai pasibaigus bus šo
kiai ir veiks bufetas su užkandžiais.

— Naujų madų paroda bus mūsų 
parapijos salėje balandžio 16 d., 2.

— Pirmoji Komunija ir Sutvirtini
mo sakramentai bus teikiami vysku
po V. Brizgio gegužės mėn. Sv. Ka-

“TĖVYNĖS PRISIMINIMŲ” 
radijo programos girdimos 
du kartus per savaitę — 

šeštadieni: 3.30 — 4.30 v.p.p. 
banga 1250, stotis CHWO, 

Oakville, Ont, Kanada;
Sekmadienį: 2 — 2.30 v.p.p. 
banga 1270, stotis WHLD, 
Niagara Falls, N.Y., USA.

Programos ved.—J. R. Simanavičius, 
111 Roncesvalles Avė., Toronto'3, 
Ont. LE 4-1274. Tas pats adresas ir 

"Dainos“ dovanų ir plokštelių 
krautuvės.

— Par. choras repetuoja šį ket
virtad., 7.30 v.v. mz. studijoje. Ge
neralinė repeticija prieš relig. kon
certą — šį sekmad., 2 v.p.p. bažny
čioje. Kitų chorų repeticijų šią sa
vaitę nėra.

— Nuo šio sekmad. vyr. mokslei
viai ateitininkai per 10, 11.15 ir 11.30 
v. Mišias yra pasiruošę saugoti ma
žus vaikus. Kartu budės ir viena Kat. 
Moterų Dr-jos narė. Žaislų pasko
lins seselės. Motinos kviečiamos šiuo 
ateitininkų siūlomu patarnavimu pa
sinaudoti ir vaikams netrukdant da
lyvauti Mišiose. Ateitininkams už 
šios naudingos minties įgyvendini
mą labai dėkojame.

— Mišios ir pamaldos D. Savaitę^ 
D. Ketvirtad. — 7.30 v. vak.; D. 
Penktad. — 3 v.p.p.; D. šeštad. — 
10.45 v. vak.; Prisikėlimas — 12 v. 
naktį.

— Iš anksto kolonijos organizaci
jų vadovybes prašome leisti savo or
ganizacijas D. Savaitę paskiromis 
dienomis adoruoti prie švenčiausio. 
Tikslus laikas bus paskelbtas šio 
sekmad. biuletenyje. Ačiū!

KLK Moterų Draugijos Prisi
kėlimo parapijos skyrius kovo 
5 d. susirinkime išsirinko atsto
ves j visuotinį suvažiavimą, ku
ris Įvyks Toronte balandžio 29- 
30 d.d. Buvo aptarti skyriaus 
reikalai ir pasivaišinta kavute. 
Dalyvavo virš 40 narių. Koresp.

Prisikėlimo parapijos katali-

PADĖKA
Didžiai gerbiamiems šv. Jono parapijos kleb. kun. P. Ažubaliui, 

Prisikėlimo parapijos kleb. Tėvui Placidui, OFM, Tėvui Pauliui, OFM, 
Tėvui Rafaeliui, OFM, Toronto Lietuvių “Caritas”, Moterų šalpos 
Grupei “Daina”, Katalikių Moterų Dr-jos Prisikėlimo parapijos sky
riui, Korp! Filiae Lithuania kolegėms, Prisikėlimo parapijos tretinin
kams ir mieliems p. p. B. M. Abromaičiams, E. Ališauskienei, A. Ape- 
ravičienei, J. P. Augustinavičiams, T. Bačėnienei, V. Bacevičiui, G. 
Barcevičienei, K. Butienei, G. H. A. Chvedukams, O. Dabkienei, P. J. 
Dargiams, E. y. Diminskams, V. P. Dundurams, E. F. Flohrams, O. 
Gailiūnaitei, S. I. Girdzijauskams, R. A. Grigoniamš, L. Glinskytei, 
E. B. Hesams, O. Indrelienei, L. E. Jarašūnams, E. J. Jurkevičiams, 
A P. Jurkšaičiams, I. S. Kairiams, V. K. Kalendroms, A. B. Kaufma- 
nams, E. S. N. Kėkštams, L. A. Kleinams, A. J. Krasauskams, B. J. 
K. K. Lenardams, O. J. Margeliams, J. Margelytei, B. A Matulai- 
čiams, V. M. Meiliūnams, A. J. Miliams, G. V. Morkūnams, L. Muraus
kienei, R. J. Nasvyčiams, D. A. Nausėdoms, dr. S. ir J. Pacevičiams, 
I. A. E. Patašiams, V. Pazukaitei, M. Pike, G. J. Račiams, O. Rinke- 
vičienei, J. A. Rinkūnams, D. S. Rukšoms, B. A. Sapijoniams, E. Sen
kuvienei, A. Šapokienei, A. V. Šarūnams, Z. B. ščepanavičiams, Z. J. 
Širkams, A. štuopienei, B. J. Tamulioniams, dr. J. Urbaičiui, O. Vai- 
čaitienei, J. Vaitiekūnaitei, L. Valiukui, J. V. Vingeliams, S. A. 
Zaparackams, A. Zaikauskaitei.

Priimkite, prašau, gilią padėką už nuoširdumą, kurį parodėte 
man ligos metu ligoninėj ir namuose. Jūsų užjaučiančios širdys, ra
minantieji žodžiai, laiškai, gėlės ir dovanos buvo man niekad neuž
mirštama paguoda.

Dėkinga —
Alė Stepaitienė

AUKSINUI 14 KARATŲ ŽIEDAI 
su vytimi — po $35.00; odiniai albu
mai — po $1L5O; odinės piniginės — 
po $5.50. Gaunama — pas J. Beržins- kų vyrų susirinkimo, įvykusio 
ką, 61 Beresford Ave, Toronto 3, Ont kovo 5 d. po Sumos muzikos 
Užsakymus išpildau paštu tik gavęs studijoje, svarbiausias dienotvar- 
pinigus. kės punktas buvo S. Kairio pa-
------------------------------------------  skaita — “Profesijonalas mo- 
Nedideiis orkestras įvairiems paren- dernioje valstybėje”. Paskaita 
gimams prieinama kaina. Skambinti: buvo kruopščiai paruošta ir SU- 

a <7 * »i? m n a- surinkusiųjų išklausyta su dide
liu dėmesiu. Susirinkimo daly
viai, dėkodami gerb. paskaitinin
kui, pareiškė pageidavimą, kad 
paskaitos tekstas pasirodytų 
spaudoje.

Ošavos medžiotojų ir meške
riotojų klubas “Ešerys” išleido 
naują numerį laikraštėlio “Žu
vėdra”. Jis skirtas Velykų šven
tei, klubo veiklai ir savo srities 
informacijai

A. ZAREMBA 
Telefonas 767 - 7084.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mu
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.

1076 BATHURST ST.
TeL LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

.Buvusios prekybos mokyklos Nauja “TŽ” 
“Žibinto” Vokietijoje mokytojai 
ir mokiniai surengė kovo 11 d. 
Šv. Jono Kr. par. salėje jaukų 
pobūvį kun. J. Kuzmickiui, sve
čiui iš Britanijos, pagerbti. Da
lyvavo gausus būrys žibintiečių 
iš Toronto ir Hamiltono. Svečių 
tarpe buvo gen. kon. J. žmuidzi- 
nas su Ponia ir kiti. Kun. J. Kuz
mickis buvo “žibinto” mokyklos 
mokytoju, šią savaitę jis veda 
rekolekcijas Toronte, o sekan
čią — jas ves Ročestery.

Adv. Gerardas Balčiūnas dir
ba Burki a. Black advokatų fir
moje, 200 University Ave, tel. 
363-1323. Atlieka visus teisinius 
patarnavimus, kaip namų pirki
mo-pardavimo dokumentų tvar
kymo ir pan.

Dail. Leono Urbono kūrinių 
paroda atidaroma kovo 20, pir
madienį, 7.30 v.v., W a. W. me
no galerijoje, 830 Yonge St. Dai
lininkas jau plačiai išgarsėjo 
Australijoje ir JAV. Kanadoje 
jo paroda kitur nebus rengiama. 
Plačiau apie dailininko parodą 
žiūr. 5 pšl.

Niujorko vyrų oktetas, vad. 
muz. A. Mrozinsko, atvyksta į 
Torontą balandžio 9, sekmadie
nį. Jų koncertas įvyks Bloor Col
legiate auditorijoj (Bloor—Duf-

1 ferin) 5 v.p.p. Oktete dainuoja: 
A. Ilgutis, V. Daugirdas, R. Ke- 
zys, I. Nakutavičius, K. Simana
vičius, V. Alksninis, L. Ralys ir 
V. Aukštikalnis. Be okteto pla
taus repertuaro, pianistas A. 
Mrozinskas išpildys keletą daly
kų pianinu. Koncertą rengia ra
dijo programa “Tėvynės prisi
minimai”. Vietos rezervuojamos 
iš anksto “Dainos” krautuvėje 
111 Roncesvalles Avė., tel. LE 
4-1274. Bilietų kainos: $3 ir 
2.50; studentams ir mokslei
viams — $1.

Lietuvių Kredito Kooperaty
vas “Parama” prieš Velykas 

. dirbs šia tvarka: D. Ketvirtadie
nį dienos metu nuo 10 vai. iki 
3 v.p.p. ir vakare nuo 4 v. iki
8 v. vakaro; D. Penktadienį bus 
uždarytas; D. šeštadienį — nuo
9 v. ryto iki 1 v. p.p.

Vedėjas
Kredito Kooperatyvo “Para

mos” valdyba šiais metais pa
skyrė “T. Žiburiams” $50 auką 
ir prie čekio pridėjo šį laiškutį: 
“Paramos Kredito Kooperatyvo 
valdyba, atsižvelgdama į Jūsų 
redaguojamo laikraščio nuveik
tus darbus lietuvybės išlaikymo 
bei kultūrinėje srityje, paskyrė 
$50 auką.” “Tž” leidėjai nuo
širdžiai dėkoja už šią paramą 
lietuviškai spaudai.

administratore 
pakviesta Janina Kaknevičienė. 
Ji jau pradėjo dirbti. Felicija 
Urbonienė, ligšiolinė administ
ratorė, sunegalavo ir išvyko li
goninėn. Linkime jai greitai pa
sveikti ir dar grįžti užbaigti ad
ministracijos darbo, kurį ji la
bai kruopščiai dirbo beveik iš
tisus ketverius metus.

Dail. Telesforo Valiaus 
veikslas-graviūra “Paskutinis 
tas” yra išstatytas grafikos 
rodoje Kanados valstybinėje ga
lerijoje, Otavoje. Parodą suren
gė “The Canadian Society of 
Graphic Art” ir išstatė 110 ver
tintojų komisijos atrinktų įvai
rių grafikos kūrinių. J. V. Dns.

pa

pa

Žmuidzinui ir Poniai, 
trijų parapijų klebo-

už dovanas loterijai:

Rengiant mūsų mažlietuvių šiupi
nį, daug širdies parodė lietuviai vers
lininkai, paremdami fantais mūsų 
parengimą, o Toronto jūrų skautai 
pralinksmino visus tautiniais šo
kiais ir deklamacijomis. Dėkojame už 
atsilankymą-mūsų generaliniam kon
sului dr. J. 
taipgi visų 
nams.

Dėkojame
dail. H. žmuidzinienei, dail. Dagiui, 
prekybininkams — Mohawk firmai, 
Margis Drug Store, Old Country 
Shop, Parkside Meatmarket, All Sea
sons Travel Agency, p. J. Tumosai, 

O. Yčienei ir p. Drevininkienei 
pinigines aukas. Ypatinga padė: 
Toronto jūrų skautams, vadovei 
Biškevičienei, p. U. Yčui ir P.

Reginai, palydėjusiems akordeonais 
tautinius šokius. Taip pat dėkojame 
visiems dalyviams, prisidėjusiems 
prie mūsų Mažosios Lietuvos tradici
jos.

Mažosios Lietuvos Moterų 
į Draugija

P-

ka
P-

NORIU PIRKTI SKLYPĄ Spring- 
hurste ar prie ežero. Skambinti tel. 
2234319.

Toronto. Rekolekcijų tvarka: vaka
rais 8 v. pamokslas ir 8.30 v. Mišios, d. Programa bus įvairi ir įdomi. 
Šeštadienio vakaras skirtas jaunimui. — Pirmoji Komunija ir Sutvirti-

— Sv. Juozapo šventė yra atkelia- nimo sakramentas abiejų parapijų
ma iš Verbų sekmadienio į šeštadienį, vaikams — gegužės pradžioje Sv. 
t. y. kovo 18 d. Sveikinami visi para- Kazimiero bažnyčioje. Sekantį kartą 
pijiečiai Juozai. bus AV bažnyčioje. Tiksli data bus

paskelbta vėliau.
— Aukos bažnyčios fondui: $100 

— Iz. Mališka; $50 — Wilson Fune
ral Home; $10 — S. Kęsgailą, A. 
Gauriai, R. Knystautai, J. Klisęvičius, 
K. Sagaitis, D. Jurkus, M. Lenktie- 
nė, M. Lindsay, Juozas Pakulis, V. 
Piečaitis, J. Kuprevičius; $20 — P. 
Bagužis.

Poilsio namų mūsų vyresnie-
zimiero bažnyčioje abiejų parapijų siems (senelių namų vardas ne- 
vaikučiams. populiarus) reikalingumu mūsų

— Balandžio 1 d. koncerto metu kolonijoj niekas neabejoja, 
bus dailininko Jorio Norkaus paroda. Daug turime senosios kartos a-

— Atsilankęs į parapiją mokesčių teivių, daug jau tautiečių už- 
inspektorius patarė, kad parapijiečiai baigė savo žemišką kelionę labai 
išsiimtų pakvitavimus, nors ir nedi- tragiškom aplinkybėm (kai ku

rie buvo rasti negyvi tik į kelin
tą dieną, nes gyveno vieni). Bu
vo atsitikimų, kai seneliai, pa
talpinti svetimose šios rūšies įs
taigose, stengėsi iš ten pabėgti, 
nes nesava aplinka jiems buvo 
nepakeliama. Mažai meilės, 
krikščioniškumo arba ir papras
čiausio humaniškumo parodo 
tie, kuriems šie reikalai dau
giausiai turėtų rūpėti. Montrea- 
lio kolonija daug skiriasi nuo ki
tų lietuviškų kolonijų vien tik 
tuo, kad čia turime didelį skai
čių senosios kartos ateivių, ku
rių globa kaip tik ir reikėtų pa
sirūpinti. Dabar tenka girdėti, 
kad atsiranda privačių asmenų, 
kurie jau tiria galimybes pasta
tyti tokius namus lietuviams. 
Lenkai jau pasistatė, valdžia to
kias įstaigas labai palankiai fi
nansuoja. Tad linkėtina, kad ir 
lietuviams organizatoriams grei
tai šis sumanymas pasisektų 
įvykdyti, v.

KLB Montrealio seimelio pre
zidiumas, surengęs Vasario 16 
minėjimą, skelbia visuomenei 
apyskaitą.

Pajamos:
1. Aukų lapais prie įėjimo $356.00
2. Už programas aukomis 17.50

delei sumai. Jeigu kas anksčiau pri
statydavo didelių sumų pakvitavimus, 
o šiais metais nepridės jokio, tai ins
pektoriai peržiūrės pajamų pareiški
mus paskutinių 5 metų laikotarpio. 
Tai gali sudaryti nemalonumų.

— Viena geradarė norėtų paauko
ti 6 sklypus žemės, 17 mylių už Mont- 
realio, senelių namams, jeigu ten tik
rai pradėtų statyti. Visi žinome, kad 
reikia senelių namų, bet kaip sukelti 
pradžiai $100.000, niekas negali pa
sakyti; Didžiausią darbą galėtų pada
ryti bankelis “Litas”. Montrealiečių 
dauguma yra “Lito” nariai. Iš jų pi
nigų pelno galėtų būti pastatyti to
kie namai.

— Parapijai aukojo — $100 Kali
nauskų šeima; $50 — V. Lazauskie
nė, Č. Šukys; $26 — B. Klemka; $25 
— Ch. Ambrasas; $20 — E. Gingras, 
P. Jurgutis, Jz. Macevičius; $15 — 
Kaz. Ambrazas; $14 — P. Butkevi
čius, $10 — St. Norkus, V. Pakirskis, 
J. Oscila, A. Liepinaitis, O. Jasiūnie- 
nė; $9 — P. Tamutis, $8 — S. Nor
kus; $7 — M. Bendžiūnienė; $6 — L 
Kaušpėdienė; $4 — Pr. Jankauskas, 
F. Ramanauskas, K. Kilikevičius.

— Rinkliava vasario 26 — $188.88, 
kovo 5 — $160.10. K.J.G.

Kazimierinių vakarienės me
tu, be pr. “TŽ” nr. pažymėtų or
ganizacijų, kleboną Tėvą K. 
PečkĮ, S.J., dar sveikino Elena 
Vaicekauskienė Gyvojo Rožan
čiaus Draugijos vardu ir Ona 
Motuzienė tretininkių vardu. 
Abi tos organizacijos yra labai 
daug nusipelniusios religinėje ir 
materialinėje parapijos rėmimo 
srityje. Pr. R. -

Expo 67 pasų naują siuntą 
“Litas” jau yra* gavęs. Užsisa
kiusieji prašomi atsiimti darbo 
valandomis. Suaugusiems “Li
tas” sezoninių pasų nebeturi, ta
čiau jaunuoliams ir vaikams dar 
yra likę po keletą senomis kai
nomis. Visų kitų rūšių pasų — 
savaitinių, dieninių ir bonų kny
gučių yra pakankamai. Pataria
ma juos Įsigyti prieš parodos ati
darymą, kadangi dabartinės kai
nos vis dar 10—30% žemesnės 
nei bus parodos metu.

Iš viso $373.50

Išlaidos:
1. Salės nuoma
2. Dekoracijoms ir sargui
3. Tautinėms vėliavėlėms
4. Lietuvių radijo pusvalan

džiui
5. Skelbimas “Tž”
6. Skelbimas “NL”
7.
8.

$175.00
8.75

12.62

9.

Programų atspausdinimas 
Tautinių šokių šokėjų iš
laidoms
Dvejos Mišios už Lietu
vos laisvę žuvusius

10. Pianistei
11. Honoraras
12. Honoraras

dirigentei 
solistui

50.00
10.00
30.00
11.77

14.00

10.00
10.00
20.00
20.00

Iš viso $372.14

Gryno pelno gauta $ 1.36

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

3907 ROSEMONT BLVD.

Tel. OFF.: 722 - 3545 RES. 256-5355
S-tos "Lite" nr. 752D

jai! galima gautiVelykų šventėms

šviežių

UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR TELEFONU — NEMOKAMAS PRISTATYMAS

Tel. LE 5-1258

Mielai kviečiame atsilankyti į krautuvę, kur rasite didelį pasi- • 

rinkimų įvairių savo patalpose rūkytų mėsų, dešrų, importuotų 

produktų, jaunų paršiukų, liet, sūrių, silkių, ungurių ir didelį 

pasirinkimų šviežių mėsų ir kt.

____ -

PRIIMAME UŽSAKYMUS 
TORTAMS IR NAPOLEONAMS

Velykų stalui pas mus galima gauti:
NESALDYTŲ KALAKUTŲ, ANČIŲ ir kitos PAUKŠTIENOS.

Lietuviški, gerai rūkyti kumpiai, tinkami virti arba jau 
paruošti valgyti ir eilė kitų rūkytų mėsų, dešrų ir jaunų 
paršiukų.

Importuotos įvairių rūšių silkės, šprotai, kaviaras, laši
ša ir kiti skanėstai, gerai žinomi lietuviški sūriai.
Nemokamas pristatymas • Laukiam atsilankant

EUROPEAN MEAT & DELICATESSEN
Sav. Albina ir Justas Krasauskai

2899 Bloor St W. Tel. 233-9783

kalakutų, ančių,
viščiukų, žęsų, paršiukų ir kt.

PARKSIDE KIISet
335 Roncesvalles Avenue. Toronto

A. NORKELIONAS
Com misi on e r of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

6695 - 35-ta Ave., Rosemount (kampas St. Zotique)
Tel. RAymond 7-3120




