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NEKENČIAMAS IR MYLIMAS
D R. A, KIMŠA

Mūsų tautos priešai nekenčia šventojo Kazimiero, stengiasi 
jį išrauti iš mūsų tarpo, nes jis yra dalis mūsų praeities, dalis 
mūsų gyvenimo, dalis mūsų sėkmės. Ir tai yra visai suprantama, 
neš tuo būdu šiandien Lietuvoj norima lietuvį perdirbti, atitrauk
ti jį nuo tautos praeities, kuri išugdė tiek daug didžių kovotojų, 
tiek daug didžių žmonių, tiek daug tyliųjų kankinių.

Šv. Kazimiero gyvenimas buvo trumpas — anksti jį pasitiko 
mirtis. Bet nežiūrint to, tauta jį pamilo ir jis nenustojo joje gy
venti. . ‘ •

Gyvenime jis pasižymėjo paprastumu — buvo pamaldus, mėgo 
vienumą, linko į misticizmą. Kalvarijos Kristaus kančios ir meilė 
Marijai buvo jo mėgiamiausios temos. Kiekvieną dieną jis karto
jo Marijos himno žodžius “Omni die die Mariae”, kurio autorius 
ligi šio laiko dar nenustatytas.

Gyvendamas ištaigioj aplinkoj, jis išsiskyrė iš prabangiojo 
rūmų gyvenimo ir sutapo su tauta. Tauta ji išskyrė iš rūmų, tauta 
jį darė savu, tauta jį siedino su savo rūpesčiais, vargais, su savo 
gyvenimu, žmonės kiekvieną dieną juo domėjosi, vis plačiau apie 

■ ji kalbėjo. Kiekvienas jo posūkis, darbas, žingsnis buvo žmonių 
aptariamas. Didikai ir tie jį mėgo, patiko jiems jo pamaldumas, 
neturėjimas dviprasmiškumo, sudėtingumo. Visi suprato ir jautė, 
kad netroško jis kitiems blogo, kad visus viena meile mylėjo. Dar 
labiau šventasis lietuvių tautai patiko, kad nepaliko Vengrų že
mėje, o grižo i savąjį kraštą.

Pamažėl jis pasidarė neatskiriamas nuo lietuvių tautos. Tau
ta ji siedino su baudžiavos priešais, Įpynė jį i tarpą tų žmonių, 
kurie kovojo prieš baudžiavą, kurie stengėsi bent ją sušvelninti; 
siedino ji su varguomenės rėmėjais, sunkios naštos lengvintojais.

Ankstyboji mirtis nenutraukė tautos meilės pamiltajam Ka
zimierui, gyvenimo dulkės neuždengė, jo praeities, laikas neišdil
dė žmonių prisirišimo. Ir taip žmonėse, mirus Kazimierui, iškilo 
šventasis, kuris reiškėsi stebuklais. Dali jų tauta siedino su savo 
priešų nugalėjimu, kovos sėkmę priskirdama šventajam.

Pagaliau karalius (1516) pasiuntė i Romą vyskupą ir kapi
tulos kanauninką su laiškais, pasirašytais pranciškonų ordino vi
karo Lietuvai Tėvo Povilo ir kt. Drauge su laišku buvo Vilniaus 
vyskupo ir kapitulos raštas, kur buvo pareikšta, kad tauta ji 
laikanti šventuoju ir tiki jo globa.

Gardino vyskupui patvirtinus, buvo sudaryta komisija iš vys
kupų. Tėvų jėzuitų -provincijolo ir kitų ištirti stebuklams. 
Po to turėjo būti prieita prie kanonizacijos, kurios akto ligi šiol 
nerasta. Jis buvo pakeltas šventuoju, įvestos liturginės maldos, 
duota vieta brevijoriuje.

Vilnius daug kartų buvo sukaupęs visas savo jėgas džiugesiui, 
norui išreikšti meilę savo šventajam, paminėti savo kūryboje, pa
gerbti menu. Buvo rengiamos procesijos - eisenos jo garbei. Me
nininkai — Tencallo. Sunglevič ir kiti kūrė šventajam; buvo 
ruošiamos meno akademijos, kuriose dalyvavo Įvairių tautų jau
nuoliai. Kūryba buvo išreikšta Įvairiomis kalbomis, autoriai vil
kėjo savo tautiniais drabužiais. Diduomenė sekė kalbas. Visuose 
parengimuose dalyvavo ir gudai ir lenkai. Tik vieni lietuviai daly
vavo šv. Kazimiero bažnyčios kertinio akmens padėjime Vilniuje. 
Diduomenė, dvasiškiai ir tauta čia buvo vienalytė masė. įmūrijo 
jie dokumentą, kuriame tarp kitko sakoma, kad šventasis globojęs 
Lietuvą ir lietuvius.

Šventojo kultui išplisti buvo lengva — jėzuitai pasitarnavo. 
Kitų šalių žmonėms šventasis buvo priimtinas kaip jaunųjų atsto
vas, kaip karališkos šeimos narys gyvenęs nuostabų gyvenimą. 
Ir taip kilo bažnyčios, altoriai, kolegijos, paminklai šventojo garbei.

Išeivijai, kaip ir visai Lietuvai, šv. Kazimieras yra tikėjimo 
ženklas, tautos sūnus, kuris sieja draugėn visus išblaškytus lietu
vius, skatina kovon ir bendron ateities garbėm

J. Narūne

Šventas
Kazimieras

Save Tu paaukojai 
Nežemiškai Tėvynei, 
Jai nekaltybės žiedus 
Baltų lelijų skynei..

O, Karalaiti!
Gimei, kaip saulės vaikas, 
Šventumo žvaigždėmis 
Paženklinta kakta ...

Trapus, tartum lelijos žiedas, 
Dienas, naktis 
Malda ir atgaila 
Žydėjai...

.'•-.■P
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Augšti svečiai 
Lietuvos pasiun

tinybėje
Vasario 16 proga Lietuvos pa

siuntinybėje Vašingtone buvo su
rengtas priėmimas, kuriame daly
vavo augš. Valst. Dept. pareigū
nai ir kongreso nariai.

Iš diplomatinio korpuso daly
vavo: dekanas, Nicaragvos amba- 
sad. dr. G. Sevilla-Sacasa ir šių 
valstybių ambasadoriai: Airijos, 
Gabono, Jordano, Kolumbijos. 
Saudi Arabijos, Urugvajaus ir 
Latvijos atstovas dr. Spekke su 
žmona. Ambasadorių pavaduoto
jai šių valstybių: Australijos, Is
panijos. Kanados, Kinijos, Kame
rūno, Liberijos, Madagaskaro, 
Mali, Vietnamo ir Švedijos avia
cijos attache (vedęs Kaišiadorių 
Tiškevičiūtę).

Iš bažnytinės hierarchijos:
. apašt. delegato atstovas mons.
Prigione, vysk. Hannan, mons. J.

i K. Cartwright, senato kapelionas

Savaitės įvykiai
DIDŽIAUSIAS SAVAITĖS ĮVYKIS — AMERIKOS LAKŪNO 

PULK. J. GLENN APSKRIDIMAS APIE ŽEMĖS RUTULĮ TRIS 
KARTUS. Tai Įvyko kovo 20 d. Lėkė 17.500 mylių greičiu į valan
dą. Išbuvo erdvėse 4 vai. 56 min. Iš viso nuskriejo 81.000 mylių. 
Nusileido orlaiviu Į Atlanto vandenyną ir kol išgriebė iš vandens, 
išbuvo 21 min. Glenn, skrisdamas aplink žemę, palaikė su žeme 
radijo ryši ir pranešinėjo savo Įspūdžius. Augščiausiai buvo iškilęs 
162 myl. ir žemiausia — 96. Dabar specialistai tiria visus gautus 
duomenis ir rengiasi naujam skridimui. Sekantis lėkimas numato
mas net 18 kartų aplink žemę. Visas pasaulis sveikino ir Ameriką 
ir astronautą, nes visi sekė, girdė-#----------------------------------------
jo. Sekė ir Rusija, bet kaip sako, Ankaros radijo stotį. Ištikima val- 
be entuziazmo. Rusas Gagarin esą džiai kariuomenė atėmė stotį ir 
lėkęs aplink žemę vieną kartą, oi apsupo sukilėlius. Juos malšino 
Titov — 17. Bet niekas nei matė, gen. Sunay, nors sukilėlių pusėj 
nei jų girdėjo. Gal lėkė, o gal ir buvo ir karo akademijos viršinin- 
ne! Chruščiovas pasiūlė JAV pre- kai. Sukilėliai turi ryšių su nu- 
zidentui dalintis tol. erdvių žinio- žudyto buv. premjero Menderes 
mis ir ateity kartu tirti erdves. Ži- partijos žmonėmis, 
nant rusus ir jų apgaules, kyla 
įtarimas.

KUBOS DIKTATORIUS . _ ___ ______ _
CASTRO išleidžia savo piliečius agentūrai Tass, kuriame pareiš- 
išvažiuoti iš Kubos. Kasdien išva- kė: “Imperialistinės jėgos rengia 
žiuoja ligi 200 asmenų. Ir ligi šiol netikėtą užpuolimą Sov. S-gos ir 
iš fi mil Knhos ?vv. išvažiavo i kitu socialistiniu valstvbiu”. Mar-

BOLŠEVIKŲ MARŠALAS 
YEREMENKO davė aliarmuojan
ti pasikalbėjimą sovietiškai žinių

įdr. B. Harris, mons. P. Tanner iš!iš 6 mil. Kubos gyv. išvažiavo! kitų socialistinių valstybių”. Mar- 
! NCWC, mons. prof. J. Abbo (dir- apie pusę milijono. Išvažiuoja: gy- 'šąląs yra kr. apsaugos ministeri- 
bęs nunciatūroje Kaune ir čio- dytojai. inžinieriai, advokatai, jos gen. inspektorius.
nykštėje apašt. delegatūroje), i verslininkai, mokytojai ir pan. PREZ. DE GAULLE NORI 
prof. Robert E. McNally. SJ; Castro esąs patenkintas, kad iš- BAIGTI 7 METŲ KARĄ su Alže-

IŠ kariškių: pora generolų, jų važiuoja “vabalai”, kurie nepa- rijos sukilėliais. Susitarimas nu-

nykštėje apašt. delegatūroje), i verslininkai. mokytojai ir pan. 
prof. Robert E. McNally, SJ.

tarpe gen. Erskine, vienas vicead- tenkinti jo valdžia. Išvažiuojantie- mato tris perein. tarpsnius, kol 
•i mirolas ir keletas žemesniu kariš- • ji turi palikti viską Kubos vai- bus prieita prie pilnos nepriklau- 

kiu iš Penta°ono. ' džiai: namus, baldus, automobi- somybės. Kol veikia slapt. karinė

Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, šventovės bokšto kupolą karališ
kos karūnos pavidale Vilniuje. 1840 m. rusų valdžios įsakymu ji 
buvo nuimta, bet 1941-1943 m. atstatyta pagal archit. Jono Mu- 
loko projektą. Dabar ši šventovė išniekinta —, paversta sovietiniu 
bedievybės muzėjumi, kurio direktorių paskirtas iškunigis St. Mąr- 
konis-Markauskas.

. . to -
i Buvo du teisėjai, jų tarpe vyr.
District of Columbia teisėjas, bu- 

! ves Postmaster General North, 
j Georges Washington universiteto' 

; rektorius, etc.
Dalyvavo vietos lietuvių ir de

legacijos- į Baltuosius,-Rūmus na
riai bei lietuviai kunigai, kalbėję 
invokacijas senate bei atstovų rū
muose ir dvi lietuvaitės pranciš- 
kietės seselės iš Hartford. Conn.

I Spaudoje pasirodė šilti priėmi
mo aprašymai abiejuose didės- nė. nei aš g.

: niuose Vašingtono laikraščiuose

PAVĖLINTAS J.A. VALSTYBIŲ
JAV užmojis prieš Kuba nieko gero nežada. Pietų Amerika 

socialinės revoliucijos išvakarėse.
OAS dvi organizacijos, veik tuo 

pat metu, atkreipė pasaulio dė
mėsi. Prancūzų Sukurtoji OAS — 
slaptosios kariuomenės organiza
cija pasižymi brolžudišku siaubu 
savo tėvynėje, kita OAS — Orga
nization of American States — 
Amerikos valstybių organizacija

GEDIMINAS GALVA

KAS NAUJO KANADOJE?
MAFIJA VEIKIA IR

KANADOJE, — pareiškė RC 
MP — Raitosios policijos vadas 
C. W. Harrison. Jis sako, kad visi 
kriminalistai didžiuosiuose mies
tuose, kaip Montrealyje. Toronte 
ir kitur yra diriguojami Mafijos,

♦

SVAIGINAMU GĖRIMU
Įstatymas bus svarstomas ir pa
keistas šioje Ontario parlamento 
sesijoje. Manoma, kad bus leista 
vartoti gėrimus viešbučių kamba
riuose ir palengvintos kaikurios 
taisyklės tavernom. Taip pat pa
naikinti gėrimam pirkti leidimai 
nuo kovo 31 d. Vietoj to pakelia
mos kainos apie *5 et.

VALDŽIOS PAŠALPOMIS 
naudojasi 120.000 šeimų visoje 
Kanadoje. Tai yra viena didžiau
sių Kanados problemų. Daugelis 
šeimų iš pašalpų gyvena visą am
žių ir taip eina iš kartos i kartą. 
Vancouveryje atrasta, kad 230 as
menų. giminingų vedybomis ar 
gimimais, naudojasi valdžios pa
šalpomis jau 4 generacijos. Lon
done, Ont.. surasta, kad moteris 
atvykusi i miestą 1832 m. pradė
jo gauti pašalpą, o jos palikuonys j 
dar ir šiandien ta pašalpa naudo- j 
jasi. Tai daugiausia šeimos, turin
čios Įvairių problemų ir nesuge
bančios prisitaikyti praktiškam 
gyvenimui. Visa tai valstybei kai 
nuoja iki S500 mil. metams.

norinčiam lankyti universitetą 
Kanadoje. — pasiūlė liberalų šu
las. buvęs imigrac. min. J. Pick- 
ersgill.

KANADOS VĖLIAVA
bus Įvesta dviejų metų laikotar
pyje. jeigu liberalai laimės rinki
mus, — pareiškė liberalų vadas 
L. B. Pearson. Apie vėliavą kal
bama prieš kiekvienus rinkimus, 
tačiau nė viena vyriausybė ikišiol 
konkrečiai nieko nedarė.

komunistinė santvarka. Fidel Cas-- 
tro pasiskelbė esąs ištikimas Le
nino pasekėjas. Numanu, bent 
šiuo metu, jis gauna ne tik komu
nistinių kraštų paramą, bet ir 
vykdo Maskvos pavedimus. Jis 
siekia revoliucijos sprogimo Pie
tų Amerikoje. nes tokia yra Mas
kvos valia.

JAV užsimojo palaužti Kubą, 
prisiminė Monroe surūdijusi 
ginklą, kai ėmė kilti neramumų 
grėsmė P. Amerikoje. Tuo pačiu 
metu jos ir toliau palaiko gerus 
prekybinius bei kultūrinius san
tykius su Maskva. JAV didysis ka
pitalas per tarpininkus išveža i 
Sov. Sąjungą net karinės svarbos 
prekes ir šiais sandėriais gerokai 
pasipelno.

KVIEČIŲ PREKYBA SU
KINIJA susiduria su sunku

mais, nes komunistinė Kinija, ne
gali laiku sumokėti nustatytų mo
kėjimų. Kinai, vietoje pažadėtų 
mokėjimų doleriais, nori atsilv- 
ginti savo prekėmis. Apie tai daug 
neskelbiama, bet liberalai parla
mente dėl to labai kritikuoja vy
riausybę.

NAUJOSIOS DEMOKRATI
NĖS PARTIJOS vadas parla

mente Hazen Argue pasitraukė iš 
partijos, tuo sukeldamas didelį

MEDŽIOTOJŲ
SAUVALIAVIMAS pasireiš- 

i kė Ontario šiaurės miškuose. Ke- 
Iturios miško kirtimo bendrovės 
pranešė, kad medžiotojai daug 
kur išlaužė jaunus pasodintus me
delius. sugadino pastatus miško 

; stovyklose, išlaužė duris, išdaužėKANADOS VALIUTOS _ __ _ _
padėtis buvo svarstoma valiutos,(ang'us pavogė ar sušaudė stati-! 
fondo organizacijos Vašingtone. į nes6gazolino $1250 vertės ir su- 
Buvo norima Kanadą priversti pa- gadino naujai pavestus miškuose 
ftarvti cavn valiuto nočfnvin hot . V .daryti savo valiutą pastovia, bet 
nekeisti, pritaikant krašto ekono
mijai. Kanados dolerio nuverti
nimas susilaukia daug kritikos už
sienyje ir pačios Kanados ekono
mistų tarpe.

kelius padarydami $3500 nuosto
lio.

LENKAI TIKISI.
j kad vienas jų tautiečių bus pa- 
j skirtas senatorių. Jų spauda skel
bia. kad premjeras J. Diefenba- 

| keris ketina paskirti i senatą vie-ARKLIENA MĖSA 
triukšmą. Jis priklausė buvusiai ~ d°£s atrasta; ną tautinių grupių atstovą — ita-
CCF partijai 17 metu. Pasitrauki-, 'or>trealyje. Sveikatos departa- ju arįa ]eijku Esa daugiau ties- 
mo priežastis, pasak jo paties, kad 
NDP tapo darbo unijų vadų kli
ka, kurie partiją finansuodami ją 
ir valdo. Hazen Argue yra žino
mas politikas ir manoma, kad jis 
pereis liberalų pusėn, nors anks
čiau apie liberalus yra pasakęs 
gana karčių žodžių.

mentas. ištyręs mėsą cheminiu panašu, kad bus paskirtas lenkas 
_ Montreal i jr sumini tris kandidatus: dr. T.

Brzezinski iš Montrealio, pik. Stf. 
į Sznuk iš Otavos ir M. Br. Dubien- 
ski. Q.C., iš Winnipego. Laikraš
tis “Zwiazkowiec” kronikoj pa
minėjo Vasario 16 iškilmes To-

būdu, gamintoją 
Smoked Meat Products, Inc., 
traukė atsakomybėn.

P*

PRANCŪZU KALBOS
MOKĖJIMAS turėtų būti pri

. valomas kiekvienam studentui, i ronte.

daro nuolatinius pasitarimus pa
gelbėti valdantiems, bet ne valdo
miems P. Amerikoje.

Pastarasis OAS užs. r. ministe- 
rių pasitarimas Punta del Este, 
Urugvajuje, buvo tragikomiškas. 
Jis tragiškas, nes didžiosios Pietų 
Amerikos valstybės ABCEM — 
Argentina, Bolivija, Brazilija. Či
lė, Ekvadoras ir Meksika, apiman
čios du trečdaliu žemės ir turin
čios 140 mil. gyv., neparėmė JAV 
siūlymų išmesti Kubą ir panaudo
ti priemones ją palaužti. Nutari
mas padarytas 14 valstybių, tetu
rinčių 55 mil. gyv. Sausio 31 d. 
galop surinktas reikalingas balsų 
skaičius nutarimui padaryti, bet 
joje Įvyko aiškus nesutarimas, lū
žis. komunistinis pasaulis siekė 
to, ką JAV Įvykdė.

Pasitarimams pasibaigus, prasi
dėjo komiškoji vaidyba. Visi ėmė 
girtis laimėjimais. Džiaugėsi Va
šingtonas. P. Amerikos 14 valsty
bių, Havana, Maskva ir Pekingas.

KUO DŽIAUGIASI JAV?
JAV yra pavėluotų politinių 

sprendimų Įgyvendintojos. Karą 
laimėjusios, iki nuogumo pralai
mėjo politinėje srityje, nes neži
nojo ko nori ir kur eina. Jos skel
bė pavergtoms tautoms laisvę, bet 
dalyvavo suokalbyje jas pavergti. 
Jų net nepabudino sovietiniai Į padarė didesnės pažangos, bet ir 
branduoliniai sprogmenys 1949 
m. Jos laukė iki jų pačių ranko
mis padalinta Korėja buvo užpul
ta. Nuo to meto ėmė dalyvauti ap
siginklavimo lenktynėse. Jos lau
kė iki “sputnikas” lėkė aplink že
mę ir tuomet Įsijungė i šios sri
ties varžybas. Tokiu pat abuoju
mu jos ilgai stebėjo kas dedasi 
kaimyninėje Kubos saloje ir po 
eilės nevykusių žygių, o ypač kru
vinojo samdinių išsikėlimo Kiau
lių Įlankoje, apsisprendė visiškai 
išjungti Kubą iš bendravimo su 
vakarietiškuoju pasauliu. Visa tai 
daroma, kai amerikiečių kapitalas 
jau nusavintas ir Kuboje Įvedama i

liūs ir 1.1. Gali su savim pasiimti org-ja, vad. gen. Salano, terorą 
tik vieną lagaminą. Išvažiavimo sunku baigti. Manoma, kad de 
procedūra nėra lengva: užtrunka Gaulle, kai tik bus pasirašytas su- 
mažiausiai 3 mėn . kol gauna vizą. Į sitarimas su Alžerijos sukilėliais. 
Už kelionę reikia užsimokėti, do
leriais. kurių joks bankas Kuboj 
neparduoda.

PREZ. BROLIS R. KEN
NEDY, važinėdamas po pasaulį, 
užsuko ir i V. Berlyną. Atsistojęs 
prie bolševikų pastatytos sienos 
pastebėjo, kad ji yra “labiau pa
žeminanti. liūdnesnė ir bjaures- 

galėjau tikėti”
suprasti, esą. reikia ją pamatyti. 
Čia ir pasireiškia Vakarų silpny
bė. kad jiems reikia pamatyti ir 
pačiupinėti. Kad yra bolševikų 
“geležinė uždanga”, už kurios 
kenčia šimtai milijonų žmonių, jie 
nesupranta ir neįsivaizduoja. Pa
matė mūro sieną Berlyne ir su
prato! Tuo bolševikai laimi ir dar 
daug laimės, nes yra dalykų, ku
rių negalima apčiuopti. O žmo- 
npę Irpnciii’

TURKIJOJ VĖL REVOLIUCI
JA. — Ši kartą sukilo 8.000 karo 
mokyklų mokinių. Buvo paėmę ir

sunku baigti. Manoma, kad de

pasiskelbs diktatorium. Susitari
mo plane numatyta, kad 4 mėn. 
Alžeriją valdys; Ižei Iečių ir pran
cūzų atstovai. r’!b to *— rėferendu- 
mas dėl Alžerijos nepriklausomy
bės, Prancūzų mažumai bus duo
ti trys metai dvigubos pilietybės.. 
Prancūzijai suteikiama 15 metų 
teisė laikyti karo laivyną Mers ęl

Tam Kebir uoste; prancūzams palieka-
ma teisė daryti atominių ginklų 
bandymus Saharoje ligi 1965 m. 
Tuo gi tarpu slaptoji prancūzų 
org-ja per savaitę nužudė daugy
bę asmenų, dirbusių Prancūzijos 
saugumui. Teroristų kruvina veik
la sustiprinta.

ITALIJOS VYRIAUSYBĖ 
sudaryta krikšč. demokrato Fan- 
fani iš krikšč. demokratų; social
demokratų ir respublikonų. Nen- 
ni vadov. socialistų partija, arti
mai dirbusi su komunistais, i vy
riausybę neįėjo, bet pažadėjo sa
vo 86 balsų paramą parlamente.

Užtvaros skiria laisvojo pasaulio 
pabaltiečius j grikis

Mūsų korespondentas Švedijoj

Estų tautinės tarybos Stockhol- 
me leidžiamas koalicinis savait- 
raštis“Teataja” II. 17. laidoje Lie
tuvos Neprikl. šventės proga iš
spausdino str. “Lietuvių bendruo
menė laisvajame pasauly”. Strai
psnio autorė — laikr. redaktorė 
A. Lemberg, savo metu dirbusi

Kai Vašingtonas paskelbė em- i Amerikos Balso europiniame sky- 
bargo—prekinių santykių nutrau-1 riuje Miunchene, ten palaikiusi 
kimą, kiti vakariečiai net nesiruo- į artimus ryšius su lietuviais ir juos 
šia pasekti ši pavyzdį. ' ” ........................................

NUOTAIKOS P. AMERIKOJE
Kolumbija ir Venezuela siekė 

pasipriešinti Kubai. Abiejose yra 
stiprūs komunistų sąjūdžiai, ku
rie nesivaržo su priemonėmis. JA 
V-bėms spaudžiant ir vidurinės 
Amerikos valstybės linko Kubą iš
jungti iš OAS.

Kolumbija ir Venezuela yra sa
votiškos. apimties demokratiški 
kraštai, kuriuose socialinis klau
simas sunkiai sprendžiamas. Tur
tingoji Venezuela pokario metais

toliau palaikanti, kaip tai matyti 
iš jos pateikiamų gausių ir tikslių 
mūsų gyvenimo ir veiklos duome
nų. Paminėti penki gyvieji Vasa
rio 16 Akto signatarai. Toliau nu
rodoma. kad nors lietuvių užsie
nyje esama daugiausia, tačiau V. 
Europoj jų mažiau, negu estų ir 
latvių. Trumpai nupasakota PL 
B-nės pradžia bei tikslai, apibū
dinti politiniai, diplomatiniai, 
kultūriniai bei bendruomeniniai 
organai V. Vokietijoj, Anglijoj ir 
Italijoj.

PARAPINĖS UŽTVAROS
Esmėje šis draugiškas straips

nis tėra tik labai nepilna apžval
ga. kuri nejučiomis iškelia du 
gana aktualius reikalus. Pirmiau
sia, ar ne laikas jau susirūpinti

neramumai yra kasdieninis reiš
kinys.

Guatemala valdo kietas, bet iš
krypęs prezidentas Miguel Ydi- 
goras Fuentes, kuris gražią dieną 
savo ministeriams. lyg vagims, sistematinga pabaltiečiu tarpusa- 
Įsako pasirodyti televizijoje, o ki- vio informacija? Savotiškai keis
tą kartą daro pareiškimą: “mote- ta. jog ir keliolika bendros lem- 
rys galingos, nes jos moka nusi- ties metų nesugebėjo sugriauti 
nuoginti”. Kaikurie gyventojai nematomų, bet faktiškai egzistuo- 
patenkinti juokdariu prezidentu, 
bet dauguma skurstančiųjų reika
lauja socialinių reformų. Vyriau
sybė yra paperkama ir mažai tesi
rūpinanti gyventojų gerove.

Honduras — bananų respubli-
(Nukelta į 5 psl.)

pasidomime vieni kitų vidaus gy
venimu. O ar nepraturtėtų mūso
ji spauda, jeigu jos puslapiuose 
pastoviai rastų vietos kitų pabal- 
tietiškųjų “giminių” veikla? Argi 
tik kalbiniai sunkumai trukdo re
guliariai stebėti mūsų pašonėje 
leidžiamą kaimynų spaudą, pasi
domėti jų klausimais?

PABALTIEČIU 
BENDRUOMENĖ
Dar daugiau, Neužtenka tik pa

syviai stebėti. Kodėl patys negalė
tumėm pasirūpinti, kad mus pa
čius liečianti medžiaga pasiektų 
estų ir latvių spaudą? Tuo būdu 
ne tik palengvintumėm darbą 
tiems, kurie mumis domi
si. bet padėtumėm išvengti klai
dingo įspūdžio, kokį paprastai su
kelia nepilna ar vienašališka in
formacija. Antai ir augščiau čia 
suminėtame straipsnyje galėtų 
kas nors prikišti, jog pernelyg 
daug vietos paskirta vienos gru
pės — Lietuvių Fronto — kultū
rinei veiklai... Laisvuosius pa
baltiečius glaudžiau suartėti už
sienyje turėtu paskatinti ir tas 
vyksmas, kuri pastaruoju metu 
stebime pavergtajame Pabaltijy. 
Vis dažniau rengiamos Įvairios 
konferencijos, siekiama savotiš
kos integracijos, nors, žinoma, vi
sa tai griežtoje “vyresnio brolio” 
priežiūroje. Kaip tik dėl to dar 
didesnė pareiga tenka šiapusjančių “parapinių’ sienų, pro ku

rias mes vieni kitų tiesiog nema-l esantiems prisidėti prie solidarios 
tom. Svetimųjų laikomi per vie- pabaltiečiu bendruomenės sukū- 
ną. instinktyviai tapatindamiesi rimo._ _ __
bendru “baltų” vardu, kai palie
čiama mūsų laisvės byla, šiaip jau

• tik retai, atsitiktinėmis progomis.’

VIENIEMS MIRTIS, 
KITIEMS — MEDALIAI 

(Nukelta i 8 psl.)
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RELIGINIAME PASAULYJE

PRAEITIES UTOPIJOS IR TIKROVINĖ DABARTIS
DR. ARŪNAS LIULEVICIUS

KAS YRA
UTOPIJA?

Trumpai drūtai galima utopijos 
sąvoką šitaip apibrėžti: tai yra 
pasakojimas apie kokią nors idea- 

■ lią, savarankišką žmonių bendruo
menę, apsakąs tos bendruomenės 
Įstatymus, gyvenimo būdą.

Pats žodis “utopija” yra kilęs 
iš graikų “topos” —- vieta; “uto- 
pos” reiškia “nėra tokios vietos“. 
Kartais angliškai “Utopia” ir ver
čiama “Nowhere”. Pats literatū
rinis žanras pakrikštytas Tomo• 10 naujų kardinolų paskyrė; metu yra 800.000 katalikų iš 5

popiežius Jonas XXIII. Oficialiai mil. gyv. Per pastaruosius 15 me- 
i šį poaugštį jie bus pakelti kovo tų buvo pastatyta 117 bažnyčia ir 
19 d. specialioj konsistorijoj ir j Įsteigta 115 parapijų, 
kardinolų kolegija padidinta iki .............
87.' štai jų pavardės: J. L. Rick
etts, Limos arkiv., Peru; R. S. 
Henriquez, Santiago arkiv., Čilė; 
L. J. Suenens, Malines-Brueselio 
arkiv., Belgija; M. Browne, airių 
domininkonų viršininkas; mons. 
J. da Coste Nunes, portugalas; 
mons. G. Panico, nuncijus Portu
galijai; L Antoniutti, nuncijus Is
panijai; mons. E. Forni, nuncijus 
Belgijai; mons. G. Acacio Coussa, 
rytų apeigų kongr-jos prosekreto- 
rius; abatas A. Albareda, ispanas, 
benediktinas, Vatikano bibliote
kos prefektas.

• Maldininkų kelionė Į Europą 
planuojama šią vasarą nuo liepos 
27 iki rugpjūčio 12. Maldininkų 
grupės globėjas — Toronto arkiv. 
P. F. Pocock. Bus keliaujama 
sprausminiu TCA lėktuvu. Numa
toma aplankyti Fatimą Portugali-

. joj, Ispaniją, Romą, Liurdą ir Pa
ryžių. Audiencija pas popiežių. 
Kelionės vadovas kun. M. O’Gra- 
dy-

• Katalikų televizijos kongresas 
šaukiamas birželio 23-27 d. Mont- 
realyje. Tikimasi sulaukti 300 de
legatų iš 20 pasaulio kraštų. Kon
gresą globos Montrealio kardino
las P. E. Leger. Dalyvaus ir Kana
dos premjeras J. Diefenbakeris.

• Visuotinė katalikų santaryba 
. prasidės spalio 11 d. Popiežiaus

pareiškimu, ji turėtų įnešti gyvu
mo katalikų veikime, paskleisti 
dvasines vertybės visai žmonijai 
ir siekti teisingos bei patvarios 
taikos pasaulyje. Spalio 11 d. pa
rinkta, nes tą dieną 431 m. buvo 
pradėta Efezo santaryba. kuri pa- 

dogmą, kad ■''Marija yra 
Dievo Motina. Šis suvažiavimas 
bus 21-masis Bažnyčios istorijoje.

" • P. Afrikos katalikų akcijos 
24-sis kongresas praėjo dideliu 
pasisekimu. Jame dalyvavo 450 
pasauliečių ir 70 kunigų. Afrikos 
katalikai yra reikalingi afrikiečių 
vadų, kurių šiandien labai pasi
gendama. Afrikai yra dvigubas 
pavojus: komunizmo ir naciona
lizmo.

• Ekvadoro antikomunistinis
frontas suorganizavo demonstra- 
jaš, kuriose dalyvavo virš 50.000

smerkti komunizmą kaip raudo- i Briandas viešai Stresemanui dė- prieš Lietuvą. Dėl šios notos “is- i 
nąji vandalizmą. Šiuo metu komu-; kojo už bendradarbiavimą, o Sov. torikas” Žiugžda, net dieną su-j 
nistai terorizuoja tautą, užpuola i Sąjunga aiškiai pabrėžė norą tu- ’•»«- - —j—— i.*,-'
kunigus, daužo bažnyčias. Ekva- rėti sprendžiamą balsą Rytų Eū- 
doro valdžia nepasmerkė Kubos.

• Japonai katalikai mini š.m. 
religinio atgimimo šimtmetį. Nuo 
17 š. katalikybė buvo panaikinta 
Japonijoje. Pirmoji katalikų baž
nyčia po anos tragedijos buvo pa
statyta 1862 m. Krikščionybė Ja
ponijoj buvo įvesta 1549 m., jos 
pirmasis misijonierius buvo šv. 
Pranciškus Ksaveras, jėzuitas. 
Katalikų skaičius jau buvo pasie
kęs 300.000 narių.Prasidėjęs žiau
rus persekiojimas 1597 m. truko 
iki 1637 m. ir buvo nužudyti visi 
katalikai.

• Peru valstybėje atidaroma 
pirmoji misijų kunigų seminari
ja. Bostono kardinolas R. Cushing 
pažadėjo milijoną dolerių. P. 
Amerikoje yra didelis trūkumas 
kunigų.

• Škotijoj katalikų skaičius po 
H D. karo padidėjo 100.000. Šiuo

• “Krikščioniškasis miestas” 
įkurtas Kolumbijoj šalia Bogotos. 
Tėvas Rafaelis Herreros jį Įsteigė 
vargšams benamiams^ Jau pasta
tyta du šimtai namų.

• Britanijos katalikai siekia 
Įvesti teologijos dėstymą studen
tams un-tuose. Kardinolas New- 
manas yra pasakęs: “Universite
tas be teologijos yra nefilosofinis. 
Teologija turi turėti tiek pat vie
tos kiek ir astronomija”. Didesnis 
teologijos pažirsimas prisidėtų 
prie geresnio studentų išauklėji
mo ir taikingesnio žmonijos sugy
venimo.

• Religijos Įtaka kelia susirūpi
nimą Rusijoj. Maskvos laikraščiai 
vis plačiau rašo apie religijos at
gijimą Vladimiro prov. Pastebėti
na, kad dauguma tėvų neša kūdi
kius į cerkves krikštyti. “Komso- 
molskaja Pravda” sako: “Ten yra 
100.000 komunistinio jaunimo, 
užtektinai pajėgaus nugalėti re
ligijai”.

• Protestantų pastorius E. Du
arte, kuris 1936 m. Brazilijoj bu
vo įsteigęs atskalūnų sektą, atsi
vertė. Jis pareiškė: “Tiesos kelią 
man parodė katalikų gailestingu
mas ir nuoširdumas”.

to, tiek pat išsilavinimo. Kitąs 
graikas Hippodamos iš Mileto 
yra pirmasis miestų planuotojas. 
Jis siūlo, kad gatvės būtų tiesia
mos keturkampiais (kaip daugu
ma Amerikos miestų) .kraštą tu
rėtų valdyti vyriausias tribuno
las, žmonių išrinktas, gi valstybės 
tarnautojai turėtų taipgi būti ren
kami.

Gal geriausiai žinoma iš senųjų 
utopijų yra Platono “Respubli
ka”, kuri ir šiom dienom aktuali:

Moro, kuris parašė tokį pasakoji- i yra Pasakojama, kad Ribentropp 
mą apie vieną, idealią valstybę, į f13?. vąkara pries užmigdamas po 
savo veikalą pavadindamas "Uto- kehs jos puslapius perskaitydavo. 
pįa» i Tas pats Platonas yra palikęs

Reikia pasakyti, kad kaip lite-;mu,ns u ir Atlantidos legendą: 
ratūros kūriniai, utopiniai veika- nuostabaus, augstos civilizacijos 
lai yra dažniausiai menkos vertes.
Tad kyla klausimas:

KAM KALBĖTI
APIE UTOPIJAS?

štai pirmasis atsakymas: mums 
Įdomu, ką kitų laikų žmonės sva
jojo. Juk ne tik mūsų laikus sle
gia pavojai — visuomet žmogus 
galvojo: ak, kad, va, tas ir tas pa
sikeistų, kaip smagu būtų pasau
lyje gyventi. Tų praeities svajo
nių jieškome utopijose.

Mums idomu ne tik žinoti, ka 
kiti svajojo, bet taip pat ir savo 
svarstymams rasti medžiagos. Čia 
į utopijas galime žiūrėti kaip į vi
suomeninius eksperimentus: štai, 
jei taip dalykai pasikeistų, tai ta
da būtų tokios pasėkos ...:

SENOVĖS
UTOPIJOS

Utopijos rašomos nuo gilios se
novės. Pirmieji mums likę pavyz
džiai yra graikų. Aristotelis kriti
kuoja Phaleas iš Chalcedonijos 
veikalą kuriame teigiama, kad 
idealioj valstybėj kiekvienas pi
lietis privalėtų turėti tiek pat tur-

likai išmintingų vyrų misiją suda
ryti kraštui konstituciją. Kai ta 
konstitucija yra priimama gyven
tojų balsavimu, nugalėtojas pasi
traukia iš politikos. Yra pasakoja
ma, kad Cromwell knygą perver
tęs pasakė, kad jis nesiduosiąs 
kažkokio “peckelio” išstumiamas 
iš valdžios. Harington valdžios sis
tema yra įdomi: gyventojai renka 
senatą ir atstovų rūmus. Senatas 
siūlo Įstatymus: atstovų rūmai ga
li juos tik priimti ar atmesti. Har
rington politinės teorijos turėjo 
daug Įtakos JAV bei vėlesnės 
Prancūzijos konstitucijoms.

18 š. garsus savo sarkastiškom 
utopijom. Viena jų — Jonathan 
Surft “Gulivero kelionės”. Vienoj 
kelionėj aprašomas išmintingų 
arklių kraštas — šie savo visuo- .

' menę tvarko pagal proto reikala
vimus, ne jausmais ar aistromis. 
Žmones, kaip žemesnius padarus, 
šie arkliai naudoja tik vežimams 
traukti.

Kandi ir prancūzo Mandeville 
“Pasaka apie bites”, čia vienam 
bičių aviliui tol gerai sekasi, kol 
yra baisybė tranų, lėbautojų, tin
ginių. Užeina kažkokia moralumo 
banga — visi staiga susirūpina 
darbu, tranai išmetami, midaus 
užeigos uždaromos, o avilio eko
nomija riečia pakalnėn — vasarą 
šis bičių avilys baigia grįžimu į 
barbarizmą — jo spiečius susi
meta ąžuolo drevėje.

Utopija visuomet tampriai ri- 
pasinaudos revoliucijos vadas Oli- į šosį su miesto gyvenimu, su civi- 
ver Cromwell. Knyga aprašo kon-Į lizacija. Su Swift ir Mandeville 
stitucinės demokratijos sistemą: gimsta šio ryšio kritika.

- randamos ir to-'krašto nugalėtojas duoda penkio- (Bus daugiau)

vyzdžiu yra sukurta ir Anglijos 
Royal Scientific Society bei kitų 
kraštų mokslo akademijos.

Trečioji garsi renesanso utopi
ja yra domininko Campanella vei-. 
kalas “Čita del Sol” — “Saulės 
miestas”, tuo pačiu vardu kaip ir 
graiko Jambulo. Šis saulės mies
tas yra pastatytas ant kalvos, ku
rią supa didelė lyguma. Miestas 
Įspūdingas: padalytas į septynias 
planetas. Miestą kerta keturi ke
liai i keturias pasaulio šalis. Mies
to sienos tai didelė enciklopedija: 
ant jų yra paveikslai, vaizduoją 
mokslo laimėjimus, surašytos ma
tematikos teoremos, visų kraštų 
alfabetai. Miesto galva yra Meta- 
physicus arba Saulė, gi jo trys pa
dėjėjai — Jėga, Žinojimas ir Mei
lė — rūpinasi armija, mokslais 
ir menu, kūno ir, sielos reikalais. 
Miesto sutvarkyme, kaip ir pas 
Platoną, atsispindi visatos tvarka.

Campanellos ir Tomo Moro uto
pijos yra kolektyvinės: abejose 
nėra privačios nuosavybės, pilie
čiai dažnai skiriami skirtingon gy- 
venvietėn. Valgoma bendrai — 
valgio pradžioje kaip vienuolyne 
garsiai skaitoma kokia nors tau
rinanti knyga. Campanellos mies
te net ir vedybas tvarko vyriausi 
astrologai. More piliečiai neturi 
teisės palikti savo apskrities be 
kunigaikščio žinios. .

Šios mintys — privačios nuo
savybės panaikinimas, kolekty
vizmas, valstybės kontrolė pilie
čių gyvenime —

limesnėse utopijose. Nėra tai re
nesanso atradimas, nes tą patį kė
lė ir Platonas, tačiau nuo rene
sanso jos Įgauna jausmingesni at
spalvį.

KITU DVIEJŲ
ŠIMTMEČIŲ UTOPIJOS

17 ir 18 š. utopistus galime api
būdinti trim žodžiais: fantastai, 
puritonai, juokdariai.

Cyrano de Bergerac “Kelionės” 
(1657) primena jau mums žino
mus graikų fantastus, štai, Cyra
no bando patekti i mėnuli — pir
mas bandymas nepasiseka, ir jis 
nukrinta i Kanadą — mat žemė 
po juo pasisuko, kai jis buvo erd
vėse. Jis kanadiečius apšviečia, 
išdroždamas pamokslą, kad žemė 
nestovi vietoje, o sukasi apie sau
lę. Antrasis bandymas pasiseka 
— jis raketinėm priemonėm nu
lekia i mėnulį. Čia pasirodo esąs 
prarastasis rojus. Jį savo globon 
paima Sokrato dvasia ir rodo mė
nulio karalystę. Mėnulio gyvento
jai turi dviejų rūšių kalbą: kil
mingieji kalba muzikiniais garsais 
(ekonomijos ar teologijos disku
sija atrodo nesuprantančiam kaip 
•simfoninis koncertas), žemesnės 
būtybės kalba kūno drebėjimu 
(panašiai kaip amerikietiškas 

. rock'n roll).
Daug rimtesnė utopija yra pa

rašyta puritono Harrington, pa- 
: vadinta “Oceana”. Harington ra

šęs savo knygą su mintimi, kad ja

Senos rungtynės Rytų Europoje
VYT. SIRVYDAS

Berlyno klausimas gana sako- manu Berlyne, ir, tarp kitko, 
tas. Čia kertasi dvi pasaulyje iš- svarstė lietuvių-lenkų ginčą. Abu 
likusios didėlės galybės Ame- ; vienbalsiai pripažino reikalą ginti 
rika ir Šov. Sąjunga, nors atsilie- Lietuvos nepriklausomybę ir pa- 
pia ir šėi^a isierinė rusų-vokiečių . skelbė , bęndią pareiškimą dirbti 
kova dėl vyravimo Rytų Europo- taikai, kad būtų išvengta susikir- sja vra įau mįRAfa Thomas More

X - . ,.. .t,.,, ' timu”. Didėlis skirtumas tarpu “ufopja” oara^ - - - —
Molotovo-Ribentropo 1939 m; pa- aDrašPvta - Ateiti 
sitanmu, kuriu tikslas buvo ne is- z*ir j 
laikyti, bet palaidoti Lietuvos ne- j Francįs Bacon savo knvgojė 
priklausomybę! Taip mainosi ru-j ..New AtIantis” aprašo kraštą ku
bai niai go svieto n leopaidas rjanie Vvrauja mokslas -—- krašta 
negali savo dėmių atsikratyti. , v - -- - - - -- “

Dieną prieš Stresemano-Litvi-' .

krašto, kuris nuskendęs į Atlanto 
gelmes. Neseniai ir filmas apie 
Atlantidą yra pagamintas. (Apie 
Platono “Respubliką” galite pa
siskaityti 1961 m. gruodžio mėn. 
“Ateityje“.)

Mažiau žinomų utopijų yra pa 
rašę Diogenas ir Zenonas iš Ci
tium, stoicizmo kūrėjas. Po Ale
ksandro Didžiojo žygio į Indiją, 
atsiranda daug utopinių kelionių 
romanų. Mat, tų laikų graikams 
Indija buvo lygi renesanso laikų 
Amerikai: nuostabus, paslaptin
gas kraštas. Pažiūrėkim į vieną 
tokių nuotykių romanų.

Jambulus, "Saulės miesto”, au
torius patenka etijopų nelaisvėn 
ir su draugu yra pasiunčiamas ke
liauti i saulės miestą, kuris esąs Z fe

Laimingųjų salose. Tarp nuosta
bių dalykų ten jie štai ką pastebi: 
miesto gyventojų kalba yra taip 
sudaryta, kad jie iš karto gali ves
ti du pokalbius.

Aplamai, "klasinės senovės uto
pijos ž velgia į s praeitį, į aukso 
amžių, ar į kokius tolimus palai
mintus kraštus. Ši kelionių roma
nų tradicija tęsiasi ir per vidur
amžius: utopija skiriama palin
ksminti. laikui maloniai praleisti.

RENESANSAS v' • 
IR NAUJOS

UTOPIJOS
Tokio lengvo stiliaus utopijos 

renesanso pradžioje pakeičiamos 
daug stipresnėm. idėjiškesnėm 
utopijom: šios jau nori pasaulį

. keisti. ! tis Bsinyčics kanonu reikalavimų. Bu- te, kuri tardoma prisipažino, kad šv. salezietis kun. Petraitis, žydų vaikai
j iŠ renesanso Utopijų garsiau- VO daug aiškinimų, kad ir Kunigai už; Kryžiaus parapijos vikaras kun. V. Ta- buvo koncentruojami benediktinų vie-

M. KrupavičiusUžmiršti faktai

LIETUVIAI
(žinojo, kad Kauno šv. Antano parapi- su tėvyne atsiveikinti. Ypač moterų 
įjos klebonas kun. A. žalvys pakrikšti- vienuolynai, laikė savo žinioj vaikų 
l jo žydų kūdikį ir iš viso padėdavo žy- prieglaudas, daug paslėpė žydų vaikų, 
dams. Kun. A. želvys buvo suimtas, j žydų vaikų gelbėjimo akcijoj Kaune 
SD kalėjimuose buvo ilgesnį laiką iki; daug pasidarbavo O. Labanauskaitė, 
teismo laikomas visiškai tamsioje, | kuri tūrėjo priėjimo prie vaikų prie-

NEATSARGŪS ŽYDAI
IR NUKENTĖJĘ 
KUNIGAI

NAIKINAMU ŽYDU GELBĖTOJAI
y r • ’

j e. Ši kova atsispindėjo ir Volde- 
maro-Pilsudskio susikirtime 1927 
m. Ženevoje, kuri nušviečia prof. 
A. E. Seimo straipsnis “Journal 
of Central European Affairs” nr, 
3. 1961 m. Kaikurie posakiai, ro
dos, tiktų ir dabartinei Berlyno

dvasinius patarnavimus, ir lietuviai už 
žydų slėpimą nukentėdavo. Pavyzdžiui, 
ilgesnį laiką Kaune Tėvų jėzuitų ir sa
leziečių globotas žydas persikrikštijęs 
išvyko į Vokietiją pas savo gimines. 
Tačiau ten buvo SD suimtas. Tardo
mas išpasakojo net tokias smulkmenas.

- ...... .. . - kur kiek laiko slėpėsi, kas kokią kny-
I valdo mokslininkų taryba, vadina-j gėlę davė, kas mokė katalikų tikėji-

džio nr.)

16 š.-gale.(Ji 
1961 m. gruo-

krizei: “Ginčo pagrindas pasiliko ’ '
koks buvęs, tik apyvarton paleis- į novo susitikimą...sovietų ambasa-j -- ^ad tu Saliamono namu pa-! turėjo dmį nemalonumu:Gešta^š šu 
ta Kitokie žodžiai dalykui vaizduo- donus Varšuvoje Bogomolovas • * ■ 1 •
ti. nors Voldemaras ir Pilsudskis įteikė lenkų vyriausybei notą, ku-i 
abu savinosi diplomatinę pergalę. 1 - '
Daugiausia laimėjo, rodos, Vokie- 

žmonių ir reikalavo Valdžią pa-itija ir Sov. Sąjunga. Prancūzų

Ima Saliamono namais. Yra sako-;mo, kas pakrikštijo. Visi jo geradariai

rioje tiesmukai pareiškė, esą Sov.| IlTF hAGRA —
Sąjunga nestovėsianti rami, jei! U2- UlunvO VARDĄ “
lenkai imtųsi prievartos žygių į SVARAS PUPELIŲ

Kadangi visą laiką būdavo atsitiki- drėgnoje rūsio kameroje, kur nebuvo; glaudų. Ta akcija labiausiai išvystyta 
mų, kad iš geto pasišalinę žydai ar jau ; nei suolo, nei guolio, kur sėdėdavo ant į 1943 m. pabaigoj ir 1944 m. pradžioj, 
žuvusių žydų mažus vaikus paslėpę i šaltų drėgnų grindų ir valgyti labai į kai sužinota, kad gestapas esąs nutaręs 
katalikai kreipdavosi į kunigus prašy- ■ mažai gaudavo. Teismas jį išteisino gal sunaikinti visus pasilikusius žydų vai- 
dami krikšto, tai vyskupų kurijos rado : dėk to. kad jo parapijiečiai masiškai kus. Tai akcijai Kaune daugiausia va- 
reikalinga priminti kunigams ir šiose | reikalavo paleisti jų kleboną. Kaune devavo kunigija. Daug drąsos ir pasi- 
nepaprastese laiko aplinkybėse laiky- SD suėmė vieną besislapstančią žydai- šventimo parodė šv. Trejybės klebonas 

" te, kuri tardoma prisipažino, kad Šv. salezietis kun, Petraitis, žydų vaikai 

moševičius ją šelpęs, ruošęs krikštui,; nuolyne, o iš ten buvo skirstomi pas 
davęs knygų ir pakrikštijęs. Ir šis ku-; lietuvius Įvairiose vietose. Iš geto žy- 
nigas iki teismo bylos buvo laikomas dūkūs palengvino išimti lietuvių sar
tose pačiose sąlygose. Teisme nesigy
nė, kad jis tą žydaitę tikrai pakrikšti
jęs, todėl buvo nuteistas kalėti. Buvo 
uždarytas Ukmergės kalėjiman, iš ku
rio, artėjant 1944 in. liepos mėn. fron
tui, pabėgo.

TZTr-VTiz-T’ . ino pas save issiapsic pvnaių asiucuu
'PAGALBA KU-NlGL šeima L. parapijos klebonas .kun. K. 
SEMINARIJOJ

Prasidėjo didesnis judrumas gelbėti vų dvi jau suaugusias žydaites kartu 
žydų vaikus ir gaušingėsnis bėgimas iš su lietuvaitėmis tarnaitėmis, šiuos.fak- 
getų suaugusių tik po Vilniaus geto į tus žinojo visa parapija, bet vokiečiams 
1943 m. nelaimių. Kauno geto senių \ nieko nepranešė.
tarybos prašomas vysk. dr. V. Brizgys! šeštokų klebonas, išlaikė pas save 
pats kreipėsi į visą eilę kunigų, prašy- j vieną iš Lazdijų žydaitę abiturientę, 
damas visomis priemonėmis gelbėti į i Viekšnių klebonas dėl žydų naikinu

i gyba, kurią vokiečiai statydavo žydams 
gete saugoti.

KUNIGAI ORGANIZAVO 
GELBĖJIMĄ

į N. klebonas iki pat bolševikų atėji
mo pas save išslapstė penkių asmenų

pas save klebonijoje laikė žuvusių tė-

Įvairūs

ropos klausimais’’.
SENNAS APIE LIETUVIUS 

IR LENKUS
Prof. Sennas straipsni pavadi

no / The Polish-Lithuanian War 
Scare. 1927” ir pateikia kruopš7 
Čiai sutelktų žinių apie įvykį, ku
ris tuo metu taip audrino Ameri
kos ir Europos spaudą, čia daug 
turiningos medžiagos to meto Lie
tuvos vidaus ir užsienio politikai 
ir straipsnis, be abejojimo, turė
tų rasti vietos .kiekvieno Lietu
vos istorija besirūpinančio lietu- 
vio knygyne.

šių dienų lietuviui ironiškai 
skamba/tuometinis Vokietijos ir 
Sov. Sąjungos ‘'susirūpinimas” 
Lietuvos nepriklausomybe, kuris 
dengė jų gilesnius tikslus. Prof. 
Sennas pasakoja: “1927 m. lapkr. 
25 d. Litvinovas tarėsi su Strese-

• _• • • i Lietuva, Latvija,siuntiniai Estija, Ukraina

IX IASiunčiame Jūsų sudarytus ir ap-IS IvdnGuOS* paprastu ir oro pasru draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA- 

ŠINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi
mas greitas ir sąžiningas.

BALTIC EXPORTING CO
849 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

Telefonas LE. 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki

7 vai. vakaro. Seštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

S K Y R
105 Cannon St. R. Hamilton, Ont.
Tel. JA. 8-6686. Ponia V. Jnraitis.

SAVININKAI S. ir A. KALCZA

94 Douglas Street. Sudbury, Ont. 
Tel. OS.3-5315. p. M. Venskevičienė.

klastojęs, vėliau i padangės kėlei Argentinoje neturtingųjų gy 
Maskva, kuri, girdi, čia “išgelbė- i/Venyietes- vadina villa nušerta 
jusi Lietuvą nuo lenkų įsiverži
mo. Bet tai buvo Maskvos intere
sų diktuotas mostas.

PILSUDSKIO —
VOLDEMARO DVIKOVA

Pilsudskis lapkr. 22-24 d, Į Vil
nių buvo sukvietęs savo gener. 
štabą, užs. reikalų ministerijos 
viršūnes, ambasadorių Latvijai — 
Lukosewicziu ir Sov. Sąjungai — 
Pateką. Tikslu skelbė “paruošimą 
lenkų pozicijos Ženevai” ir iš
sprendimą, kas daryti su Vilniun 
atbėgusiu Plečkaičiu ir sėbrais. 
Konferenciją, be abejojimo, len
kai siekė padaryti “grėsminga”, 
kad sukrėstų Voldemaro poziciją 
Lietuvos viduje.

TS Taryba paskyrė olandą 
Blocklandą lietuvių-lenkų ginčui 
referuoti. Kadangi nei Voldema
ras nei Pilsudskis ištikrųjų jokių 
pagrindinių nuolaidų Vilniaus 
klausimu negalėjo duoti, kaip 
šiandien jų negali duoti Berlyno

Brazilijoje — "favelas“ ir Peru 
—- "barriadas”. bet reikšmė ta 
pati. Čikagoje tokį rajoną vadina
“slums”. Skirtumas tik toks, kad 
Čikagoje ir panašiame rajone re
tai kas kenčia alki.

P. Amerikoje kiekviename di
desniame mieste tokių vargdienių 
rajonų pilna. Kaikur tuose rajo
nuose gyvena net trečdalis visų 
miesto gyventojų, kurie jaučia 
netik alki, bet ir troškuli, nes už 
geriamą vandenį reikia mokėti. 
Pvz. Recife, Brazilijoje, už kibirą 
vandens, kurį naščiais atneša, rei
kia mokėti J/š cento.

Ar ne paradoksiškai skamba, 
kad šiandien, kai žmogus jau ruo
šiasi skristi į mėnulį, pusė visų 
P. Amerikos vargdienių rajonų 
naujagimių miršta nesulaukę vie- 
nerių metų amžiaus. Brazilijoje 
cukrinių nendrių darbininkas už 
darbo dieną gauna 15 et.,, o už pu
pelių svarą turi mokėti 12 et.

Kitoje miesto pusėje, žiūrėk, 
gyvena dvarininkas, kuris darbi
ninkui už dieną moka 15 et., nors 

klausimu” nei Amerika nei Šov. jo namas, paveikslų rinkiniai kai- 
Sąjunga. todėl išeitis rasta atsi- nuoja iki $5 mil., ir kurio valdo-

mą žadančia sistema — ar tai bū
tų fašizmas, ar komunizmas.

JAV pagalba ir planas “Alli
ance for Progress” stengiasi tas 
reformas įvesti. Tačiau vietinių 
turtuolių ir valdžios tarnautojų 
sukčiavimai visa tai sunkina. Nė 
vienoje P. Amerikos valstybėje 
nebaudžiama už nemokėjimą pa
jamų mokesčių. Turtuoliai savo 
pinigus laiko užsienio bankuose. 
Amerikiečių parama dažnai pa
tenka į juodąją rinką.

Nors vietinių milijonierių oda 
kieta ir širdys nepalaužiamos, ta
čiau prieš masę sunku atsilaikyti.

sakant žodžių “karo stovis“ esą 
žodžiai, netinką vaizduoti santy
kiams tarp dviejų TS narių. 
Blocklandas todėl gruodžio 11 d. 
pranešė, kad šie žodžiai atsiradę 
iš “nesusipratimo” ir nedera TS 
narių santykiavimui. Voldemaras 
pabandė dalyką patikslinti, bet 
Pilsudskis, atsistojęs, suriko: 
“Tai kas: karas ar taika?” Volde
maras. aišku, tegalėjo atsiliepti: 
taika. Pilsudskis tada pareiškė, 
įsakysiąs bažnyčiose giedoti Te 
Deum. Voldemarui teko paskuti
nis žodis: “Te Deum taikos, ne 
pergalės!”

mos žemės plotas yra didesnis už 
Liuksemburgą.

Padėtis pasikeis, nors reformos 
eina iš lėto. Brazilijoje pradėtas 
judėjimas, vadovaujamas kunigų, 
mokytojų ir pasauliui nežinomų 
vietinių suorganizuoti 25 milijo
nams negrų ir mulatų bei sudary
ti žmoniškas gyvenimo sąlygas. 
Panašūs sąjūdžiai organizuojami 
Čilėje, Peru. Bolivijoje ir kitur. 
Jie nėra komunistiniai. Vieninte
lis jų tikslas — socialinė, reforma. 
Bet jei tos reformos nepavyks 
greitai Įgyvendinti, aišku, jie su
tiks su betkokia. geresni gyveni-

Derybos, kurios 
truko 1.700 valandų

Nusiginklavimo konferencijos 
prasidėjo nuo 1946 m. Pradžioje 
dalyvavo tik Britanija, JAV ir 
Sov. Sąjunga. Vėliau prisidėjo ir 
daugiau valstybių. Per tuos 16 
metų turėta 863 posėdžiai ir de
rėtasi 1.700 vai. Rezultatų jokių. 
Kai Sov. Sąjungai reikėjo bandyti 
savo bombas ji tai ir darė.

Kovo 14 d. nauja 18 tautų kon
ferencija nusiginklavimo klausi
mais prasideda Ženevoje. Sov. Są
jungai ir JAV ji bus 864-toji.

Bedarbiai galėtų emigruoti: Europon

Nehru sveikina 
Castro

Indijos min. pirm. Nehru, ku
ris neseniai jėga užėmė Portuga
lijos koloniją Goa. rašo: “Nuošir
džiai sveikinu Fidel Castro ir visą 
Kubą. Tikiu jūsų krašto pažanga 
ir esu prieš Kubos užpuolimą jė
ga. lygiai kaip prieš jėgos panau
dojimą betkokiai kitai valstybei 
užimt” —

juos besikreipiančius žydus. Vardus 
vietovių, i kurių kunigus galima kreip
tis, tas pats vyskupas Įteikė geto senių 
tarybai. 1943 m. rudeni, visą žiemą ir 
sekantį pavasarį Kauno kunigų semi
narija ir pats ordinariatas nekartą bū
davo pastatomi į keblią padėtį. Senių- 
taryba, pavojų paveikta, perdaug atvi
rai pasakė, kad, pabėgus iš geto ir gre
siant pavojui, pasislėpti esą galima se
minarijoje ir net arkivyskupo rūmuo
se. Nieko iš anksto nepranešę, vaka
re prisistatydavo ten keli vaikai ar ir 
suaugę asmens ir sakėsi senių tarybos 
patarimu atvykę pagalbos prašyti. Iš 
drebančių veidų ir visos laikysenos aiš
kiai buvo matyti, kad tai ne provokato
riai, bet ūmai kur juos dėti? Tokiais 
atvejais dažnesnės laikinės prieglaudos 
būdavo kelios katalikiškos įstaigos, bet 
dažniausiai pas šeimas, kurios dvasi
ninkų atsiųstiems žydams laikinės prie
glaudos niekad neatsakydavo. Katalikų 
tarpe atsirado ir tokio pasiaukojimo, 
kad turėjo drąsos ilgesniam laikui slėp
ti visą eile tų žydų, kurie. 1943. XII. 
25. naktį išsilaužę, pabėgo iš 9-to for
to. O jiems surasti SD nesigailėjo pa
stangų. Jei būtų suradę, tikrai būtų 
slėpėjai už tai netekę gyvybės. Dar di
desnis žydų bėgimas, ypač vaikų gabe
nimas. prasidėjo, kai 1944 m. 1944 m. 
Šiaulių gete vieną dieną visi darbin
gieji, išvaryti į darbą, sugrįžę nerado 
vaikų ir senių. Juos visus vokiečiai, 
kažkur išvežę, nužudė.

Vysk. dr. V. Brizgys pasakė žydų 
persekiojimo tema gražų pamokslą, ku
riame išdėstė tas mintis, kurias žydų 
klausimu buvo nustatęs episkopatas. 
Dėl to vokiečiai labai nirto, o katalikai 
džiaugėsi.. Tas pamokslas buvo visiems 
kunigams neoficiali direktyva.

VIENUOLYNAI SLĖPĖ 
DAUG ŽYDŲ VAIKU

Tiek dėl episkopato veiklos žydų gel
bėjimo srity, čia buvo kalbama dau
giausia apie Kauno vysk. dr. V. Brizgi. 
Kitų vyskupijų vyskupai ėjo tuo pa- 
čiu keliu.

Kunigai ir vienuolynai vyskupų pa
vyzdžiu išvystė plačią visokeriopą žydų 
gelbėjimo ir jų būklės švelninimo akci
ją, už kurią ne vienam teko iš vokiečių 
pusės daug nesmagumų patirti, vie
niems i kalėjimą atsisėsti, o kitiems ir

Tokią išeiti JAV ir Kanados be
darbiams siūlo Europos valstybės, 
kuriom trūksta darbo jėgčs. Vien 
V. Vokietijoje trūksta 417.000 
darbininkų, nors ten šiuo metu 
jau virš milijono užsieniečių, 
daugiausia italų. V. Vokietija 
Įvairiose valstybėse atidaro- imi-

gracijos Įstaigas, kad daugiau dar
bininkų galėtų atvykti Vokietijon. 
Kaip Toronte ar Montrealy. Miun
chene jau girdisi itališkos ir is
paniškos radijo programos.

Vokiečių spaudoje matosi 
straipsnių, raginančių emigrantus 
vokiečius grižti Vokietijon.

GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 
gimtadieniams, laidotuvėms ir Lt.

Pristatome i namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tol. LE. 3-4037 
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mo viešai protestavo. Ypač karštai re
agavo i nacių žvėriškumą vikaras kun. 
A. Arlauskas ir kapelionas kun. B. Pa
ce vičius. Už tai jiems gestapas pridarė 
nemaža vargo ir rūpesčių.

Dusetii klebonas kun. Laurenčikas 
kelis kartus protestavo prieš vokiečių 
elgesį su žydais, o savo parapijiečius 
įspėjo, kad žydams būtų broliški, kaip 
reikalauja krikščioniškasis, mokslas, 
net ir tuomet, jei vokiečiai prievarta 
juos verstų su žydais elgtis taip, kaip 
jie patys elgiasi.

Degučių klebonas kun. Petras Rau- 
duvė — ats. karininkas ir Vyčio Kry
žiaus kavalierius — vokiečių komen
dantui pareiškė griežtą protestą prieš 
jtį elgesį su žydais ir reikalavo prie šio 
kruvino darbo neimti jo parapijiečių. 
Vokiečiai už tai jį apkaltino esant ko
munistu, ir nemaža iš jų turėjo patirti 
nemalonumų.

Kaune prel. Jokubauskis, buv. Kau
no arkivyskupijos valdytojas, vieną 
kartą, varant žydus iš darbų, prie Ro
tušės aikštės dalijo jiems laikraščius. 
Vokiečių sargybiniai jį suėmė ir užda
rė gete. Tik įsikišus vysk. Brizgiui 
prel. Jokubauskį iš geto pavyko iš
laisvinti.

S. Kalvarijos klebonas kun. M. Kru
pavičius, pradėjus vokiečiams žydus 
persekioti, įteikė vietos vokiečių ko
mendantui majorui Kvassui raštu pro
testą. Be klebono, persekiojamiems žy
dams daug širdies parodė ir jo vikarai: 
atsargos karininkas kun. A. Jančaus- 
kas ir kun. St. Račkauskas. .

Lankeliškių klebonas kun. Karalius 
sutelkė plačią žydams gelbėti akciją. 
Pas save taip pat slėpė vieną Vilka
viškio žydaite. Bolševikams artinantis, 
jis buvo vokiečių evakuotas su visais 
artimaisiais. Jis tos žydaites neapleido 
ir atsivežė į Regensburgą: čia ji gavo 
vietą Rege'nsburgo žandarmerijos vir
tuvėje ir žandarų buvo mėgstama už 
savo darbštumą ir tvarkingumą.

Dvasininkijai sėkmingai vyko kalba
moji žydų gelbėjimo akcija dėl to, kad 
savo darbui varyti rado palankią dir
vą plačioj lietuvių visuomenėj.

ŽYDAI IR LIETUVIU 
POLITINĖS PARTIJOS

Formaliai Lietuvoj tada partijų ne
buvo. Jos buvo uždarytos, išskyrus tau
tininkus. dar Smetonos laikais. Bol
ševikai uždarė ir vienintelę tautininkų 
partiją. Vokiečiai organizavo lietuviu 
nacionalistų partiją. Bet ir su jos orga- 
nizavimu išėjo nesklandumų. Tačiau 
faktiškai partijos gyvavo. Jos neleng
va sunikinti. Partijų vadų didžiuma 
bolševikai išblaškė, sugrudo i kalėji-

(Nukclta i 8 psl.)
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MES SU ESTU i Pirmasis vėliavnešys Gedimino kalne
Ta pati geografinė-politinė pa-" 

dėtis, vienodos politinės aspiraci
jos, vienodas pokarinis likimas ir i 
iš dalies panaši praeitis tris Pa- priklausoma valstybe. Tai buvo 
baltės tautas — lietuvius, latvius sveika, gaji, pažangi respublika, 
ir estus — suartina lyg tikras se- su šakota vešlia kultūra, nereika- * nė jėgų konsteliacija ima gerėti, 
seris. Dėl to, kai viena kuri jų linga niekeno paramos ar išmal- Aktyvių pastangų suderinta talka 
švenčia savo nepriklausomybės dos, niekam negrasinanti, pripa- i turi tiktai be atodairos siekti, kad 
šventę, tai kitos dvi nuoširdžiai žinta visų valstybių, priimta i T. ‘ šalia didžiųjų valstybių visur būtų 
prisideda. ŠĮ kartą simpatinga, Sąjungą, niekuo neblogesnė už vietos ir mežesnėms ir netik P. 
šviesiaplaukė estų tauta, laisvėje. kitas mažas Europos valstybes, i Amerikoj, Azijoj ar Afrikoj, bet 
ir nelaisvėje, prisimena savo ne- Beje, reikia pažymėti, kad ir es-' juo labiau senajame Europos kon- 
priklausomybės paskelbimą ir de- tams patiems reikėjo tą laisvę at-! tinente — valstybėms, valstybė- 
klaruoja pasauliui savo nepakei- j gauti, valstybę suorganizuoti irjlėms, bendraujančiomis taikingo- 
čiamą pasiryžimą atgauti laisvę, tuoj pat aosiginti ir nuo rusų ir mis formomis Įvairiose gyvenimo 
Tad ir mes visi, laisvi ir nelais- nuo vokiečių. Ir tai jie sėkmingai; plotmėse. Tada ir vėl turėsime

p. STUOPIS jais — visi sovietų prispaustieji, 
pavergtieji; su jais ir pabaltiečiai, 
su jais ir estai, su jais ir visi lais
vieji rusų grėsmės periferijose. 
Jei tikrai neklystame, tai pasauli-

Keletas a.a. St. Butkaus laišku

BENDROSIOMIS TAUTOS 
VERTYBĖMIS BESISIELOJANT

VLADAS MINGĖLA

Su baltaisiais debesimis, greit 
plaukiančiais dangaus mėlynėje, 
nuplaukė ir žurnalisto Stasio But
kaus gyvenimas: sunkus, papras
tas, vargingas, bet labai prasmin
gas. Nesinori tikėti, kad St. But
kus 1961 m. gruodžio 11 d. ne
grįžtamai iškeliavo i tolimą amži
nybę ...

PIRMASIS HONORARAS
Man Stasys buvo ir mokytojas:

vi, šia proga esame visa širdimi atliko, kad ir nedideli savo skai- laisvą Estiją, laisvą Latviją ir lais- jis padėjo “Įsikabinti” dar Lietu- j • • i v • • • 1 J ' t ‘ a i 1 * H, f Z’  —11 _ •  T *  __su Estija. čiuini ir plotu. į vą Lietuvą.
Istorijos perspektyvoje mūsų ir Bet ir jų ir mūsų fatališka ne

ėstų tautų formavimasis, kad ir laimė buvo gyventi tarp didelių 
panašus, buvo kiek ir skirtingas, tautų, šalia Rusijos. Paskutinio 
Lietuviai, kaip žinome, Pabaltėje, karo išvakarėse ir jo metu, puo
toje tautų kryžkelėje, gyveno kiek selėdama globalinės imperijos as- i 
nuošaliau nuo jūros ir, pridengti piracijas, sovietinė Rusija Įsitvir- w A 9 • J • « • J • • j • • • •

Nauja pabaltiečių 
valdyba

Kanados Pabaltiečių Federaci- 
prūsų, latvių ir'estų, jau kovojam: tino vidurinės Europos griuvę- jOs metiniame atstovu posėdyje 
čiu su vokiečiu kryžiuočių invazi- siuose, pavergdama tenykštes VQCar;n 14 h pot,, Mamnnco. nn 

• * < v 1 * V , “ A • X • — 1 V Vdortl IV A“ U*-? AuOvlA 1 idlUUUoC.ta i o Inilm oiiArffn i į touTnc zv tmn v\or wv-i.ir-iv x

Įvairių pranešimų išrinkta nau
ja 1962 m. valdyba. Pirmininka
vimas rotacine tvarka atitenka 
latviams. Išrinkti: V'. Upeslacis 
pirm., — latvis; J. R. Simanavi
čius, vicepirm.; H. Kullango, vi- 
cepirm., estas; A. Svenne, vice
pirm., latvis: U. Uiska, sekr., lat
vis; dr. M. Anysas, ižd.; B. Bun- 
tinas iš lietuvių Įeina i revizijos 
komisiją. Naujojo pirmininko 
adresas: 158 Willowdale Ave., 
Toronto, Ont.

ja, 13 š. laiku suskato suorgani- tautas, o taip pat ir mūsų Pabal- 
zuoti savo valstybę ir sukaupti sa- tėję — Įsitvirtino jėga, laužyda
vo ir svetimų jėgų, pajėgė apsi- i ma savo pasirašytas sutartis ir 
ginti ir šimtmečiams išlaikyti po- tarptautinę teisę. Brutali jėga yra 
litinę nepriklausomybę. Ta didin-Į jos politikos principas: ginklu jė
ga praeitis paliko mums malonių ga bolševizmas Įsitvirtino pačioje 
reminiscencijų, bet ne kažin ką | Rusijoje, ginklų jėga jis valdo pa- 
daugiau. vergtas savąsias mases, ginklų jė-

Estai dėl savo privilegijuotos, 
puikios pajūrinės padėties, pir
miau užpulti ir nespėję susivieny
ti i valstybę, buvo svetimųjų už
kariauti ir visą laiką jų valdomi 
— vokiečių, lenkų, švedų ir paga
liau rusų. Bet už tai tiesioginėje 
Vakarų kultūros Įtakoje jie žy
miai anksčiau ir žymiai stipriau 
brendo kultūriškai, ūkiškai ir so- 
ciaiiškai. Tai svarus istorinis krai
tis. Jų garbei tenka taip pat pa
brėžti, kad politiškai nelaisvi, jie 
neištautėjo.

Kai Europos tautų atgimimo 
pavasaris 19 š. palietė ir šią žemy
no dali, tai tautiškai pabudo ir lie
tuviai ir estai ir sparčiai pribren
do politinei nepriklausomybei.

vuigtao oavąoiao inaocd, giurtiu. jc- 
i ga Įsitvirtino satelitiniuose kraš-1 
j tuose. Tai yra smurto diktatūra ir 
smurto imperija, šitaip buvo pa
vergta ir Estija, bet nebuvo pa
laužta estų tautos valia vėl siekti 

į savo nepriklausomybės. Ir čia jie 
nėra nei vieni, nei be vilties.

Kaip žinome, istorijos proceso 
dėsniais, sovietų imperijos masy
vas. išplėstas pertoli už savo na
tūralinių sienų, ima aižėti, jos da
lys pradeda kitaip sovietiškai

voje, i “Kario” puslapius. Jis rau
donu rašalu taisydavo mano ra
šinėlius bei straipsnius: “vande
nėli” nuliedavo į krepšį, o bran
džią mintį ir turini dar labiau 
pagilindavo ir subrandindavo. Jis 
padėjo man tapti žurnalistu. Jis 
nepavydėjo, bet kiekvienam jau
nam lietuviui, kareivėliui, rodė 
visas slapčiausias deimantų slėp
tuves, kad visi turi talento ir nori 
rašyti i lietuvišką spaudą, galėtų 
augti, tobulėti. Štai ir su manim 
buvo toks Įvykis, kuris, be abejo
nės, labai daug prisidėjo prie ma
no žurnalistinės karjeros. Para
šiau savo atsiminimus iš kelionės 
Prancūzijon — “Mano atsimini
mai iš kelionės Prancūzijon”. 
1927 m. tie atsiminimai buvo per 
du nr. “Karyje” paskelbti. Kiek 
džiaugsmo jie man atnešė' Tuo
met dirbau Karo technikos šta
bo bibliotekoje kaip būtinosios 
karo tarnybos jaun. puskarinin
kis. Gavau pakvietimą atvykti i

r u

o

Užsibaigs cigarai p^Kario’^redakciją.^O. stebuklas!
iš Kubos j Man išmokėjo pirmąjį honorarą 

j 120 litų grynais pinigais. Toks
orientuotis doktrinoje ir prakti- JAV uždarė betkokių prekių i įvertinimas man buvo milžiniš
koje. Po Stalino nuvainikavimo Įvežimą iš Kubos. Nors prekybaikas paskatinimas daugiau dirbti, 
atsirado krašte politinė dėzorien- ir anksčiau buvo nutraukta, bet mokytis, ir tobulėti publicistikoje, 
tacija. Paskutinio karo Įtakoje ne- JAV dar pirkdavo tabako už $35 Be to, toks milžiniškas įvertini- 
noromis švelninamas režimas ir mil. metams. Panaikinus tabako maS pakėlė i didesnio pasitikėji- 
vykšta prislėgtų masių laisvėji- Įvežimą, garsiųjų Kubos cigarų, nio augštumas. Neabejoju, kad 
mas. O šioje pusėje Vakarai, kru- amerikiečiai nebegalės gauti. Ka-ĮPrie to^labai daug prisidėjo red.

’1 gybes mario paskelbtų ivairiau-

sauli pirmoji mano stambi, 348 
• psl., knyga — “Kunigas Antanas 
Milukas".

Stasio rašyti man laiškai čia 
pat, ant mano rašomojo stalo.! 
Dar 1960 m. balandžio 5 jis man 

. .rašė:; J
Į MIRTI NEBIJOJO

"Mano sveikata neiAeryn, nei blo- 
. gyn. Jau septintas me^o nedirbu ir 
vaikščioju pas unijos gydytojus. Nu
sibodo sirgti. Stebiuosi iš tų senių

t.y., abeji pradėjo nuo to paties i vinai pasimokę iš karo ir pokario' nada prekiauja su Kuba ir toliau. ‘ Stasys Butkus. Ačiū jam, be dau- 
taško. I D. karo pabaigoje, susmu- i savo klaidų, persirikiuoja ir persi- todėl bijoma, kad kaikurios pre-' gybes mano paskelbtų ivairiau- 
kus Rusijos imperijai, 1918 m. orientuoja, užimdami sovietų aki- kės nebūtų Įvežamos i JAV per! šių straipsnių, šiandien išvydo pa
vasario 24 d. Estija pasiskelbė ne-' vaizdoje tinkamesnę poziciją. Su Kanadą

: v.s. kun. J. Vaišnys, SJ, — skautų skyr. 
s. Br. Juodelis — vyr. skautininko pavaduo-

LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJOS VADIJA. — I eilėje iš kairės į dešinę 
vedėjas; s. VI. Vijeikis — JAV vidurio raj. vadas ir vilkiukų skyr. ved.; 
tojas; s. Eug. Vilkas — vyr. skautininkas; ps. Vyt. Černius — garbės gynėjas; j.s. Ed. Vengianskas — jūrų skautų skyr. 
ved.; s. Br. Gurėnas — ūkio skyr. ved. II eilėje; ps. Vyt. Kasniūnas — spaud. ir inf. skyr. ved.; s.v.v.sl J. Toliušis— 
ūkio skyr. ved. pavad.; fil. Alg. Rėželis — teisinis patarėjas; s. O. Goštautas — Europos ir P. Amerikos vienetų rajo
no vadeiva; y .Si. A. Karaliūnas — Džiamborės fondo ižd.; ps. T. Remeikis — tarpt, skyr. ved.; ps. Vyt. Namikas — 
vilkiukų skyr. ved. pavad.; ps. A. Dundzila — LSS tarybos pirmijos pirm.; s. V.' Tallat-Kelpša — JAV vidurio rajono 
.vadeiva; ps. J. Damauskas — sp. ir inf. skyr. ved. pavad. Nuotraukoje trūksta dar visos eilės vadovų.

Lietuvių Skautų Brolija stiprina lietuviška veiklą
Amerikoj subrendę. Vyriausiu pa- mes gimę”. Šių metų šūkis yra 
šaulio lietuvių skautininku buvo pirmojo tąsa — “Lietuviais turi- 
išrinktasinž. s. Eugenijus Vilkas, me ir būt”.
o jo pavaduotoju Br. Juodelis. Brolijos uždaviniai dideli ir už- 
Abu vadai pradėjo skautavimą simojimai platūs. Stengiamasi 
Lietuvoje, tęsė Vokietijoje, bren- i kad kuo daugiau jaunimo Įsijung- 
do ir baigė studijas Amerikoje, i tų i skautų eiles, čia yra labai 
Jie yra jaunosios kartos atstovai. ‘ svarbi tėvų parama. Su jų pagal- 

LŠB vadija 1961 m. darbą pra
dėjo šūkiu: “Lietuviais esame

Liet, skautų spaudos bei infor
macijos skyr. vadovas V. Kasniū- 
nas praneša, kad naujai sudaryta 
Lietuvių Skautų Brolijos vadija 
Įžengė Į antruosius savo veiklos 
metus. Vadija sudaryta iš 31 va
dovo ir jos terminas — trys me
tai. Pareigūnais pakviesti pasižy
mėję skautininkai iš neprikl. Lie
tuvos laikų ir kiti jaunesni jau

Mohawk Furniture LTD.

137 RONCESVALLES AVĖ. 
Telefonas 537-1442 
Atidaryta nuo 10 vai. ryto 
iki 10 vai. vakaro.

2448 DANFORTH AVE. 
Telefonas OX. 9-4444 
Atidaryta nuo 9 vai. ryto 

iki 9 vai. vakaro.

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metu MODELIAI 

yra išstatyti abiejose krautuvėse 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai 

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis. 

Didelis pasirinkimas.

Geriausia proga įsigyti 
naujausios mados baldus.

Valome, taisome ir atremontuojame įvairins baldos. 
Kviečiame visos atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačių apylinkių.

ba skautų vadovams bus daug 
lengviau vesti jaunimą lietuvybės 
keliu. Antra, Brolija nori stipres
nių ryšių su lituanistinių mokyk
lų mokytojais ir siekia būti jų 
talkininke.

1963 metai yra jubilėjiniai. Vi
sų lietuvių didžioji pareiga yra 
pastatyti nemarų skautybės pa
minklą, kuris bylotų kartų kar
toms apie atsparią lietuvybę. Die
vas, artimas ir lietuvybės stipru
mas yra skautybės idealuose.

Br.

mini, kad velionis įsiregistravo x____ __ __________
1918. XII. 13 d. pats to nežinoda- tuvą valdančiu tikslams, 
mas, pirmuoju Lietuvos kereiviu, 
o K. Škirpa^ tą registraciją vyk
dęs, užsirašė pirmuoju karininku. 
Ir trispalvę Lietuvos vėliavą St. 
Butkus iškėlė irgi pirmasis. Apie 
vėliavos pakėlimo išgyventą 
džiaugsmą jis pamini ir savo at
siminimuose:

“Nusileidžiant saulutė metė savo 
spindulius į plevėsuojančią vėliavą. 
Gražiai sužėrėjo jos visos trys spal
vos. Pirmą kartą pamačiau lietuvišką 
trispalvę! Vėliavos pakėlimas yra vi-

AL. GIMANTAS
Netenka abejoti, jog sovietina- tuvių kalba veikią radijai, atrodo, 

mos Lietuvos tvarkytojams ru- irgi nepajėgia ar negali užpildyti 
sams rūpi, kad lietuviškoji išeivi- šios tuštumos. Ir taip tautiečiai 
ja galimai greičiau nutaustų, už
mirštų gimtąjį kraštą, nustotų rū
pintis jo likimu. Juk tik tokiems 
ir panašiems tikslams (neužmirš
tant ir pačio pagrindinio tikslo 
— laikyti lietuvių tautą izoliuotą 
nuo Vakarų) visą laiką stropiai 
saugoma, kad bent maži laisvo vė
jo sūkuriai negalėtų Įsisukti i so- 
vietinamo krašto žmonių sąmones 
ir nuotaikas. Tiesa, anos pusės 
spaudoje dar dažnai šnekama apie 
reikalą kultūriškai bendrauti, bet 
šis balsas nėra nuoširdus. Kas gi 
labiausiai bijo bent kiek laisves
nio bendravimo, kuris turėtų būti 
abipusiškai lygus, jei ne patys 
“didžiojo brolio” tvarkytojai ar 
jo atstovai? Juk jeigu būtų kiek 
ryškesnis kultūrinėmis vertybė
mis pasikeitimas, nereikia ir aiš
kinti, kas būtų laimėtojas. Ar 
vergija (žodžio, minties, jau ne
kalbant apie fizinę) galėtų bent 
vieną dieną atsilaikyti prieš lais
vę? šiandien gi, bepigu jiems ten 
daug ir garsiai šaukti apie reika
lą bendrauti, kai jie patys žino, 
kad toks bendravimas yra negali
mas, nes jis jau savaime 
priešingas ir nenaudingas

būtų 
Lie-

ATODRĖKIO 
DAR VIS NĖRA

Mūsų išeivijos spaudoje jau te
ko skaityti, kad būta bandymų ar 
kontaktų Vilniuje suruošti išeivi
jos dailininkų parodą, iš ten pa
kviesti Švedo ansamblį ir pan. Vi
sa veltui. Juk jeigu anoje pusėje 
kultūrininkai galėtų-reikštis ne
trukdomai ir visiškai nevaržomi, 

_____ ; negali būti jokios abejonės. Lie
su maloniausia valanda mano gvveni- J tuvos koncertų salėse jau seniai 
me.”_________________________ būtų galėję skambėti išeivijos lie-

1959 m. gruodžio 13 d. rašė: tuvių kompozitorių kūriniai, o gal 
"Sveikas Vladai, šiandien gyvenu ir Vilniaus operoje uždanga pa- 

prišiminimais. Juk prieš 41 metus —■ kiltų K. V. Banaičio “Jūratei ir 
1918.XII.13 Stojau savanoriu Vilnių- Kastyčiui". Deja, nieko neteko 
je. Rodos, taip neseniai buvo, o jau i girdėti bent apie mažiausius ban- 
kiek metų prabėgo. . Tuomet kupinas . d us ta linkme. Lietuvoje liku- 
vdetų jaunuolis, o standien jau senis ■ dauguma labai domisi

Kun. A. Miluko monografija; ls.eivlJ°s gyvenimu, ji mielai ne
įrašant, tuo reikalu jis man rašė?^^pie ttai skait>? stralPsmus’

Lietuvoje turi labai ribotą nuovo
ką apie gyvąją lietuviškosios išei
vijos dali, jos pasiekimus.

Tuo tarpu šioje pusėje jau var
giai ar rasi šeimą, kuri neturėtų 
knygų, žurnalų, rečiau laikraščių, 
plokštelių, keramikos, odos, gin
taro dirbinių, gaidų. Tai vis, dau
giausiai. mūsų artimųjų dovanos. 
Ir kyla klausimas, kuri tegu pa
bando atsakyti “Tiesos" ar “Tėvy
nės Balso” puslapių užpildytojai 
— kodėl išeiviai negali atsilyginti 
savo artimiesiems tuo pačiu? Ko
dėl nailono kojinės, šilkinė ar vil
nonė medžiaga, batai, nėra tiek 
pavojingi, kad ir su dideliais mo
kesčiais, bet dar Įsileidžiami, o 
tuo tarpu nevalia pasius i net to
kios knygos, tokios plokštelės, ku
rioje politikos nerasi nesu žvake? 
Nėra ko kalbėti apie atskirus at
vejus; jie 'toki reti, kai gavėją ga
lėjo pasiekti kokia knygelė: to
kius tikrai būtų galima pirštais 
skaičiuoti. Juk tos pačios “Lais
vės”, sakoma, ne visi numeriai pa
siekia adresatus, o ka iau norėti, 
kad šiaip kuris kitas neriodinis 
leidinys, galėtų būti drąsiai siun
čiamas tautiečiui tėvynė e. Tiesa, 
atsakytojai galėtų teigti, kad. štai, 
pernai buvo Lietuvoje išleista S. 
Tomarienės viena knygelė val
kams, šiais metais ruošiamasi iš
leisti antra, bet. tai. Dalytinus, 
juk toks menkas dalykėFs. Kodėl 
nevalia reguliariai siųs*’ i Lietu
vą visų kitų grožinės literatūros 
leidinių?

■' SAVŲJŲ 
INICIATYVOS 
TIKINTIS

Kartais susidaro Įspūdis, kad 
vadovaujantieji lietuviškieji sluo- 
gsniai Vilniuje, nors ir kaip būda-

i mi priversti skaitytis su nūdiene 
padėtimi ir realybe, nebando šia 
linkme pasidarbuoti ir peržvelgti 
ar jau tikrai visos galimybės iš
bandytos, visi galimi plyšiai iš
žvalgyti, ar jau tikrai nėra likę 
jokio oficialaus kelio ar būdo tau
tiečius Lietuvoje bent kiek dau- 

“Mielas Vladai Tavo laiška «avau Il)ent kronikos žinutes, apie Viso- i giau supažindinti su išeivijoje ku- 
ir nustebau, kad užsimojai toki dideli 
ir sunkų darbą atlikti. Naktimis dir
bant, toks dar pašalinis darbas gali 
atsiliepti sveikatai. Tai gerai žinau iš 
praktikos. 1929 m. redaguojant knygą 
"Savanoris 1918-1920 m.” smarkiai kri- 

ongLi. .0 , to kūno svoris, ir kitokie negalavimai
arba ilgai sergančių ligonių, kad jie Į pasirodė. Ilgą laiką sveikata jautė

; labai bijo mirti. Kad ir mano teta Lie-I knvgos redagavimo "malonumus”. . _ . . . . ,
tuvoje. Jau turi apie 90 metų amžiaus,' "jeigu būtumei pasiteiravęs prieš kiekvienas ten sutiktas apipila. Svetimiesiems, ypač tiems, kurie 

: visai akla, pririšta prie lovos ir gyve-i sutikimą parašyti, būčiau subaręs. ’ . . ’
na invalidų namuose Aukštelkėje. 8. Dabar per vėlu. atsakyti nėra nei laiko, nei gali-
kilometrai nuo Šiaulių. Bet mirti la- "Prašai mano pagalbos. Tačiau. VIa- mybiu. Toks vra didelis troškimas 
bai bijo. Jeigu miršta kokia senė tuo- daj. mano sveikatos būklė nė pagal-} 
se namuose, tai ilgai būna be ūpo ir Voti neleidžia apie tokius darbus, 
susirūpinusi, kol užmiršta. Aš nejau- Smulkesnių darbų turėjau atsižadėti.
čiu mirties baimės, nors mano gyveni- net tam pačiam “Kariui” daugiau pa- 
mas, žinoma, nebus ilgas.” (mano pabr. dėti. Mano atsiminimų knygą “Vy- 

rai Gedimino Kalne”, kuri jau turėtų
Prisimenu paskaitą, kurią skai- būti išspausdinta Vokietijoje, baigė 

tė prof. Justinas Pikūnas, ir ku- i tvarkyti vienas draugų žurnalistų, nes 
rioje pabrėžė, jog mirdami bega- Pats buvau atsisakęs anksčiau minė- 
lini siauba išgyvena tie žmonės, it3is sumetimais. Kai savo knygą gau- 
- ■ w ■ - - ! siu iš Vokietijos, atsiųsiu ir Tau.

DRĄSUS KARYS, 
UOLUS REDAKTORIUS
Iš pateiktų laiškų ištraukų ma

tyt koks buvo Stasys Butkus. Kuk- 
! lumas ir drąsa — didžiausios jo 
dorybės, bet visų didžiausioji jo 
dorybė — Tėvynės meilė. Jau
nystę praleido karuose: pradžioje 
Rusijos armijoje, vėliau Įstoja 
pirmuoju kareiviu savanoriu Į N. 
Lietuvos kariuomenę. Už narsu
mą buvo apdovanotas Vyčio Kry
žiumi, keliais ordinais ir meda
liais. Nuo 1922 m. iki 1940 m. 
buvo antruoju “Kario” redakto
rių. “Karyje” yra paskelbta keli 
tūkstančiai jo straipsnių, apsaky
mų, atsiminimų, koresponden
cijų. 1944-1945 laikotarpiu reda
gavo “Ateitį” ir “Lietuvius”; 1946 
—1947 tremtyje, Vokietijoje, re
dagavo “Nemuno Aidą” ir skautų 
žurnalą — “Šarūno Kelias”.

Redagavo neperiodinius leidi
nius: “Savanoris 1918-1920;” 
“5 pėst. D.L.K. Kęstučio p. 1919- 
1934;” “Savanoriai Kūrėjai”. Ben
dradarbiavo Įvairiuose kituose 
leidiniuose, pvz. “Karo Invali
das”, “Laisvės Takas”. Be to. jo 
atsiminimai — “Vyrai Gedimino 
Kalne” yra paskelbti 1957 m. Vo
kietijoje, JAV jo draugų surink
tais pinigais.

St. Butkus g. 1897.III.13 d. 
Šiaulių apsk. Kurtuvėnuose, mi-i 
rė ir palaidotas JAV Brūkly ne 
1961 m. gruodžio 11d.

Turėtume vieningai prisidėti 
pinigais, kad šiam kukliam ir pil
kam Lietuvos didvyriui, savano
riui, pirmajam neprikl. Lietuvos 
kareiviui. Vyties kryžiaus kava
lieriui, pastatytume laikinį pa
minklą, Bruklyne, laukdami ke
lių i savąją žemę.

• keriopus lietuviškus pasiekimus i riamomis lietuviškomis vertybė- 
už Lietuvos ribų, ne tik skaityti. 1 mis. Tauta yra tik viena, jos kų- 
bet ir matyti išspausdintose nuo-j riamos.vertybės taipgi tegali būti 
traukose. Šiandien tas viskas ne- vienalytėmis ir bendromis, visai 
prieinama. Vienas kitas Lietuvoje neatsižvelgiant i tas laikines sąly- 
lankęsis nekartą teigė, kad Lie- gas. kurips sudaro Įvairias dirbti- 
tuvoje, palyginus, tiek mažai ži-} nes kliūtis. Tai turėtų, būti pakan- 
noma apie mūsiškį gyvenimą; i karnai aišku abiems tautos dalims.

šiurtais klausimų, i kuriuos visus 
atsakyti nėra nei laiko, nei gali-

se namuose, tai ilgai būna be ūpo ir voti neleidžia apie tokius darbus

V. M.)

mažiausiai domisi lietuvių tautos 
išlikimo interesais, tas mažiausiai 
rūpi ar net ir visai nesuprantama. 
Tuo tarpu saviesiems tai turėtųįgalimai daugiau patirti apie lie

tuviškąją išeiviją. Asmeniški laiš- būti kiekvienos dienos neatidė- 
kai. aišku, neatskleidžia pakanka- liojama būtinybė. Ir čia. ir, svar- 
mai gyvos bendrosios veiklos, lie- biausia, t e n .

rai Gedimino Kalne”, kuri jau turėtu

kurie gyvenime nieko gero nepa
darė. kurie pro jį praslydo, bet 
mirti nebijo tie, kurie gyveno 
prasmingai ir aukojosi, kurie vi
su kruopštumu atliko Kūrėjo skir
tąją žemiškąją misiją. Tokie žmo
nės neturi baimės matydami artė
jančią mirti. Nebijojo ir Stasys! 
Argi reikia geresnio įrodymo, 
kaip jo paties rašytas žodis?

PIRMASIS KAREIVIS
Niekam St. Butkus nesiskundė, 

jog jis mato tik viena akimi. 
Jeigu jis tai būtų pasakęs, galbūt 
nebūtų reikėję tarnauti jokioje 
kariuomenėje, nei kariauti. Bet 
jis kariavo už numylėtą Lietuvą, 
vargo, skurdo, badavo ir kasdie
ną drąsiai žiūrėjo mirčiai Į akis, 
o kad mato viena akimi — nie
kam nesakė, net gydytojai neži
nojo. 1957 m. gruodžio 16 d. ra
šė:

"Spalio 21 d. — lapkričio 24 d. 
prasirgau plaučių uždegimu. Po šios 
ligos kažkas įsimetė į akis. Geriau
sia pasakyti Į aki, nes dešiniąją aki
mi, nors normaliai atrodo, bet nema
tau iš pat mažens. Tur būt apsigimiau 
taip. Taigi, į gerąją akį įsimetė “sput- 
nikas”. Juodas taškas laksto po akį. 
Ir matomumas sumažėjo. Važinėju pas 
akių gydytoją V. Avižonį.”

žurn. Z. Raulinaitis, St. But
kui pagerbti skirtame straipsnyje

SKAUTAMS REIKIA LĖŠŲ
Lietuvių Skautų Brolija planuoja 

. ;p.ez3.:.r..!aius vienetus į 
tarptautines skautų stovyklas, vadų 
suvažiavimus bei konferencijas, kad 
ten galėtų atstovauti Lietuvai. Lietu
vių skautai bendrauja su laisvojo pa
saulio jaunimu. Jie ta proga kitų tautų 

i jaunimą supažindina su Lietuvos pa- 
' vergimu. Tam tikslui buvo išleista 

■ anglų kalba “White Badge” leidinys, 
kur sudėtos nuotraukos nužudytų jau
nuolių Rainių miškelyje ir kitose vie
tose, su smulkiu aprašymu. Šis leidi
nys kitų tautų jaunimui duodamas ne
mokamai.

Kai laisvojo pasaulio jaunimas dar 
daugiau bus supažindintas su komu
nizmo žiaurumais, jų melu apvilktais 
duotais pažadais, bus lengviau vesti 
kovą del Lietuvos laisvės.

I šį darbą atlieka Lietuvių Skautų

Brolija, kuri reikalinga finansinės pa
ramos. Tam tikslui LSB Įkūrė Džiam- 
borės Fondą, kuris finansuoja šį dar
bą. Kreipiuosi Į jus. mieli broliai, se
sės lietuviai, bei į lietuviškas organiza
cijas. prašydamas paremti aukomis 
šį kilnų darbą. Aukas prašyčiau siųsti: 
I.SB Džiamborės Fondo įgaliotiniui 
Kanadai V. Gudeliui, 243 Highbury 
Ave., London, Ont. V. Gudelis

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

siuvėjas

KODĖL
LAUKTI

PAVASARIO?
■ Padarykite tai dabar

NAUDODAMIESI NAMŲ PAGERINIMO PASKOLA
Namų pagerinimo paskolą galima gauti per jūsų banką, 
pagal National Housing Act, pakeitimams ir pataisy
mams išorėje ir namo viduje, ir daugybei kitokių pato
bulinimų. Jūs galite pasiskolinti iki $4.000 ir iki de
šimties metų išsimokėjimui. Tokią paskolą gali gauti ir 
tie namų savininkai, kurie nuomoja nuosavybes.

Padarykite tai dabar
NAUDODAMIESI ŪKIO PAGERINIMO PASKOLA
Ūkio pagerinimo paskolą, valdžios remiamą, galima 
gauti per jūsų banką iki $7.500 iš penkių paprastų nuo
šimčių ir iki dešimties metų išsimokėjimui.
Šios paskolos apima plataus masto ūkio Įrengimus bei 
pagerinimus ūkyje namo ir kitų trobesių.

■ Padarykite tai dabar
NAUDODAMIESI SMULKAUS VERSLO PASKOLA 
Pasiteiraukite apie valdžios remiamas paskolas tobules
niam smulkaus verslo Įkūrimui per turinčius leidimą 
bankus — iki $25.000 ir iki dešimties metų išsimokė
jimui.

Patarimams ir pagalbai skambinkite savo 
vietinei National Employment Office

Spausdinama leidžiant Hon. Michael Starr, 
Minister of Labour, Canada

1113 DUNDAS STREET WEST • TORONTO • TEL. LE. 3-54M 
Didelis pasirinkimas angliškų medžiagų kostiumams bei paltams.
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HAMILTON O K. M. DRAUGIJA

kovo 6 d., antradienį
Aušros Vartų parapijos salėje ruošia

TRADICINĮ 
UžGAVĖNiy BALIU

Užsigavėjimo lietuviški blynai, spurgos, žagarėliai 
ir įvairūs skanumynai. 

ŠOKIAMS GROS ORKESTRAS. 
Pradžia 7 vai. vak., įėjimas $1.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI.

Pavergtoje tėvynėje
Eg-Taip ir liko Anykščių parkas be 

lės ir be Žilvinėlio... Šią juokingai 
graudžią istoriją “Šluotos” puslapiuose 
užrašė jos korespondentas A. Uosis.

SKRIAUDŽIA NUOMININKUS
Privatus namas šiandieninėje Lietu

voje yra didelis turtas. Dėl butų trū
kumo savininkai nuomininkams lupa 
kailį, reikalaudami, kad nuoma būtų 
sumokėta metus laiko į priekį, o vė
liau stengiasi sudaryti sąlygas, kad 
nuomininkai patys pabėgtu iš jų namų. 
Vievyje Zakarevičienė užkalė vinimis

TĖVAS, MAMA IR DUKTĖ
Rašyt. Alb. Žukauskas, neskelbda

mas pavardžių, aprašo liūdną įvykį 
Onuškyje. Sunkiai dirbo senukas kiau
lių šėrėjas — dukterį leido į mokslus, 
iš žmonos nedaug tesulaukdamas pa
ramos. Duktė baigė Pedagoginį institu
tą Vilniuje ir grįžo mokytojauti į 
Onuškį: “Tu, tėvai, grįžti iš tų kiau
lidžių, bet kvapas, tiesiog alsuoti ne
galima. Eitum geriau gulti ant tvar
telio ...” Mama pritarė dukteriai. Se
nukas buvo iškraustytas ant tvartelio. 
Tačiau ir to komunistinėje santvarko
je išauklėtai dukteriai neužteko: “Tu, išnuomoto kambario duris. Nuorni- 
tėvai, savo kostiumo nekabink i spin- ninkas A. Katkevičius j savo kambarį 
ta. Kvapu prisigeria drabužiai, vaikš- ^ina ir iš jo išeina per paklodėmis už- 
tau lyg kokia kiaulininke...” Nemo- dangstytą langą .... Vilniuje nuominin- 
kyta mama ir išmokslinta duktė pra- kus terorizuoja Z. Pranckūnas ir G. 
dėjo reikalauti, kad tėvas daugiau pi- Dulkinas. Pastarasis netgi apmušė sa- 
nigu uždirbtu. Kai senukas, grižes iš vo nuomininkę D. Čiutienę. Teismo or- 
darbo, paprašydavo moteriškes bulvių ganai į namų savininkų išsišokimus 
išvirti, jos neturėdavo laiko. Senukas numoja ranka, nes, girdi, šeimininkas 
pats skusdavo bulves ir virdavo, o vai- i savame name gali dary ti ką jis nori... 
gyti sėsdavo visi trys. Neiškentė žmo-! “Tiesa” cituoja “Civilinių įstatymų 
gelis viena šeštadienio vakarai “Eisiu pagrindų” paragr. 5, pagal kurį namų

HAMILTON, Ont.
$V. KAZIMIERO, Lietuvos jauninu 

globėjo, minėjimas — šį sekmadienį 
kovo 4 d.: 11 vai. r. iškilmingos pamal 
dos A V bažnyčioje, dalyvaujant jauni 
mo organizacijoms su vėliavomis; 5 v 
p.p. parapijos salėje akademija. Prog 
ramoje: “Moters” red. Iz. Matusevi
čiūtės paskaita “Šv. Kazimieras ir šir

Skautams Remti Draugijos Lietuviai pasaulyje
IA Valstybės
A.fA. DIPLOMATAS ADALBER

TAS ST AN EIK A mirė vasario 17 d. 
Wyncote Pa., Palaidotas vasario 20 d. 
Liko nuliūdusi žmona dr. Marija Sta- 
neikienė, gyv. 155 Greenwood Ave., 
Wyncote, Pa.

Velionis buvo gimęs 1885 m. balan
džio 23 d. Lietuvos užsienio tarnybon 
įstojo 1921 m. Pradžioje ėjo spaudos

Prancūzija
J. VARNAS ir S. ŠUKLEVICIUS 

nuo praeitų metų yra senelių prie
glaudoje Paryžiuje. Būtų jiems malo
nu, jei nors retkarčiais juos aplanky
tu pažįstami tautiečiai.

MUSŲ MIRUSIEJI: — P. Gontha- 
renko, J. Klinkoff, M. Kurklinskas, J. 
Janulaitis, A. Slodkevitch-Bimbaitė, V. 
Baranauskas, J. Karnusevičius, M. Re-

KAUKIUdienų lietuviškas jaunimas*’. Meninę 
dalį išpildys jaunimas: skautai-ės. 
moksleiviai ateitininkai ir pradžios mo
kykla.

Visi Hamiltono ir apylinkės lietu
viai, o ypač jaunimas, kviečiami gau
siai dalyvauti pamaldose ir akademi
joje.

Kovo 2 d. 7 vai. vak., pirmąjį mėne
sio penktadienį, svečias kunigas klau
sys išpažinčių, o sekmadienį, šv. Ka
zimiero dieną, kviečiami visi priimti 
šv. Komuniją tėvynės intencija.

Ateitininkų kuopos valdyba
NUOŠIRDI PADĖKA WELLANDIE- 

ČIAMS. — Reiškiu didelę padėką apyl. 
v-bai ir visiems Vasario 16 šventės da
lyviams už malonų priėmimą ir impo
nuojančią paramą Hamiltono Tautos 
Namams. Šiuo būdu 45-tąją vajaus sa
vaitę monopolizavo Niagaros pusiasa
lio lietuviai, prisidėję $900 ir bendrą 
vajaus rezultatą pakėlę iki $48.700.

Pirmiausia savo ir LN v-bos gražiau
sią padėką reiškiu reto gerumo Mar
garitai Šidlauskienei, kuri Įteikė LN 
$500 čeki, patikindama, kad ateityje 
pridėsianti dar kitą penkšimti. Ponia 
Margarita yra gimusi ir augusi JAV, 
bet jos meilė savai tautai stebina visus.

Labai nuoširdžiai dėkoju vilniečiui 
Alf. Pivoriūnui, nuo Tverečiaus., dabar 
gyv. Port Colborne; M. Šalčiūnui iš 
Wellando ir VI. Palujanskui iš St. Ca
tharines, už įstojimą LN nariais 
$100, o mielajam Pr. Dauginui iš 
Catharines už pridėtą antrą $100.

Dalyvavimą šioje šventėje man 
bai palengvino LN v-bos narys j. 
rapnickas iš St. Catharines. Priimkite 
mano tikrai nuoširdžią padėką!

Patirti Welande Įspūdžiai ir "gauta 
visai netikėtai taip didelė parama TN 
man suteikė naujų jėgų, o visų nuošir
dumas parodė, kad tikrai “gero krašto” 
— well land žmonės esate!

Su lietuvišku dėkingumu — Jūsų 
St. Bakšys, LN v-bos pirm.

BALIU
š.m. kovo mėn. 3 d., šeštadienį

Vieta: SHERATON-CONNAUGHT HOTEL 
112 King St. E., Hamilton.

Pradžia: 7.30 vai. vakare.
įėjimas: 2 dol. kiekvienam.

Veiks Hotelio bufetas, turtinga loterija bei laimės staliukai/ 
3 geriausios kaukės bus premijuojamos.

Gros: pilnas Benni Ferri orkestras.

llamiltono Skautams Remti Dr-jos valdyba

attache pareigas Romoje, o vėliau deckienė, Br. Redeckis, M. Janulionie- 
pasiuntinybės sekretoriaus. Nuo 1930 nė, S. Žilinskas, A. Sidabras.
m. dirbo užsienio r. min centre eida-! M. DAMBRAUSKAS po sunkios mo- 
mas sekretoriaus, referento ir patarėjo tociklo nelaimės yra likęs invalidu ir 
pareigas. ' turi pragyventi iš gaunamos pensijos.

Lietuvą okupavus velionis su žmona <!• KAVALIAUSKAS sunkiai susi- 
atsidūrė Vokietijoje; 1949 m. spalio žeidė ranką ir kelis mėnesius negalės 

i mėn. persikėlė i JAV. . dirbti anglių kasykloje.
ovr.vt i fAK-i.Tt. t i, P1TPIRKU ŠEIMA emigravo i JAV.Į REGIN A LEONAITĖ, 22 m., atyyku- v LUKSYS, ilgus metus išbuvęs 

si is okupuotos Lietuvos pas tėvus ■ Bordeaux ligoninėje, perkeltas į Mar- 
l Čikagon apsisprendė gnzti Lietuvon, Hospice Montelivet.
kur laukia jos sužadėtinis St. Bikul-j NAUj0KIENĖS butas Oberdorfe su- 
cius, muzikos mokytojas, 2a m. amž.)^^ tlir#oc
Tą žinią paskelbė didieji laikraščiai. Į

PROF. M. BIRŽIŠKA šiemet minės 
80 m. amžiaus sukaktį. Apie dvi savai
tes išgulėjo ligoninėj. Šiuo metu gydosi 
namuose.

G. VELIČKA, gyv Los Angeles, au
torius ir režisorius, nuo pr. metų 
gruodžio pabaigos serga.

PIRMOSIOS EKSKURSIJOS IŠ LIE
TUVOS Į JAV DALYVIAMS. — Yra 
kilęs sumanymas šią vasarą Kanadoje 
sušaukti 1939 m. Įvykusios iš Lietuvos 
į Ameriką pirmosios prekybininkų, i 
pramonininkų ir amatininkų ekskur-’ 
sijos dalyvių suvažiavimą. Tuo rėika-į 
lu teks susisiekti su visais ekskursan
tais paskirai. Visi tos ekskursijos daly- i 
viai yra prašomi pranešti savo adresus \ 
ekskursijos vadovui dr. J. Kaškeliui, 
1385 Queen St. VV., Toronto 3, Ont., 
Canada.

degė, žuvo visas jos turtas. Laikinai 
tE ją priglaudė jos dukros šeima. A. Sei- 

kio iniciatyva yra renkamos aukos nu
kentėjusiai tautietei.

J. LAPINSKAS gavo “La medaille 
d’honneur du Travail” už 25 metų są
žiningą tarnybą savo darbovietėje. Me
dalį įteikė Ardeche Depart, prefek
tas. Šia proga buvo iškilmingi pietūs, 
dalyvaujant prefektui ir kitiems augš- 
tiems svečiams.

Argentina
J. ROŽAITIS, Bs. Aires, bevažiuoda

mas traukiniu pasitikti marčios, grįž
tančios iš š. Amerikos, nuo širdies 

J priepuolio sukrito ir mirė. Velionis bu
vo 63 m. amžiaus. Paliko sūnų JAV.

NAUJAI GATVEI Rosario priemies-^ 
tvje, pavadintai “LTUANICA” vardu, 
parūpinta didelė bronzinė lenta, kuri, 
vasario 25 d. bus prikalta su iškilmė
mis, dalyvaujant miesto .burmistrui.

S. NAVASAITIŠ Niujorke Franklin “LAIKAS” — populiarus Argenti-
L. Lane augštesnės m-klos mokinys! nos liet, laikraštis, kurį nuo 1948 m.
laimėjo 4 metams pilną stipendiją stu- j redaguoja ir leidžia Tėvai marijonai, 
dijuoti Long Island un-te. I Jo iridimas labai sunkūs; svarbiausia

BOSTONIŠKIAI LIETUVIAI, ne- — labai brangus popierius.
matę sovietų, kalbasi: “Amerikos kons- Komunistų laikraštis Momentas 
titucija mums laisvę garantuos, nors susf°jū- Socialistų “Argentinos Liet. 
Ameriką ir užimtų bolševikai”. Kitas ’>alsas tebeina.
pritaria: “Jie gi tik Vašingtone sėdės. A . | j j
o mes kaip norėsime tvarkysimos”. t v*
Trecias atsiliepia: “Mano ofisas — ir TENISO MEISTERIS REMEIKIS iš 
pasiliks mano’\ Ketvirtas: “Negi ir Lietuvos gauna laiškus, kuriuose kvic- 
kariautumėm žūdami: tegul sau tie Siamas grįžti Lietuvon ir būti teniso 
ruski.ri departamentuose lindės”. O treneriu. Tuo kvietimu Rcmęikis ne- 
penktas: “Perdaug boinų ant strytų žada pasinaudoti.
turime. Gi jie visi bus komisarai ir RAŠYT. PULGIO ANDRIUŠIO dvi 
milicininkai. Ką dabar, vyrai, pasaky- dunkterys išvyko atostogų į N. Kale- 
tumėt?” Tyla. Visi susimastė — jau donija, o sūnus Gediminas mokosi lš- 
nebe amerikoniškai ;. panijoj ir Prancūzijoj.

LIETUVlt' FONDUI dr G Balukas NAGULEVIČIUS sausio
ir p. Vanda paskyrė $1000. Įmokėdami j6 <*• Melbourne; savanons-kurejas, 6a 
$200. o likutį išmokės dalimis. Jie gy ) mfttkiq «itvena Čikagoje ir augina tris vaikučius.iA^ METIJ ISSL- 

a-tS-,c-1Ie longė ir buvo tęsiamas Melbourne. Su- 
Sl.COO: dr. R. ir G Sidnai-Sideravi- važiavimo progr2moje buvo kun. dr. P 
ciai, dr. Pr. ir V. Mažeikos; paskyrė 
$1.000 iniokėdarni po $100: dr. K. ir n
M. Ambrozaičiai, dr. J.

Britanija
LIET. S-GOS V-BĄ 

suvažiavimo sudaro: J. 
pirm.., P. Mašalaitis ir J. Lūža vice-J 
pirm., Al. Pranskūnas — sekr., V. 
Strimas — ižd., St. Nenortas ir Z. Jū
ras — nariai.

IŠRINKTA APYLINKĖS VALDYBA. I tiems prisidėjusiems prie balsavimų 
— KLB Hamiltono apyl. rinkiminė ko- j pravedimo ir visiems lietuviams už

gausų balsavimą.
Naujajai apyl. valdybai ir kontr. ko

misijai linkime ištvermės ir energijos \ 
nenuilstamai dirbti lietuviško darbo1 
baruose.

Rinkiminė komisija skaito savo’dar
bą baigtu ir atsistatydina.

Rinkiminė komisija
- LN V-BOS POSĖDIS Įvyko vasario j 

< 16 d. LN. Prisiminus dienos reikšmę 
i bei pagerbus žuvusius, tolimesnėje po
sėdžio eigoje v-ba nutarė visuotinį me? 
tini LN narių susirinkimą šaukti ko
vo 18 d., sekmadieni, LN. 1292 King 
St. E. ir priėmė darbotvarkę.

V-ba išrinko J. G. Skaisti atstovauti 
lietuviams' Hamiltono Chamber of 

j Commerce oficialioje vakarienėje Fi
sher Hotel vasario 19 d.

Skautų tėvynės pažinimo konkursui. 
pravesti v-ba prie anksčiau paskirtų! 
S10 dar pridėjo S5.76. nes tiek kaina ! 
vo LN pereinamoji dovana. St. Bak-, 
šys perskaitė Vas. 16 gimnazijai rem- 

pir.ni. J. Mikšio raštišką v-bai. 
už nemokamai duotą pr. m. Į 

spalio 1 d. koncertui LN salę. :
V-ba nutarė. Atvelykio šeštadienį į 

. • - K - ! ruošti LN šešiu metu sukaktuvini šo-Jtis ir K. Bagdonas. Prie urnos patikn-;. . . , ‘ <
nimo ir balsavimu atidarymo dalyva-! klV’aka^ 1S. anksto liečia visus ; 

. vo: apyl. v-bos pirm. A. Juozapavičius.;riariyS. Plačiąją ■ visuomenę gausiai 
ctoin L-iiri on i at-ku atstovas K. Gudinskas ir šalpos f .• < vi •-arbes stalo, kun ap- atst E Gudinskienė P ■ V-bos pmm prase visus v-bos narius 

Balsu skaičiavime dalyvavo ir baisa-i?adetl kotl ir gautl
vimb eigos projtf ola pasirašė: rink. ka^ ^avaittę S10?- kiekVie"am - ■ 

SlRkauskas nariai- 7 V-ba nutarė kviesti p. Naruševičiaus 
' ‘ ’ Z’į viešbutyje posėdi susipažinti sii inž.

gaustas ir V. Leparska. Šalpas Pouch,r^i^T^^uose J. G. 
Sui^aSa^- S-i Skalsos paMausO. k, v-ta <**,. Jei 

jis is kitų lietuvių supirktų ūz $2.000 
LN šėrų. Vėliau diskutuojant paaiškė
jo, kad jis turįs tikrų duomenų, kad už 

t RinbiAnA Isklypą dabar galima gauti apie
i. KicKiene. - | $100-000 grynais; buvę mokėta $40.-

. Nuoširdžiai dėkojame kun. dr. J. į qqq jį$ taip pat siūlė LN sklypo par- 
Tadarauskui už leidimą nemokamai pa-j davimo klausimą Įnešti LN narių su- 
sinaudoti parapijos sale ir St. Bakšiui j sirinkimui svarstyti, bet v-ba atmetė, 
bei LN v-bai už leidimą be atlyginimo motyvuodama, jog šis sklypas buvo 
naudotis LN patalpomis; taip pat dėko- pirktas Tautos Namu statybai, o ne 
jame visiems org-jų atstovams ir ki- verslui.

misija skelbia ■- rezultatus balsavimų, 
vykusių 1962 m. vasario 18 d. nuo 9 
vai. ryto iki 1 vai. p.p. AV parapijos 
salėje ir nuo 4 vai. p.p. iki 7.30 vai. v. 
Lietuvių Namuose.

Balsų dauguma i KLB Hamiltono 
apylinkės vaidybą išrinkti:

• 1/Mikšys Kazys 307 balsais:
2. Kežinaitis, Vincas 269 b..
3. Kažemėkas, Vladas 260 b.,
4. Garkūnas, Antanas, 229 b.,
5. Mileris, Kazys 223 b.,
6. Barkauskas. Algis 196 b.,
7. Lukošius, Petras 186 b.
Kandidatais liko: Vizbaras. Pr. : 

b. ir Zadlauskas, Karolis 91 b.
Į kontrolės komisiją išrinkti:
1. Stonkus. Juozas 234 balsais,
2. Mingėla. Antanas 220 b..

• 3. Petrušaitis, Egidijus 213 b.
Kandidatais liko: Stukas, Dionizas 

150 b. ir Pašilys. Vaclovas 118 b.
I cialius įrengimus salėje padarė pirm. I Išviso balsavo 351 asmuo, 5 balsai 

PASIGĖRĖTINAS VASARIO 16 į A. Dūdaravičius A Šmitas ir J ; k-jos pripažinti negaliojančiais.
MINĖJIMAS— _ ' ' -2“ --------
Edmontono ir apyl. lietuviai gražiai J- Balsys. Jam dėkingi ir parapijiė-

paminėjo Vasario 16 Vasario 11 d • čiai su kun. I. Grigaičiu, nes jis sek-

savininkų savivaliavimui būtų galima 
padaryti galą. Prokuratūros atstovai 
raginami pastudijuoti šį straipsnį ir 
ateiti į pagalbą nuomininkams...

‘ .... —vkst— .. ■

ir pasikarsiu ...” Moteriškės užgiedo
jo unisonu: “Galas neims, karkis!..
Sekantį rytą jį rado priemenėje pasi
korusį ... Komunistinėje santvarkoje 
išmokslinta duktė teisinasi: “Jis visada 
buvo toks kažkoks lyg kvaktelėjęs...”

“DVIKOVA” PANEVĖŽY
Panevėžio dramos teatras pastatė; 

naują A. Gudaičio-Guzevičiaus pjesę-
“Dvikova”. Režisavo J. Miltinis. Deko- j LIETUVA PER RADIJĄ, 
racijas paruošė dail. Albertas Stepan- 
ka. Veikale nagrinėjama jaunimo auk-Į 
Įėjimo tema, kurią autorius sprendžia 
pagal partijos nurodymus.

KALNAI IR VONIOS GATVĖSE
Kuršėnų Komjaunimo gt. dvejus me

tus “puošė” gilios duobės. Gyventojai 
guodėsi, kad duobės bus užlygintos pa- • 
stačius naujus namus. Tačiau, užbai-, 
gus naujųjų namų statybą, vietoje gi
liųjų duobių atsirado augštieji molio 
kalnai. Kuršėniečiai dabar dainuoja: 
“Po augštus kalnus vaikščio-o-o-jau..J’

Giliomis duobėmis ir augštais “kal
nais” garsi Ukmergėj Kauno gt. “šluo
tos” koresp. skundžiasi: “Duobės duo
bėmis, bet kodėl aš, eilinis praeivis, 
nuolat turiu darbuotis? Štai neseniai 
padėjau tempti iš griovio mašiną GAZ- 
69. Užvakar traukiau iš duobės vieną 
senutę. Šiandien padėjau iškrapštyti 
iš busimojo vandentiekio griovio arklį

EDMONTON Alta.

su 
St.

la-
ša-

134

i stajus Taut, šokiams akordeonu grojo ! Balsavimu pravedime dalyvavo rink, 
k-jos pirm. K. Meškauskas, k-jos nariai:: 
A. Kaušpėdas. A. Dalangauskas. V. Le-

; duota transliacija per CKŪA stotį. Pro- madieniais be jokio atlyginimo vargo-, Parskai* z- Pulianauskas. Talkino. P. 
gramą anglų k. pravedė V. Jogolda— ninkauja. Pasibaigus minėjimui buvo Breichmanas. R. Bagdonas. A. Tumai- ■ 
stoties žinių pranešėjas. Vasario 16 d.1 veisės, kurias paruošė A. Dūdaravi- 

j jis pravedė programą per CFRN 7 v.v.čienė. A. Pašukonienė ir Sapkienė.
’ V. Jogoldai už Lietuvos išgarsinimą ] Taipogi visi svečiai atstovai buvo. pa- j, 
tebūna išreikšta visų Edmontono ir vaišinti prie i . .
Albertos prov. lietuvių nuoširdi pade- tarnavo taut, drabužiais pasipuošusi t 
k a. Vasario 17 d. L. Namuose įvyko F. Kantautienė. Tautos Fondui aukas, 
pats minėjimas, kurį pravedė apyl.; rinko pirm. A. Dūdaravičius ir V. Na- 
pirm. A. Dudaravičiu§. Buvo pagerb- stajienė, menininkas A. šepetys ir O 

-77- - • r —...... .

l0 rias įnešė taut, drabužiais pasipuošę kestras.
• ijaunieji kolonijos lietuviukai: R. Pili-

pavičius ir P. Gudjurgis. lydimi L. • laikytos pamaldos kun. I. Grigaičio su! ^xU511I]skas- sociaiaemoKratų .atst K. j 
pritaikytu pamokslu. Po pamaldų ivv-! Lukoševičius Bendr. v-bos atst. J. Zur-: : 
ko LN.Šėrininku susirinkimas. Naujais lys’sport2. ‘Kovasatst. K. Sta-, 
valdytojais išrinkti: dr. J. Pilipavi- “aitls ir Katalikių Mot. ar-jos atstove)' 
čius, K. žolpis, A. Bajoras. V. Kaspė- 1 
ravičius ir J. Rasimas. Naujiems direk
toriams linkime išlaikyti ne tik mib 
rus, bet ir lietuvišką dvasią. Be tų na
mų mūsų kolonija negalėtų taip gerai 
laikytis. Atsiprašau jei ką pamiršau.

Kun. I. Grigaitis

gramą anglų k. pravedė V. Jogolda— ninkauja. Pasibaigus minėjimui buvo

:j ti k-jos 
padėką

k-jos pirm. K. . _ . _ • r, %- f tz v - 4 a ta i i-viesouiyje poseai susipazimi si
tos Lietuvos ir Kanados vėliavos, ku- Drūteikienė. Šokiams grojo geras or- Pubanauskas. A. Kaušpėdas A. Dalan-. čeponio paruoštais planais.

■■■■■ ■■■■■■ • ■ cTiJiicL-oc ir V TonarcL-oc Qqlnnc Lrvnrlrv v r

Vasario 18 d. LN koplyčioje buvo at-

Pilipavičiūtės, L. Gudjurgytės ir V. J 
Šapkauskaitės. Įnešus vėliavas buvo 
sugiedotas Tautos himnas. Po to dr. 
B; Vidugiris apibūdino tos dienos pras- 

su vežimu. Talkoje dalyvavo dar apie mę. primindamas pareigą darbuotis 
lietuvybės išlaikymui ypač jaunųjų 
tarpe. Sveikino ukrainiečių, latvių ir 
estų atstovai. Pirmininkas pakvietė at
sistojimu pagerbti žuvusius už laisvę; 
per garsiakalbi buvo transliuojama 
kun. B. Jurkšo vedamo Toronto lietu
vių choro Įgiedota “Apsaugok Augš- 

vėžio gyventojams ir i Panevėžį atvy-į^iausia.s .. AVV0 suvaidinta Raudono- 
kusiems svečiams... ' P melodija vadov. A. Budomenei,

i Vaidino: A. Dūdonienė, V. Dovydai- 
EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ į lis, dr. J. Pilipavičius, J. Popikaitis,

ANYKŠČIUOSE :A. Kantautas; sufleravo F. Kantautie-
Miestelio vadovai, nusivylę^ poeto A. nė. Vaidintojai gražiai suvaidino. Jie 

Baranausko šileliu ir Puntuku, Anykš- nebe pirmą kartą pasirodo scenoje.

trisdešimt technikumo moksleivių...’’
Bijūnų gt. Panevėžyje savo purvo 

voniomies baigia nukonkuruoti Biršto
no gydyklą. Norint patekti į Birštoną, 
reikalingi profsąjungų pažymėjimai, 
kelialapiai, o purvo vonios Bijūnų gat
vėje laisvai prieinamos visiems Pane-

St.

čius nutarė išgarsinti Eglės ir Žilvino Per pertrauką buvo transliuopama per 
fontanu miesto sode. Finansų skyriaus ; garsiakalbį juoston Įkalbėta kun. B. 
vedėjas mėgino prieštarauti: “Mokyk-j Jurkšo kalba Edmontono lietuviams ir 
los reikia? Reikia. Kultūros namai Į dainos. Ačiū Toronto lietuviams per
būdą panašūs? Panašūs. Vaikų lopše
liui pinigų reikia? Reikia. O kuriem 
velniam tas fontanas? Jo gi ir statyti 
nėra kur. Miesto parkas dar neįreng
tas, ožkos ten ganosi:.Nepaisydami 
finansų skyriaus vedėjo prieštaravimų, 
miesto vadovai Eglei žalčių karalie
nei ir jos vyrui Žilvinui paskyrė 20.000 
rb. “Ir atvežė Eglę su Žilvinu į Anykš
čius. Geležinkelio stotyje pasitiko su 
orkestru. Sutalpino visą grožybę spe
cialiai paruoštoje patalpoje, penkiom 
spynom užrakino. Kas norėjo pažiūrė
ti, turėjo gauti specialų leidimą. Rodė 
tik labai geriems pažįstamiems. Visi' 
gėrėjosi auksine žalčio Žilvino karūna, 
grakščiu Eglės liemenų ..Vieną die
ną dingo Žilvino karūna — iš jos bron
zos apsukrūs mėškeriotojai pasigami
no blizges lydekoms gaudyti... Miesto 
vadovai ilgai krėtė šventosios pakran
tes. bet karūnos nesurado. Per tą lai
ką kažkoks komunistinės santvarkos 
nenuorama pavogė Žilvino galvą... j 
Fontano statybą teko atidėti neribo
tam laikui. Vykdomojo k-to pirm. B. 
Puteikis Eglę su Žilvinu įsakė iškraus
tyti į daržinę ir šienu užkrauti, kad jie 
savo grožybėmis komunizmo piliečių 
nevestų Į didžiąją vogimo nuodėmę, j

kun. B. Jurkšą. Tenka priminti, kad 
kun. Jurkšas yra daug darbo Įdėjęs i 
Edmontono lietuvių koloniją.

Jaunieji labai gražiai pašoko taut, 
šokių. Pranešinėjo ir vadovavo A. Šmi
tas. Nuoširdi padėka šokėjams: bro
liams Sadauskams, R. Pilipavičiui, P. 
Gudjurgiui, D. Drūteikai, J. Gomui ir 
G. Derousseau: šokėjoms: seserims 
Augytėms, D. Davidėnaitei, L. Pilipa- 
vičiūtei. L. Gudjurgytei, V. šapkaus- 
kaitei ir T. Derousseau. Tenka pami
nėti. kad A. Šmitas ir O. Šmitienė yra 
nenuilstami kolonijos veikėjai. Spe-

DR. IRENE ZELTINŠ 
DANTŲ GYDYTOJA 

pranešamas naujas adresas: 
750 MAIN ST. E., HAMILTON, Ont 

(prie Sherman)

Priėmimo valandos: 9 -1 ir 2 - 6 vai. 
vak. Pirmadieniais — 9-1 ir 2-8 
vai. vak.- Ketvirtadieniais — 2-8 
vai. vak.
NAUJAS TELEFONAS LI. 73122

Lietuviška sveikatos produktų krautuvė
Natūralūs vitaminai, mineralai, vaistžolės bei jų ekstraktai ir daug kitų 
sveikatos atstatymui ir kūno svorio reguliavimui preparatų.

NATURAL HEALTH PRODUCTS
744 QUEEN ST. W„ Toronto 3. Telefonas 364-3758

(Tarp Bell woods ir Claremont gatvių)
Toliau gyvenantiems siunčiame paittn. Atidaryta: 10 v. ryto iki 1 vai. v.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame 

bankelyje "Talka"
ISDVODAMOS ASMENINĖS PA
SKOLOS iki $3.000. mnrgitin pa
skolos iki 50% tarto vertės. Nemo
kamas gyvybės draudimas. PILNAS 
<'EKIU PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais - penktadieniais 9 vai. -1 vai. p.p. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. -8 vai. vak.

13 • T»>ropa« J*20 KING STREET EAST, ROOM

OTTAWA, Ont. I
A.A. SAVANORIS KŪRĖJAS JO-] 

NAS DAMIJONAITIS, 62 m. amžiaus, 
po ilgesnės ligos mirė Otavos miesto 
sanatorijoje, kurioje dirba di*. V. Ku
bilius. Paskutiniais sakramentais bu
vo aprūpintas kun. dr. V. Skilandžiūno. Į

Velionis anksčiau gyveno Pembro
ke ir buvo aktyvūs LB narys. Paliko 
liūdinčią žmoną ir du sūnus — Kęstuti 
ir Gediminą. Kilęs iš Stanaičių km., 
Kybartų valse., Vilkaviškio apskr. Bu
vo kūrėjas-savanoris, tarnavo Geleži
nio Vilko pulke. Pasakojama, kad ne
priklausomybės kovoms prasidėjus ve
lionis pasibalnojo savo arklį, pasiėmė 
šautuvą ir išjojo ginti Lietuvos.

Kanadoje išgyveno 15 metų. Laido
tuvės įvyko Otavoje, kuriose dalyvavo 
gražus skaičiūs lietuvių iš Pembroke 
ir Otavos. Palaidotas Notre Dame ka
pinėse.

VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyks ko 
vo 4 d., 4 vai.p.p. arkivyskupijos rūmų 
salėje — Parent ir Gūigucs gatvių' 
kampe. Įėjimas iš Guigues gatvės.

: Kviečiami visi Otavos ir apylinkės lie- 
' tuviai gausiai dalyvauti. Kor.

PIRMA KARTA KANADOJE 
DIDŽIAUSIAS LENKIŠKAS 

FILMAS

KRZYŽACY
spalvotas -— kinamaskopinis 

pagal pasaulinio garso rašytoja 
HENRYK SIENKIEWICZ 

autoriaus knygos “Quo Vadis” 
angliškomis antraštėmis.

Hamiltone, Ont.
— TIKTAI 3 DIENAS —

Delta kino salėje
1292 King St. E., tel. LI. 5-4576 

----- —— TAIP PAT —---------

St. Catharines
Jūsų mėgiamiausioj kino salėj

- TIKTAI 3 DIENAS — 

kovo 5, 6, 7 d. 
Pradžia: 2-5-8- vai. vak.

ST. CATHARINES, Ont
STIPRINAMA JAUNIMO VEIKLA. 

— Niagaros pusiasalio skautų vadovy
bė yra nutarusi suaktyvinti lietuvy
bės stiprinimą jaunųjų lietuvių tarpe. 
Jau veikia taut, šokių bei žaidimų

Sk. :

ARTI S 19.000 PAJAMŲ
Metinis kooperatinio bankelio “Tal

ka” narių susirinkimas Įvyko 1962 m.
vasario 3 d. AV salėje. Užsiregistravo 
90 dalyvių iš bendro 567 narių skai
čiaus.

Pr. metų susirinkimo protokolą perš-

tutis šį pavasarį baigia technikos fa
kultetą ir gauna inž. diplomą. Gra
žiai išauklėtas, rimtas ir patriotiškai 
nusiteikęs jaunuolis.

Sukaktuvininkai aktyviai reiškiasi 
trys grupės: didžiųjų, vidutinių ir ma-, lietuviškame gyvenime. Jis yra vienas

Kačinsko paskaita — Lietuvio akade- 
. ; miko savęs suradimas religinėje ir fi
li J. Šalnos. Įęsofinėje srityje; E. žižiėnės — Eti

kėje ir socialinėje srity; A. Bakaičio— 
politinėje ir tautinėje srityje. Paskai- 

■ , . /tos wko seminaro formoje. E.po paskutinio 
Vilčinskas - Brazilija

METINIS SUSIRINKIMAS.
Paulo mieste, dalyvaujant ir pirminin
kaujant Lietuvos konsului A. Polišai- 
čįui, sausio 25 d. įvyko Liet. Sąjungos 
sus-mas. Naują valdybą 1962 m. suda
lė: pirm. J. čiuvinskas, vicep. J. Slįę- 
soraitis, I sekr. St. Jurevičius, II sekr. 
Ą. Švedas, ižd. J. Jodelis, ūkio vedėjas 
J. Matelionis, knyg. V. Balvočius; kan
didatai: St. Kubiliūnas ir B. Tūbelis. 
Revizijos k-ja: pirm. VI. Pupienis, na- 

Daugiausia buvo leista išduoti rug- į ~ Paleckis, P. Žarkauskąs7 
piūčio mėn. - $32.320.00 ir mažiau- Mnd- A, Z«bas. Nutarta pakeiti s-gos 
šia gegužės — $13.500.00. I ^atus, kad galėtų priklausyti ir nę

Revizijos kom. pirm. J. Stonkus pers- Lietuvos piliečiai. '•

Kolumbija ./
KARTAGENA — yra senas, kadaise 

ispanų įkurtas miestas, su dideliu jū
rų uostu. Tenai gyvena dvi lietuvių 
šeimos: inž. Rimdžius ir muz. ž. Jonu
šas. Pirmasis dirba kaip inžinierius, 
o antrasis yra karo laivyno orkestro 
direktorius ir dirba muzikos mokykloj, 
kur turi pagarsėjusi chorą.

KUN. ANT. SABALIAUSKAS, sale
zietis, aplankęs Venezuela, išvyko į 

_ $500.00: 41i» % dividen-i Kolumbiją. Aplankė raupsuotųjų ko-

kolos leista išduoti 122 nariams $246. 
010.87 sumai. Daugiausia narių pasi
naudojo augščiausia leidžiama pasko
los suma $3.000 — 31 narys: iki $2.000 
— 21 narys, iki $1.000 — 13 narių, iki 
$500 — 11 narių, iki $200 — 11 nariui-į 

buvo leista išduoti rug-i
- $32.320.00 ir mažiau-!
- S13.500.00.

kaitė sekr. St. Dalius, kuris susirin
kimo buvo priimtas be pataisų.

Valdybos pirm. E. Sudikas savo pra^ 
nešime pažymėjo/kad praeitieji metai 
bankelio augimui ypač buvo palankūs, 
nes balansas paaugo virš S100.000, pa

niekdamas beveik pusę miliono dolerių. 
| Valdyba stengėsi pateisinti rodomą pa- 
' sitikėjimą ir už praeitus metus numatė 
: šėrininkams išmokėti 4% % dividen- 
Į to, o visiems skolininkams nuo 1962 m. 
sausio mėn. 1 d. sumažinti paskolų 
procentus ligi 9% metinių. Tačiau pra
eitieji metai valdybai suteikė daug rū
pesčių dėl susikaupusio kapitalo ban
kelyje, kurio nebuvo galima tikslingai 
panaudoti, nes dauguma narių siste
mingai taupė, bet skolintis norinčių 
nedaug teatsirado (gruodžio mėn. ban
kelis grynais pinigais turėjo apie 
$85.000). Svarbu, kad nariai skolintus! 
savame bankelyje ir tuo užtikrintų 
normalų augimą..

Praeitais metais mirusių narių An
tano Šeštoko ir Frank Diehl atmini
mas buvo pagerbtas atsistojimu.

Valdybos ižd. — bankelio ved. E. 
Lengnikas padarė finansinį pranešimą. 
Balansas už 1961 m. suvestas $445.327. 
08 sumai. Aktyvą sudaro: $33.249.27, 
asmeninės paskolos $211.742.68, neju- 
domo turto-pirmųjų morgičių paskolos
$137.919.56, garantijos fondo depozi- iš A. Vainausko, J. Pleinio ir J. Ston- 
tas ir šėras lygoje $10.361.33, depo kaus, paskirta valdybos, pasiųlė į va-

kaitė revizijos aktą, kuriuo konstatuo
ja, kad viskas rasta pilnoje tvarkoje. 
Taip pat pažymi, kad Lygos centro 
revizorius irgi darė patikrinimą ir ra
do tvarkoje.

Diskusijose išsiaiškinta balanso po
zicijos ir patiekta nariams atspausdin
ta apyskaita 83 balsais susirinkimo pri
imta.

Gautas pelnas per 1961 m. — $18. 
980.40 valdybos buvo paskirstytas: ga
rantijos fondui 20% — $3.647.61; švie
timo fondui - 
to šėrininkams — $14.009.44; išlaiky
mui vieno mokinio Vasario 16 gimnazi
joje — $240.00; metinio susirinkimo 
išlaidoms padengti — $200.00 ir nepas
kirstytas likutis — $385.35. Valdybos 
projektas pusiau slaptu balsavimu 67 
balsais susirinkimo priimtas.

Eti-

Sao

lonijas.
LIETUVIAMS PAGEIDAUJANT, jų 

vaikų, gimusių Kolumbijoje, dokumen
tuose žymima: “Lituano nacido en Co- 
lonibija”— lietuvis, gimęs Kolumbi
joje. Išvykstant iš krašto, tėvai turi

. ..................    ; pasižadėti raštu, kad jų sūnus, atėjus
1962 m. samatoi numatoma gauti laikui, atvyks Kolumbijon karo prie- 

pajamų $34.500, išlaidų $i5.056. 63 volės atlikti. Be to, vietinių ir užsie- 
I balsais ši sąmata buvo priimta. I niečin, Kolumbijoje gimusių, doku- 
! Rinkimams pravesti pirm, pakvietė mentuosc ,žymima dviguba pavardėr tė- 
; M. Ramanauską, B. Kroną ir J. Stonkų. t vo ir motinos mergautinė.
Baigė trijų metų kadencija š.Jm. iš! KUN. SALDUKAS vadovauja sale- 

! valdybos išeina E. Sudikas. iš kredito ’riečia kolegijai sename istoriniame
komiteto — K. Stanaitis, iš rev. kom. 
— P. Savickas. Nominacijos komisija

Kartagenos mieste.

žųjų šokėjų. Jau pradėta repetuoti su pirmųjų įkūrusių šioj kolonijoj ^^-’nuota Ontario Credit Union Lygoje kuojančias vietas tuos pačius kandida- 
mergaičių dainininkių grupele; neilgai tuvių bendruomenės apylinkę. Beveik! ^1238 26 raštinės inventorius $240. tus perrinkti. Susirinkimas dar pasiū-x «. o * o • r* r, .

trukus bus pradėta repeticijos su vai- nėra tos lietuviškos organizacijos, ku- 
dintojų grupele.

Suteikti lėšom bei parodyti tautie- junga už nuopelnus apdovanojo ordi- 
čiams skautų lietuvybės stiprinimo pa- nu su rėmėjų kaspinu. Nemažiau kaip Į 
žangą. kovo 3 d. skautų rėmėjų bū- dešimtį metų .dalyvavo parapijos ko- y - ’ - ’ 

kelio v-ba ruošia pobūvį su programa,' 
Į kur bus pašokta taut, šokiai ir kiti 
j įvairumai. Gros geras orkestras, už- 
I teks išgėrimų ir užkandžių. Pradžia 
16 vai. v., slovakų salėje, Pege ir Wel- 
, land gt. kampas. Zurza

SIDABRINIS DALNORU JUBILĖ 
JUS. — Vasario 3 d. buvo gražiai 
pagerbta Aleksandra ir Jonas Daino 

. rai jų vedybinio gyvenimo 25 m. su 
I kakties proga. Solcnizantų namuose 
Isusirinko didokas būrys draugų ir pa ‘apylinkės v-ba ruošia šokių vakarą 
žįstamų. sudarydami staigmeną. Buvo 
suruošta puiki puota, pareikšta su
kaktuvininkams daug nuoširdžių svei
kinimų ir linkėjimų ir įteikta vertin
gų dovanų.

Per trumpa laiką sukaktuvininkai
MiMlvwHte. Vyt. iy sunns Kęs lyVMlti.

WELLAND, Ont.
Wellando apylinkė gražiai paminėjo 

Lietuvos Neprikl. 44-tąją sukaktį.
Vasario 17 d. slovakų salėje minėji-•• cl' 98: kiti aktyvai-išlaidos pirmyn $575. lo: valdybon A. Liūdžiu; kredito komi-

noje aktyviai nedalyvautų. Skautų Są-.gg. baiansas $445.327.08. Pasyvas: na- tetan — Z. Gasiūną. A. Viskontą: re-jmą pradėjo v-bos pirm, čepukas, taręs 
rių šėrų kapitalas $382.482.69. indėliai viz. komisijon — J. Mikelėną. Gauna 

. garantijos fondas $10.106. balsų valdybon E. Sudikas 57 — iš- 
19, švietimo fondas $83.72. nepaskirs- rinktas, A. Liūdžius 31; kredito ko- 

;mitetan K. Stanaitis 50 — išrinktas, 
Per 1961 m. turėta pajamų $29.264. Z. Gasiūnas 17, A. ViskontaS 16; rev- 

- išrink-

trumpą žodį, pakvietė paskaitai visuo
menininką St. Bakšį iš Hamiltono; Pre^ 
legentas savo paskaitoje apibūdino Va
sario 16 reikšme ir išeivijos lietuvius 
pabrėždamas laisvės troškintą. Kaip 
paskiriems žmonės, taip ir tautoms že
miškoje egzistencijoje didžiausias tur
tas — laisvė. Jai skiriami gražiausi me
nininkų kūriniai. Aptaręs išeivijos 
būklę ir jos pareigas, ragino:

1. Lietuvos reikalams iš savo meti- 
________ ___ ___ ,______________ __  r ..c,___  _________r........ ....... ...  nio biudžeto skirti $120; X dalyvauti 

Įvaldomiems organams $4.925.00, ap/hūtų pravesta didesnė propaganda per bent kas antrame savo apyl. liot .pa- 
; draudęs premijos $3 863.62. palūkanos spauda nariams pritraukti iš artimos-' rengime: 3. vaikus išmokyti lietuvių 

už indėlius $493.96. turto amortizacija ( nių apylinkių.____________________ ik. žodžiu ir raštu: 4. šalia turimų idėji-
kaukių balių. Moose Hall, 1720 Trafal- $126.00, raštinės iš os $693.67, raš-i Pabaigai keletas skaičių. Per 1961 m nių organizacijų steigti lietuviškas eko- 
gar SU salėje. Gros puikus orkestras tinės nuoma /skelbimai $214. į bankelį įstojo 109 nauji nariai. Per tą ■ nomines or jas; įtraukti į jas savąjį
ir bus geras bufetas. Už geriausią kau * 50. Grynas peln^š su likučiu iš 1960 m. patį laiką išstojau 18, buvo pašalinta jaunimą; 5. toleruoti kitų ideologijų 
kę skiriama premija.

Visus Londono ir apylinkių lietuvius 
ir drauge priėmė kuo gausiausiai d?

Apylinkei valdybą

mitete. Visi _ ______ ,
mai bei subuvimai nepraėjo be mū- $15.332.79.

------ „—TT"’ Per lyoi m. uireia pajamų a. vasiunas i/, /v visKonias i 
su mielų sukaktuvininkų paramos ir jas su^arė palūkanos už nariams komisijon J. Varanavičius 62 — 

w<-°‘ i- .. .. . . . ‘išduotas asmenines ir pirmųjų morgi-’tas. J. Mikelėnas 26 .Mūsų linkėjimai: nepailsti, bet ir 
toliau eiti tuo keliu ir būti pavyzdžiu 
kitiems. Dalyvis

LONDON, Ont.
KAUKIU VAKARAS. — Kovo 3 d

čių paskolas, taip pat dividentas iš N. Zabulionis plačiau pasisakė apie 
OČU Lygos ir iš CUNA Mutual Insu palūkanų dydį skolinantis iš bankų ir 
rancc Co’. Išlaidų padaryta $11.026.46. iš “Talkos”. Št. Bakšys siūlė jieškoti 
čia stambiausią poziciją sudaro atlygi- priemonių kaip išskolinti susikaupiu 
nimas bankelio vedėjui bei honoraras sius pinigus. P. Kalvaitis pasiūlo, kad

$18.980.40. 13 ir mirė 2, viso — 33 nariai. Dabar
Kredito komiteto pirm J. Mikšys sa yra 567 nariai, kurių 64 nepilnamečiai, 

vo pranešime pažymėta kad komitetas'sudara 11.35%. bendre narių skaičiau* 
per 1961 m turėjo 65 posėdžius, pas-į Hamilton SU J. Dalias

tautiečius: 6. išsilaikyti lietuviais ir 
netapti infekcija kitoms tautoms; 7. 
pašlijusius tautinius reikalus pradėti 
taisyti nuo Savęs. J. S.
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TORONTO, Ont
MOKINIŲ JNAŠAI

— 1.006 DOLERIŲ
Tuntininkių pasikeitimas. — 

Vasario 25 d. įvyko “Šatrijos”
šeštad. mokykloj pr. metų ru- skaučių tunto sueiga ir Baden Po- 

denį “Parama”, susitarusi su mo- wellio mirties paminėjimas. Suei-
tykios mokytojais ir tėvais, ryžo
si pradėti taupymo vajų, kuris 
pripratintų lietuviukus ir prie sa
vo lietuviškos įstaigos ir kartu 
prie kooperacijos idėjos.

Šiemet mokyklą lanko 496 mo
kiniai; dirba apie 20 mokytojų. 
Darbo — 3 vai. i savaitę. Vajų

gos metu tuntininkė S. Ramanaus
kienė dėl išvykimo į JAV atsisakė 
IŠ pareigų, vyriausios skautinin- daug psichologinių momentų, kurie 
kės paveaimu tuntą perėmė Rūta verčia žiūrovą susimąstyti. Vaidyba la- 
Bleizgytė, 12 Rusholme Rd., To-jbai «era- Vokietį gynėją vaidina aust- 
ronto 3, Ont. Tel. LE. 44088. | fas. Schell; buv. nacių

^teisingumo minister! — Durt Lancas-
“Paramos” valdybon naujai iŠ- Taipgi vaidina Montgomery Cltft,* naujai is £}ietnch lr ju<jy Garland. Rodo-

FILMŲ PASAULYJE
žymesnių filmų pokalėdiniame lai

kotarpyje nepasirodė, tačiau yra ke
letas dėaiesio vertų.

Vienas kitokių — “Judgment at Nu-1 
remberg”. Tai dokumentinis su tru-'

«,seiU byl, Niurnberge IMS m. Jie

nių rasės išdavimu nacių laikais. Gana ŽfflOgaus kelrodis. Siu laiku ŽfilO-
kaltinami savo profesijos ir visos žmo-

pradėjo visa “Paramos” valdyba, rinkti: L. Adomaitis, P. Jurkšaitis, mas “University” teatre, 
paaškindama mokiniams jo pras- r r. bastys vieton išėjusių: J. Ma-’ Mėgstantiems pasijuokti rekomen- 
mę. Po kelių mėn. darbo “Para- tulionio, šerno ir Vyt. Meilaus, duotina šaltojo karo komedija “One, 
ma” gavo per 100 naujų narių.! Kredito komisijon naujai išrink- two, three”. Tai Berylno krizės išda- 
Surinkta šėrų ir depozitų per tas D. Renkauskas, reviz. komisi- va. Veiksmas vyksta Berlyne, prieš pa- 
$1.000. Piniginis rezultatas nėra 
didelis, bet “Paramai” rūpi šiuo 
kartu ne piniginiai reikalai. Pi
nigų “Paramos” ižde yra gana 
daug, jų visų nesugeba išskolinti. 
“Parama”, pritraukdama jauni
mą, užsitikrina sau tolimą ateitį.

Kodėl iš 500 mokinių tik 100 
užsirašė nariais? Ar nepermažai? 
Ir taip ir ne! 100 narių yra nema
žas skaičius. “Parama” prieš 10 
metų pradėjo darbą su keletą de- 
sėtkų narių; šiandien jau turi ne
toli 2000. Reikėjo, kad ir žmonės 
priprastų prie savo banko, reikė
jo įgyti pasitikėjimo. Juk lietuvių 
yra pagal oficialias statistikas To
ronto mieste per 9.000! Taigi ir 
narių “Paramoj” dar galėtų būti 
daugiau. Ir iš tų pačių narių, nevi
si yra aktyvūs. Nupirko žmogus 
šėrą už $5 ir tuo viskas pasibaigė. 
Jeigu visi tokie būtų, “Parama” 
turėtų užsidaryti. Bet įvyko ki
taip. tas pats ir su jaunimu. Jau
nimas norėtų būti lietuviško ban
ko nariais, bet susiduria su tėvų 
nerangumu. Daug ir dabar esan
čio nariais jaunimo verkte išsi
verkė po keletą centų iš tėvų, kad 
Įsirašytų nariais ir neatsiliktų 
nuo savo draugų. Graudu buvo 
žiūrėti, kaip pirmomis dienomis 
berašant narius, atneša pipiras 5 
et. ir prašo ji Įrašyti banko nariu! 
Tai ne vienas atsitikimas. Kitas 
vėl turi vesti kovą su savo tėvais,! 
kad galėtų išimti pinigus iš ang
liško banko ir Įnešti i savo ban
ką. Atrodo vaikas turi daugiau 
lietuviško supratimo už savo glo
bėjus. Tiesa? J. M.

Inž. Pr. Gvildys, žymusis spor
tininkas, Toronto un-te studijuoja 
verslo administraciją. Inžin. fa
kultetą jis yra baigęs jau anks
čiau.

jon — Al. Jucys. Metinis sus-mas Statant garsiąją sieną. James Cagney 
įvyko Prisikėlimo salėj, buvo la- vai^.,na “Coca-Coles’ direktorių, no- 
oai gausus — apie 350 dalyvių.

Estijos nepriklausomybės 44 
sukaktis buvo paminėta įspūdin
gai. Vasario 23 d. Estų Namuose 
buvo priėmimas kviestiniams sve
čiams, kurių buvo per 100. Iš lie
tuviu dalyvavo J. Vailokaitis ir 
“TŽ” red. Vasario 25 d. 11 vai. 
ryto buvo iškilmingas aktas 
O’Keefe salėj. Dalyvavo apie 2500 
estų. Lietuviams atstovavo konsu
las dr. J. Žmuidzinas, pasakęs 
sveikinimo kalbą ir J. Vailokaitis 
su žmona. Įėjimas — $2. Buvo iš
leistas specialus leidinys — “Es
tonia — Forgotten Nation”.

Kun. dr. P. Jatulis iš Romos 
lankėsi Toronte pas pažįstamus ir 
“TŽ” redakcijoj. Kurį laiką jis 
dirbo Vatikano radijo, lietuvių 
skyriuje. Dabar jis yra atsidėjęs 
istorinėms studijoms Vatikano ir 
kt. archyvuose. Yra surinkęs daug 
neskelbtos medžiagos apie I-jį 
Lietuvos kardinolą Vilniaus vysk. 
Jurgį Radvilą.

Alf. ir E. Dociai praleido 3 
vaičių atostogas keliaudami 
Meksiką ir Kaliforniją.

Alf. Pyragį prašo atsiliepti
Vaidotas, 45 Cameo Cr., Toronto 
9, Ont., tel. 766-1720.

ATITAISYMAS — P. Albos sir. “T 
ž” nr. 8 “Lietuviai abstraktaus meno 
parodoje” parašyta, kad J. Bakis turis 
gerą “atitrauktinės” formos pajautimą; 
turėtų būti “nutrauktos”. Str. auto
rius rašo: “Atitraukta reiškia abstrak
tu, nutraukta forma norėta nusakyti 
tam tikrą formos savybę — intencio- 
nalų neišbaigimą. punktiravimą, staigų 
posūkį”.

ša
po

V.

‘ A .’t A .
JUOZUI GIMBUČIUI mirus Lietuvoje.

sūnui Jonui Gimbučiui reiškia gilią užuojautą

Oalivillčs Apyl. Bciidruc

Mirus Lietuvoje mielai motinai 
a. t a.

K UN I G U N D A I S A P LIEN EI,
Bronių Saplį ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučia

A. ir V. Ramanauskai
R. ir P. Bražukai

Bronių Saplį ir jo šeimą,
Lietuvoje mirus jo mylimai mamytei, 

";"'?' A'.' t '

KUNIGUNDAI SAPLIENE1,
nuoširdžią užuojautą reiškia

P. L. Butėnai
‘ D. A. Siminkcvičiai

V. B. Končiai
V. R. Stabačinskai

Augščjausiajam pašaukus iš tėviškės laukų i 
amžiną ramybę mylimą motulę, 

mūsų bičiuli
JULIŲ ŠI R K Ą su žmona 

užjaučiame ir drauge liūdime
E. S. Kėkštai
A. H. Stepaičiai
B. J. Tamulioniai

Dėl mylimos dukrelės

M A R I J O S - B 1 R U T E S mirties,
p. K. Kaminskų šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

Kriaučeliūnų šeima

K. K. KAMINSKUS,

dukrelei BIRUTEI mirus,

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

M. Barščiauskicnė 
L V. Ignaičiai
M. V. Miceikai

UMU

Į Lietuvių studentų 
žinios

PREMIJOS DARBŠTIEMS 
STUDENTAMS

siekti per . mokslą. Mokslas yra

rinti užmegzti prekybą su R. Vokieti* 
ja. Įvykiai jam susipainioja ir žiūrovai 
gali stebėti šaltąjį karą iš linksmosios I 

: pusės. Rodomas “Odeon” teatre.
Jau kelis mėnesius Toronte eina fil

mai “Breakfast at Tiffany’s”, “Holi
day in Spain”, “Flower Drum Song”, 
“El Cid”. Žiūrovai, jiešką įdomybių, 
nenusivils juos pamatę. Gera komedi
ja daugelyje Toronto teatrų rodoma 
šią savaitę — “Romanoff and Juliet”. 
Ji parašyta gabaus artisto ir rašytojo 
Peter Ustinov; vaidina ir jis pats.

“Loew’s” teatruose netrukus pasi
rodys garsus filmas “Keturi apokalip
sės raiteliai” — The 4 Horsemen of 
the Apoealipse. Filmas buvo jau anks
čiau pastatytas su garsiuoju Rudolf 
Valentino. Dabar pagrindinį vaidmenį 
vaidina Glenn Ford. Tai vertas dėme
sio filmas. V. K.

I. Andzelienė, dalyvavusi “Var 
'po” laukių baliuje su šia kauke.

gūi su augštuoju moksįu yra žy- 
miai lengviau kurtis gyvenime, 
negu bemoksliu!. Tačiati mokslas 
yra atsiekiamas per dideli pasiry- 
žithą, kantrybę ir darbą.

Paskutiniais keliais metais lie
tuviai jaunuoliai-ės Toronte gavo 
peržemus pažymius per baigia
muosius egzaminus ir negalėjo 
įstoti į universitetus; kita gi da
lis liko antriems metams.

Lietuvių Studentų Rėmėjų Bū
relis Toronte, norėdamas paska
tinti pakelti mokslo lygį mokslei- 

i vių ir studentų tarpe, mitarė skir
ti premijas pinigais, sudaryti są
lygas nemokamai atostogauti va
sarnamiuose, stovyklose ir kt. 
tiems studentams bei mokslei- 
viams-abiturientams, kurie baigs 
šiuos 1962 mokslo metus su ge
rais — honour pažymiais.

Premijų gavimo taisyklės bus 
paskelbtos artimiausiu laiku. LS 
Rėmėjų Būrelis šiems reikalams 
yra gavęs iš Prisikėlimo parapijos 
auką $300 ir iš šv. Jono Kr. para
pijos $50. LSRB stipendijų, pa
šalpų, paskolų ir premijų fondas 
bus nuolat didinamas.

Taigi, studentai ir moksleiviai, 
pasistenkite dabar, ir jūsų darbo 
vaisiai bus įvertinti. į

‘ LSRB valdyba J
Stud, ateitininkų valdybą suda

ro: pirm. S. Barškėtis, ižd. A. ša- 
pokaitė, sekr. A. Kuolaitė. Toron
to at-kus aplankė centro v-bos 4 
nariai iš JAV ir aptarė veiklos rei
kalus.

5 PSL. ==s=sr

Su augštaisiais svečiais Vasario 16 minėjime Toronte. Iš kairės dešinėn: Ontario pilietybės min. J. 
Yaremko, D. Stirbytė, Ontario premjeras J. P. Robarts, M. Simanavičiūtė, Toronto miesto burmist
ras N. Phillips, J. R. Simanavičius, J. Matulionis. J. Vailokaitis, apyl. pirm. S. Juozapavičius ir P.' 
Augustinavičius.

DURTUVU VALDŽIA NEGALI IŠLIKTI
Ontario premjero J. P. Robarts pagrindinės mintys Vasario 

16 proga Kanados lietuviams 
nlybes dalyvauti mūsų visų bend
ro likimo kūrime”.

“Kaip laisvi kanadiečiai, mes 
negalime būti pasyvūs nelaimei, 
kuri ištiko jūsų tėvynę. Mes nega

ilūs jaučiatės laimingi, kai pri
simenate tą dideli (vasario 16) lai
mėjimą. Jūsų širdys turi betgi ir 
liūdesio atspalvi, nes, kaip mums 
žinoma, viltys ir siekimai, išreikš-

Studentų balius pr. šeštadieni tj tą dieną, matė šviesą ir išsipil- lime būti pasyvūs, jei mes tikrai 
George viešbutyje praėjo ^ymą tiktai 22 metus. Po to be- tikime kiekvieno žmogaus tauru- 

su dideliu pasisekimu. Sale buvo vejj- jąu Vgj 22 metus tamsa ap- ma bei vertingumą. Tos vertybės 
yra paniekintos tų. kurie pagrobė

žmogaus vertę”.
“Ne, mes nesame pasyvūs lais

vės praradimui, teisinės tvarkos 
paniekinimui, vykdomo blogiau
sio kolonizmo. Mes tikime kartu 
su jumis, kad žmogaus dvasia yra 
nepavergiama ir kad tos valdžios 
sistemos, kurios praktikoje tau
toms ir asmenims atima laisvę, 
kurios savo egzistencijai išlaikyti 
remiasi karių durtuvais ar slaptą
ja policija neišliks ir negali išlik
ti visa laika”.

pilna. Dalyvavo 100 studentų_ir gaubė jūsų kraštą”. yra paniekintos tų. kurie pagrobė
90 nestudentų. Balių ruošė To- ‘-Dienos, kuriomis žmonės-gau-‘ jūsų tėvynę ir valdo ją be žmonių 
ronto liet. s,ud. s-gos valdyba, na iajSVę, turėtų būti minimos vi- i atsiklausimo. Tai svetima valdžia, 
pirmininkaujama St. v astoko sų. lygiai kaip ir tos, kuriomis (kuri pačią savo laikysena neigia 
taikinama naujai isikurusio Stud, žmonės praranda laisve, privalėtu. betkoki tikėjimą i nelvgstama ( 
Rėmėjų būrelio. būti labai atidžiai pastebėtos tų, ■ ‘ ‘

S-gos valdyba nuoširdžiai kurie dar turi savąją .Istorija ne -I

prie sėkmingo baliaus parengimo, ( laisvas žmogus, nei grupė negalit < - . . -
Komunistinė propaganda. — gyventi vien sau. T
D. Goldstick, Perkins ir kt. su-( kad kito žmogaus laisvės atgavi 

organizavo klubą, kuris rūpinasi mas stiprina ir manąją, ją didina Vasario vidurys Čikagoje buvo: Gana keistu reiškiniu tenka 
Castrui palankia propaganda. Jie ir daro saugesnę: kai kitas neten- skirtas Nepriklausomybės.šventės skaityti faktą, kad didysis čika- 
mano rodyti filmus apie 1961 m.;ka laisvės, sumenkėja ir manoji ’ rn ’ '------ J
balandžio 'invaziją, pasikeisti su bei tampa mažiau saugi”. . 
Havanos un-to studentais ir pan, į “Jūs patyrėte tironiją karo me- j 
Tai praneša “The Varsity”, To- tu ir po jo, ir todėl daugelis kana- į 
ronto un-to lai^aštis, vasario 16 diečių žiūri į jus kaip i žmones, ! 
d. laidoj. Šio laikraščio savait. kurie gali prisidėti prie žmogiš- 
priede yra ilgas straipsnis apie; kos bei kultūrinės laisvės, prie 
Castro “pasisekimus” ir didelė teisinės santvarkos; tai pagrindi- 
Chruščiovo ir Castro nuotrauka. ’

Objektyvus

s-gos vaiuyua nuosiruziai kurie dar turi savaja. istorija ne- x-| c • ■ j • ■ «
dėkoja įsiems, prisidėjusiems kartą patvirtino, kad" nei paskiras ■ CllO£OS hStUVIO VSIZuSI If 
nrie sėkmingo baliaus nareneimo. laisvai žntopuę nPi Pnmę ne^ii i iivimbim Bui&uut vaidus

EDVARDAS SULAITISgyventi vien sau. Istorija rodo, |

PAD Ė K A

Už suruoštą staigmeną mūsų vedybinio dešimtmečio 
ir mano gimtadienio proga, už gražias dovanas, gėles, kitas 
gėrybes ir bendrą subuvimą, nuoširdžiai dėkojame visiems 
mūsų draugams bei pažįstamiems, dalyvavusiems mūsų pa
gerbime ar prie dovanų pirkimo prisidėjusiems.

Ypatingą padėką reiškiame mūsų artimiems drau
gams bei iniciatoriams p.p. Petkevičiams ir p.p. Rakauskams.

P. ir L. Krilavičiai 
Mercury Lodge savininkai

PATARNAUJA
DAUGELIU BŪDU
Raudonasis Kryžius 

žiūri į Jus
Raudonojo Kryžiaus artimo pagalbos darbų 
pasisekimas priklauso nuo jūsų duosnumo. 
Jūsų doleriai parūpina ir tęsia būtiniausius 
Raudonojo Kryžiaus patarnavimus jūsų ben
druomenėje.
Šiais metais — pagalvok apie daugelį būdų, 
kuriais Raudonasis Kryžius tarnauja jums ir 
jūsų kaimynams — tada pagal savo išgales 
nustatyk savo auka ar pasižadėjimą. Duosni 
auka labai padės daugeliui 1962 metais.

RAUDONAJAM KRYŽIUI
reikia

Jūsų paramos dabar
275-62

minėjimams. Tokių per du savait-. gos lietuvių minėjimas Marijos 
galius ištęstų minėjimų čia buvo augšt. mokyklos salėje nesuvilio- 
apie 10. Apie vieną jų, suruoštą: jo jokios ryškesnės amerikiečių 
Liet. Stud. S-gos Čikagos sk., jau ( politinės figūros. Čia kalbėjo kon- 

! rašėme praėjėsi kartą. ! greariaitos, kuęis amerikiečių tar-
Šių eilučių autoriui teko stebėti pe didesnės rolės nevaidina.

5 minėjimus. Reikia pažymėti.! • • •
kad aplamai juose vyravo geresnė i Regina Leonaitė, kuri, kaip 
nuotaika, negu paskutiniais ke- anksčiau rašėme, laukia atvyks- 
liais metais; Taip pat daugumas itant savo mylimojo Stasio Bi- 

kuičiaus Vilniaus..pati išvažia
vo pas jį. Vasario 21 d., po 2 me
tų ir 22 dienų gyvenimo Čikagoje, 
ji sėdo i lėktuvą O’Hare aerodro- 

Į me ir pasuko i Vilnių.
Nežiūrint didelių jos tėvų pa

stangų (.motina darė žygių nuvyk
ti i Vilnių š.m. sausio pabaigoje), 

! jaunuolis, kuris buvo užbūręs Re
ginos širdį, negalėjo pasirodyti 

! Amerikoje, nors kartais atrodė, 
i jog ta diena yra arti. Bet sovietiš
kas biurokratizmas ši kartą pasi
rodė neįveikiamas net pažymėti
nų sugebėjimų šiame reikale tu
rintiems Leonams.

Regina, dabar jau 22 metų mer
gina. sugrįžusi i Vilnių žada tuo
jau susituokti su savo 25 m. amž. 

Į širdies valdovu, dabartiniu muzi-

nes kanadiškojo gyvenimo ver
tybės”.

“Daugelio lietuvių kilmės ka: jų su.rauxe gausesnius uųiyvią 
nadiečių įnašas bei laimėjimai tei-. būrius, lyginant su 1960-61 m. mi

lu;,. !RėjimaiS.
čia pasitarnavo lietuvių dele

gacijos apsilankymas pas JAV 
prez. Kennedy, kuri į tautiečių 
širdis įpylė degalo beblėstančiai 
patrijotizmo . ugnelei kurstyti. 
Ankstyvesni nuolatinių žmonių 
pasivažinėjimai Vašingtonan jau 
buvo visiems gerokai nusibodę ir 
dėl to minėjimų salės pradėjo 
tuštėti. Gaila, kad ir ši delegacija 
pas prez. Kennedy įnešė šiokio to
kio kartėlio, kada grupė asmenų 
norėjo išnaudoti savo propagan
dai. Tačiau pats faktas buvo mie
las ir smagiai nuteikiantis.

Taip pat nemaža tautiečių pa
traukė ir neseniai iš Lietuvos iš
trukusio tautiečio Juozo Miklovo kos mokytoju. Yra tikimasi, kad 
pasirodymas. Jis kalbėjo dviejuo- po jungtuvių jie abu galės Įva- 
se minėjimuose. Ciceroje — va- žinoti į Ameriką. Tačiau, jeigu ir 
sario 17'd., ir bendrame Čikagos tada sovietų širdys nesuminkštės,

i kia puikų liudijimą apie jūsų tau
tą ir kanadiečių socialines, ūkines 
ir politines institucijas”.

■ "Kaip švietimo ministeris do- 
' miuosi švietimu. Pastebėjau šioje 
( srityje dideles pastangas jūsų ki- 
I limo kanadiečių ir kaip dėstytojų 
i Kanados universitetuose ir didelį 
(skaičių jūsų vaikų mokyklose ir 
universitetuose. Jie davė gerai 

i paruoštų vyrų ir moterų Kanados 
i universitetams. Jų tarpe paminė- 
(siu: dr. Paplauskas-Ramūnas. Ota
vos un-te, dr. Vytautas Pavilonis. 
medienos fakult. Montrealy. dr.

i Bronius Povilaitis, Tillsonburge, I __ A 2 JI - _ _ _ * A JI x _ J, Jį
versitete”,

“Kaip atsakingas už visų mūsų

dr. Ag. Šidlauskaitė, Otavos uni

i žmonių gerovę, prašau lietuvių 
kilimo kanadiečius, kaip prašy- 

ičiau kiekvieną kitą, žiūrėti į šį
Į kraštą kaip į savą pilna to žodžio lietuvių minėjime — vasario 18 Regina yra apsisprendusi gyvcn-
prasmę Jūs ir jūsų vaikų ateitis d. Cicero liet, kolonijoje, kur pr. iti Lietuvoje, 
yra susijusi su Ontario ir Kaftia-

I dos ateitimi. Jūs turite visas gali-
metais atsilankydavo 200-300 v .
žmonių, šiemet suplaukė arti 400. Į raVfilUOtdS ZV^IS 
Čikagos bendrame minėjime Ma- ’ o
rijos augšt. mokvklos salėje buvo (Atkelta iš 1 psl.) 
užpildvtos visos vietos — 1300. ;ka pergyvena suirutę dėl ligų, 
Žinoma, tai didžiajai Čikagai nėra streikų ir nederliaus. Dienraštis 
daug, bet didžiosios Čikagos tau- “l".’ 
tiečiSi, išgąsdinti ilgų kalbų. 1960 prisimena

Sp. b-vės "Žiburiai 
šerininkų susirin

kimas
Spaudos b-vės “Žiburiai” meti-‘ tą nedidutę salę. Kaip žinome. Įv? krašte, kuriame 70% vaikų 

nis šėrininku susirinkimas šaukia- 1950-1953 m. I __
mas š.m. kovo mėn. 10 d., šešta- rio 16-tosios minėjimai sutraukda 
dieni. 3 vai. p.p. priestate virš vo virš 3.000 tautiečių.
“Tėviškės žiburių’ .redakcijos, t___ - - _ T _ _____ I ~ • V
941 Dundas St. West, Toronto 3, pažymėtų, surengė tautininkai B. nes reformas pakelti krašto gy- 
Ont Pakšto salėje. L. vyčiai Sherman ventojų gerovei.

■ Darbotvarkė: viešbutyje, Lietuvių Prekybos Rū- Nikaragvoje įvyks rinkimai tik
1. Susirinkimo atidarymas, mai Kolumbo vyčių salėje ir kiti J kitais metais. Anastasio Samoza,
2. Paskutinio susirinkimo proto-į Prabangiausias iš jų buvo L. vy- užmuštojo diktatoriaus Papa Ta

koto skaitymas, 'čių minėjimas su vaišėmis, šokiais cho brolis, nuo 1956 m. valdo
3. Valdybos pirmininko ir iždi- bei kitais malonumais. Tie “ma- j krašta lyg sayo^ūkį. 10% gyvento-

ninko pranešimai, lonumai” vienam asmeniui kaina- RĮ valdo 70% žemės.
4. Reviz. komisijos pranešimas, vo tik $8.50. Pigiausias minėji-j Panama pasižymi ištvirkimu.
5. Diskusijos dėl pranešimu. ’nas buvo Lietuvių Prekybos Rū-i J°s tvirtybe ne socialinių klausi-
6.1961 m. ataskaitos ir Revizijos mų. kuriame nebuvo jokio įėji-; mų sprendimas, bet JAV daliniai

komisijos akto priėmimas, mo mokesčio, nebuvo renkamos ■ prie kanalo. . ;
7.1961 m. pelno paskirstymas, aukos, o dalyviai buvo dar pavai-' Vidurio Amerikoje socialine
8.1962 m. sąmatos priėmimas. į........................... ....
9. Valdybos ir Revizijos komisi- Smelki troškuliui nuraminti, 

jos rinkimai. ’
10. Einamieji reikalai.
11. Snsirinkimo uždarymas.

Nustatytu laiku nesusirinkus 
kvorumui, po valandos šaukiamas 
kitas susirinkimas, kuris bus tei
sėtas neatsižvelgiant. į dalyvaujan
čių skaičių.

Sėrininkas. negalįs susirinkime 
dalyvauti, gali raštu įgalioti save 
atstovauti kitą šios bendrovės šė- 
rininką. Vaidyba

E1 Cronista” dažnai ir pagarbiai 
Castro. Vyriausybėj llVvldl, 1 111L1 Ilgu IKCIIMUI. At/Vv r* . *

į ir 1961 m. jau nepajėgė pripildyti! stengiasi šiek tiek pagerinti gero
vių. lYdip Z.I1IUIIIV. . ’ Y .»«. .v , „...J

laikotarpyje Vasa-! gimsta ne moterystėje.
„a;;.—; ęi Salvador 14 didžturčių šei-

. i mų yra ryškūs kovotojai prieš
šiemet minėjimus, be augščiau | Castro, bet ir prieš visas sociali-

) sinti dešromis, kopūstais bei gė- revoliucija bręsta. Į valdžią atei- - - - - į na žmonės pasipelnyti ar turtin-...... . j
kairę: Castro, komunistus ar ki
tus. kurie ima kalbėti apie socia
linį perversmą. JAV, ir geriausių 
nom turėdamos, vargiai galės su
laikyti socialini perversmą, nes 
jos teturi sąlyti su “demokratiš
kai” valdančiais ir diktatoriais, 
kurie, daugeliu atveju, atstovauja 
turtingiesiems ir socialiniu klau
simų sorendimą nori palikti jų 

i vaikaičiams.

Tenka pažymėti, jog nelabai He-jęuju remti. Skurstanticji dairosi į 
tuviškų Lietuvių Prekybos Rūmų 
(čia didelę dali narių sudaro Ame
rikoje gimę ir augę lietuviai) mi
nėjimas šiemet buvo gana neblo-

: cas. Su paskaita pasirodė žurn. 
G. Galva. Taip pat kalbėjo ir Lie
tuvos konsulas Čikagoje dr. P. 
Daužvardis. Akt. A. Brinką pa
deklamavo Maironio eilėraščių, o 
jaunieji “Ateities” šokėjai pašoko 
tautinių šokių.
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BRAVO, TAUTIEČIAI, DAUGIAU Ty DOMU! Laiškas iš Kolumbijos
Sov. Sąjunga paskutiniuoju me

tu pergyvena daugybę sukrėtimų, 
gausybę visokių permainų. Stali
nas tapo išmestas netik iš knygų, 
bet ir iš mauzolėjaus. Molotovas 
nustumtas šalin, kiti kadaise siau
bą kėlę vardai išbraukti iš išrink
tųjų tarpo. Partijos suvažiavimai 
užsiima pasmerkimais, valymais, 
naujų planų nustatymais.

XXII partijos suvažiavimas ne
aplenkė ir Lietuvos, o ypatingai 
jos partiečių. Teisybė, čia negir
dėti apie karstų perkilnojimus ar 
tam tikrų vardti pažeminimą, bet, 
atrodo, i kaili teko netik ūkio ga
mybos viršininkams, bet labai 
karti taurė teko išgerti ir švietimo 
viršūnėms. Užtenka peržiūrėti ke
letą “Tarybinio mokytojo” nume
rių, išleistų š. m. pradžioj, kad su
sidarytum Įspūdi, kokiame dum
blyne sėdi “draugas” Sniečkus, 
o ypačiai švietimo ministeris M. 
Gedvilas. Visas “Tarybinio moky
tojo” 3 nr.paskirtas XXII partijos 
suvažiavimo nagrinėjimui, ypač 

“liaudies švietimo

medžiagą materialistinei pasaulė-! pagal paskirti arba panaudojamos 
žiūrai ugdyti. 1961 metais tikri- pavėluotai”. J
nant ateistini auklėjimą Kėdainių i Lietuvių atsparumas ateizmui 
rajone, paaiškėjo, kad kai kurie Gedvilui tiesiog širdį drasko. Ko- 
mokytojai apsiriboja tik mokslo voti su “atsilikėliais” tėvais, ku- 
žiniu perteikimu, nedarydami ma- rie geriau savo vaikus išveja iš ... ..
terialistinę pasaulėžiūra formuo- namu, negu klausosi jų bedieviš- sa.ko patarle. Taip ir ma» šiuo 
jančiu išvadų.” ‘ ku kalbu, Gedvilas visu spartu-. •> kotarpiu norisi pasidalinti įspūdžiais.

Daugiausia rūpesčių Sniečkui steigia taip vadinamus intei- ęT4Tn i iftiiviit namus 
sudaro mokytojai, kurie aiškiai natus; Internatų skaičius, pagal stato lietuvių namus 
nenori mokyti ateizmo ir vengia Gedvilą, sparčiai augąs ir jų da-| Pravedžiau ketui lose V enezuelos he- 
savo mokinius auklėti ' kovingais į>ar es, apie 40. Atrodo, kad ,“XeS’iieS
'iteritari nteizmo nrouaeandis- stos i usies mokykla yra Gedvilo & , . „ . , ■.areisrais, ateizmo piopaganuis natikima nrremonė na- R Venezuelos, pervažiavus i Kolumbi-tais“ ;‘aD!aĮl?,ai panama priemone pa k dienų teko sustoti Barran.

Gedvilo rūpesčiai labai pana- ^^tizti seimų vienybei ir puoseleti qUjjĮa mjėste, kur didelėje miesto pa
sus, bet jis skelbia viešą karą vi-: “““ ---- ; bivb, ue ausų ir šiaip pūvančiais vyrais
Šiems, kurie laiku nesusipras, štai. ^^ykloje-inte mate \aikas_ visą; st. Matutis, salezietis. Netoli Barran- įr moterimis .Vieni ju gyvena čia pen-

Š 10 Graudžiu .a -Vra Pe«ag°gu priežiūroje, quillos miesto, prie jūros jo Įkurtoje kioiika( kiti dvidešimt ar daugiau me- 
, . . * SHsidarn jxalimvhPR tink-amnm : snlpzipcL’mę ir Kinin artimiesiems bi- i* .

rajone švietimo ministerijos'inįl
pektūra randa vaiku nei rauktu’ 3”k.teĮIra“-. Bet ir eia mmistens 
i mokiniu sąrašus. Vis pasitaiko; neskundžia susiduriąs su sunku- 
faktų, kai nuslepiamos, kaip tai;"Į!®k . ^stafS^nokvtoiu 
buvo Šalčininkų rajone, tikros ži-i111"1 . ai..nuS?fC1^lli °^’ 
nios apie nelankančius mokyklų; P™'
mokinius.” Gedvilas šaukia: i kou^mJ !,et«via\sPlriasi 
va už visuotinio mokymo vvkdy- k!ek tik galėdami primestosiomis 
ma. Bet ši kova, matvt. sunkiai ^omis ir nenori geruoju issiza-

iGedvilui šis nuostabus atsparu-

Lietuvio apsilankymas raupsuotųjų 
kolonijoje KUN. ANT. SABALIAUSKAS

Iš širdies apstumo liežuvis kleba, —

labiausiai patikima priemonė pa-
i * -v a • v • >_ * •■ *1 • x *

šus, bet jis skelbia viešą karą vi- mai ^s’zmo fėjoms.
ją, keletą dienų teko sustoti Barran- 

Kadangi j lapijoje San Roque klebonauja kun.

palatas ir po plačiai nusidriekusias 
miestelio gatves. Vakarais, išėjus į 
aikštelę, tenka sveikintis su ištiesto
mis be pirštų rankomis. Tai nesudaro 
malonaus jausmo, ir grįžus į misijos 
kleboniją tenka padaryti dezinfekciją. 
Reikia kalbėti su vaikais ir jaunuoliais, 
kurie čia arba lanko mokyklas arba 
dirba slaugydami savo sergančius tė
vus. Tenka taipgi pakelėje užeiti į 
raupsuotųjų lūšneles ir pasikalbėti su 
aklais, be rankų, kojų pirštų, be no- 

į sies, be ausų ir šiaip pūvančiais vyrais

šias vienoje didžiausių ligoninių BOY- 
ACA, kur yra apie 300 ligonių. Kalbė
jau jiems per mikrofoną, kurio garsia, 
kalbiai yra įrengti visose ] 
Bažnyčioje visi ėjo Komunijos; po Mi
šių j palatas teko nešti išdalinti apie 
70 Komunijų.

Gal sunkiausia čia pakelti pūvančio 
lavono stiprų kvapą. Užtat ir nešant 
švenčiausiąjį į palatas vienas patar
nautojas eina su uždegtu smilkytuvu, 
kitas gi pila apsčiai smilkalų. Tokiu 
būdu šiek tiek dūmų kvapas nuslopi
na raupsuotųjų dvokimą.

Tikrai buvau patenkintas, kad tą 
mūsų tėvynės dieną galėjau praleisti 
šiame sopulių mieste.

Lietuvių kilmės ar- 
paStle. tistas - milijonierius

Ketvirtis milijono už kiekvieną 
filmą! Tiek sakosi uždirbęs lie
tuvių kilmės kino artistas Law
rence Harvey! Praeitais metais jis 
vaidino keturiose filmose — tad 
uždirbo visą milijoną. Bet, sako 
Harvey: "Aš neturiu pinigų ir ne
žinau, kur jie pradingsta. Tiesa, 
spėju, kad nemaža dalis tenka JA 
V-bių ir Britanijos valdžiai, ku- 

Atsiusta paminėti rios esu Pilietis- ir Lietuvos vai. 
r ežiai tremtyje. Taip pat agentams,

advokatams, buhalteriams, gimi
nėms ir seniems mokyklos drau
gams, buv. žmonai — Margaret 
Leighton, kelioms ligoninėms ir 
tuzinui šalpos organizacijų”.

Sudėjus visas išlaidas, atrodo, 
aktorius neišsiverčia, nors apsi
pirkti važiuoja violetiniu Rolls 
Royce, o pati jo mėgiamiausią, 
specialiai užsakytą atvirą Bentley, 
Rolls Royce automobili gamino 

ACEN News, No. 82, January, 1962. du SU puse metų.

Lietuvių Dienos, nr, 4-2110, vasario 
mėlt, 1962 — Maironio Metai. Turiny: 
Š. Lozoraitis, Vienintelis kelias iš tarp
tautinio chaoso: J. Gobis, Prel. Kazi
mieras šaulys: J. Kralikauskas, Rikio 
Visimanto mirtis; P. Jurkus, žibintas; 
J. Švaistas, Rokišky susitikau su komu
nistais; Alg. Gustaitis, Nauja žvaigždu
tė kino filmų pasaulyje ir kt.

Prancūzijos lietuvių žinios, nr. 24, 
1962 m. vasario 16 d. Leidžia Pr. LB 
Kr. valdyba. Neperiodinis, rotatorium 
atspaustas, 24 psl.

keletas ištrauka iš iv Siauuuu .j - .. -*• , . . . .. . ... .. . ■ u.
verksmu- "Rpvėik kiokvipnime SUSldaro galimybes tinkamam, ■saleziečiams ir Šiaip artimiesiems bi- 

■ .................. ) nuosekliam komunistiniam vaiku tiuliams gražioje vasarvietėje teko irgi
keletą dienų pabuvoti ir susitikti su 
pirmą kartą suvažiavusiais visais Ko* 
lumbijoje esančiais liet, kunigais sa
leziečiais, kurie aptarė tolimesnius sa
vo veiklos reikalus. Kunigai — N. Sal- 
dukas, M. Tamošiūnas, St. Matutis ir 
Dubinskas sudaro valdžioj užregistruo
tą draugiją — Comitado Catolico Litu- 
ano, kurio vardu yra statomi Medel- 
line lietuvių namai. Prie komiteto nu
tarta prijungti kun. A. Perkumą, Ve- 
nezuelos liet, kapelioną, kuris irgi yra 
užsimojęs statyti liet, namus Venezue- 
los sostinėje — Karakas. Statybai Ko
lumbijos kunigai saleziečiai ir kun. A. 
Perkumas Venesueloje yra gavę pasko
lą iš JAV liet, saleziečių, kurie buvo 
užsimoję statyti Šiluvos Dievo Moti
nos koplyčią prie Cedar Lake, Ind. 
Negavę leidinio iš dvasinės vyresny
bės, tam tikslui anksčiau surinktas au
kas buvo nutarta investuoti minėtu 
būdu, kad ateityje galėtų pervesti tas 
nuosavybes lietuviams saleziečiams 
Lietuvoje ar, jiems nesant, Lietuvos 
Katalikų Bažnyčiai.

KILMINGŲJŲ GIMNAZIJOJ 
Iš Barranquilla teko; nuvykti į se

niausią čia ispanų Įkurtą miestą — 
Kartageną, kur kun. N. Saldokas yra 
didėlės kilmingųjų vaikų gimnazijos 
direktorius. Jis ten mane, kaip ir ki
tus pas ji atsilankiusius lietuvius pui
kiai priėmė ir globojo. Sakė priėmimą 
vaikų i gimnaziją sudemokratinsiąs, j 
nors iš turtingųjų pusės bus sutikta į 
didelio pasipriešinimo.

Vasario mėn. teko atvykti i Kolum
bijos sostine Bogotą, kuri yra 2.600 
mtr. augštyje; turi labai vėsų klimatą 
(naktį net po trimis storomis, vilnonė
mis antklodėmis teko miegoti) ir, be 
to, oro retumas neigiamai atsiliepė i 
mano sveikatai. Pakviestas pas p. Gab-1 
riūną, kur buvo susirinkę Liet, kon- [ 
sulas Sirutis ir daugelis kitų svečių, į 
negalėjau dalyvauti.

RAUPSUOTŲJŲ PARAPIJOJ ! 
Nutariau leistis i žemumas. Kur gi? 

šimtas kilometrų nuo sostinės, karšto
je ir sausoje zonoje, tarp nęaugštų kal- 
neliu padrikusi guli Kolumbijos di
džiausioji raupsuotųjų kolonija — 
Agua De Dios miestas, iš kurio 15.000 
4.800 yra raupsuotieji. Kiti gi — arba 
raupsuotųjų artimiausi giminaičiai su 
savaisiais arba iš raupsuotųjų gimu
sieji sveiki augantieji vaikai. Jokiais 
kitais sumetimais sveikieji čia nebėap- 

j sigyyena.
; Kunigai saleziečiai čia yra Įkūrę 

praleisti nerūpestingojo gyveni-; Šiuo metu jų čia yra keturi kunigai, 
rno minutes ir valandas taip, kad j kurių klebonas ir I vikaras — olandai, 

vienas italas ir vienas kolumbietis.
Kas rytas einu laikyti Mišių i vie

ną iš 8 ligoninių, seselių aptarnauja
mų; kasdien su foto aparatu slankioju 
po silpnesnių raupsuotųjų ligoninių

srityje”. ■ vyksta, nes sabotažninku yra net l^ti į^e.atū. diegtų i BĮ širdis. O
Sniečkaus tonas gana liūdnas.) tokių tarpe, kaip -šilgaiių apylin-)^'1“1
Innc ciicirūninimn rm • kės tarvhos nirmininkns Krnnavi-! n?as 3 -a/Jg 1 a . tlS Papilnas susirūpinimo, nes reikalai į kės tarybos pirmininkas Krupavi- 

neina, kaip jis norėtų. Bėdavoti I čius, kuris jau nuo 1959 m. nelei- 
vargšui tikrai vra dėl’ko. Vaikai do savo augintinio i mokyklą”.vargšui tikrai yra dėl ko. Vaikai 
nen’ori eiti i mokyklas ir gana. 
“Mokslo metų pradžioje respu
blikoje nesimokė daugiau kaip 
4.800 vaikų.” Gi ir tie, kurie pra
dėjo mokslo metus,, “per pirmą 
trimestrą mokslą metė daugiau 
kaip 2000 tarp pirmos ir aštun
tos klasių mokinių, iš jų vien tik 
Kauno mieste — 236”. Antrame- 
čiavimas — visai sunki problema. 
Kas dar liūdniau, “nemaža mo
kyklų išleidžia mokinius nepakan
kamai paruoštus”. Kaip paprastai, 
kas nors turi būti kaltas už visus 
šiuos nedateklius. tad Sniečkus ir 
verčia visą atsakomybę tėvams, 
kurie nenori suprasti naujosios 
auklėjimo dvasios, mokytojams, 
kurie nemoka mokyti pagal Snieč
kaus dūdą. Tik pagalvok, “kai kur 
literatures pamokose, literatų bū
relių veikloje čia pasireiškia apo-

ties žodžiais tariant: “ ... lyg tro
ba pilna dūmų. Gi dūmai akis 
graužia, užtemdo kelią i komuniz-

Su valdiškais pinigais tai jaugto perspektyvas”.
tikrai vargas: skirtos pinigų su
mos pareigūnų yra švaistomos ne

Yra geru jaunuolių

Bravo, lietuviai! Daugiau 
dūmu!

Ka reiškia būti subrendusiu?
PR. ALŠĖNAS

Daugelis Š. Amerikos žemyne 
skundžiasi kaskart aštrėjančiomis 
jaunimo problemomis — jaunų 
žmonių vėjavaikiškumu, linkimu 
i vandalizmą, nusižengimus ir nu- 
sikaltimus’ Jau girdisi aimanavi
mų ir mūsų tarpe, esą, vaikai ne
besimoko taip gerai, kaip ligi šiol, 
pasidarė daug išdykesni. mažiau

P. B
tu

tų. Iš valdžios gauna maždaug apie 25 
centus pašalpos dienai.

VASARIO 16 RAUPSUOTIEJI
MELDŽIASI UŽ LIETUVĄ

Vasario 16 visi čia esantieji sale
ziečiai kunigai laikė Mišias už Lietu
vą, o visose ligoninėse seselės su savo 
slaugomais raupsuotaisiais meldėsi už 
Lietuvą. Man tą dieną teko laikyti Mi-

IŠMINTINGAS
BUDAS

gražus, šviesus ir laimingas.
Bet kaip mes to turim siekti ir 

kaip Įrodyti suaugusiems, kad to 
siekiame? Kartą aš jau esu ra
šęs jums ir klausęs patarimo. Jūs 
nurodėte didelę svarbą i kiekvie
no žmogaus, taigi. ir jaunuolio-ės. 
individualumą. Tas. žinoma, tie
sa ir pilnai suprantama. Be to. 
Jūs savam atsakyme pabrėžėte: 
‘•Daryk save savo centriniu pro
jektu. Veržkis subrendimo kryp
timi". Vienok turiu prisipažinti, 
kad man tebėra neaiškus žodis 

' '•subrendimas" — maturity. Ką 
Jūs juo norėjote pasakyti? Jeigu

ISaioKiiiLuliWi rVSKlėli lO ZO- 
džio sąvoką, tuomet gal lengviau 
išsiristų ir kitos paslaptys. Pamė
ginkite”. ■■

Ann Landers klausėjui šitaip 
atsako:

■'Gerbiamasis.
Žodis “subrendimas”, ypač jau

nam žmogui, reiškia labai daug 
dalykų. Pirmasis jų -— stengima
sis būti pajėgiu daryti sprendi-

TAUPYTI
litiškumo, nekritiškai vertinamas: rūpestingi ir t.t.
literatūros palikimas, būna buri i Visdėlto tai nevisuotinis reiški- 
žuazinės-nacionalistinės “vieniu- nys. Yra daug gerų vaikų, gerų 
gosios srovės” teorijos recidivis- jaunuolių visų tautybių šeimose, 
tų”. Nedaug geriau sekasi ir su Tai parodo jų pačių susirūpini- 
istorijos vadovėlių paruošimu ir i mas jieškoti gerų kėlių, gražaus 
pačiu istorijos dėstymu. Nors J ! elgesio normų ir tobulėjimo.

nUilJju. pąruOStŪŪiv Z V1Č*13S cOrQililSKiS jauillio-
istorijos vadovėlyje bandė nu-: lis. pasirašęs “Hope for Tomor- 
šviesti Lietuvos istoriją iš mark- row” rašo klausimų, atsakymų 
sistinių pozicijų.ySniečįui^įis bai- ir patarimų redaktorei Ann Lan- 
siai nepatinka. Kadangi autorius ders torontiškiam dienraštyje 
nesąs užtenkamai atkaklus komu- "Dailv Star”:
nistas. “Vadovėlyje daromos nuo- "Esu paauglys ir vienas tų. ku- 
laidos buržuaziniam objektyviz- rie norime, kad mūsų ateities gy- 
mui, jame pasireiškia praeities vėhimas būtų kilnus ir naudin- 
idealizavimas. Knyga parašyta be i gas. Tikiuosi, teiksitės man kai

Aš nuolat girdžiu suaugusius { mus nevienai dienai, ne momen-

‘•Daily Star":
"Esu paauglys ir vienas tų. ku-

ryšio sų kitų TSR tautų ir pirmoje! ką paaiškinti.
eilėje TUSU tautos išvadavimo ko- uuviav gin.iz.iu ouauguoiuoįniuo iiv.v.ię.uai Uiv»a*> mviuc
vų istorija.” Taigi reikalai tikrai kalbant apie paauglius apskritai. | tui. bet tolimesniam gyvenimui 
nepavydėtini žiūrint iš Sniečkaus be jokių išimčių.
pusės. Kieti tie lietuviai

kitaip sakant, j ateičiai. Tai reiškia sugebėjimą . raupsuotiems parapiją prieš 60' metų.
- net pi- dedant juos i vieną ryšuli ir ku

nigais nepaperkami! Štai,miestų j jųojant vieną ir tą pačią etiketę: 
valdybos paskyrė 44.000 rb. kub j "niekam verti. . ." -
tūriniam darbui. Na, o lietuviai Mano išmanymu, tai labai ne
ts vadinama kultūra tiek domėjo- teisingas elgesys. Toli gražu ne
si. kad iš tų pinigų, skirtų taip va- visi paaugliai yra vandalai, nevisi 
dinamam “kultūriniam darbui su nusikaltėliai, taip pat nevisi be- 
vaikais”. praeitais metais per de- atodairiški automobilių vairuoto- 
vynis mėnesius sunaudojo tik 5J jai. skubėjimo demonai ir t.t. 
000 rublių. Yra gana daug rimtų studen-

Pagal Sniečkų, atrodo, labai tų. pakankamai gerų manierų 
didelė dalis pedagogų gan ne- jaunuolių, kurie trokšte trokšta- 
rimtai žiūri i idėjini darbą, nepa- me. kad šiandieninis, o ypatingai 
kankamai panaudoja programinę rytdienos pasaulis mums būtų

Yra gana daug rimtų studen-

UŽBAIKITE SAVO NAMA SU

sėkmingai būtu atrinktos iš jų 
tos. kurios ateityje bus jums nau
dingos, vertingos ir prisiminti
nos. Taigi, subrendimas yra pa
jėgumas atskirti išdykavimo, ne
rūpestingumo ir kitokio nelabai 
vaisingo laiko nuo naudingųjų 
valandų, kurios gali sudaryti ta
vąjį ateities kapitalą.

Vienas būdingų nesubrendimo 
ir vaikiškumo pavyzdžių — jau- 
nuolio-ės tarimas: “Aš noriu tai

ELEKTROS APŠILDYMU
Ar turite sunkiai apšildoma kambarį?
įsirengėte recreation kambarį? dirbtuvę? pastogėj kambarį?

Be sprogimo pavojaus elektriniai apšildymo vienetai galima gauti dau
gelio tipų instaliavimui pas kvalifikuotus elektrinių Įrengimų kontraktorius 
visur, visada ir nebrangiai..

PAPILDOMA TARNYBA HYDRO
KLIJENTAMS TORONTE IR LEASIDE
Galite dabar Įsigyti šildytuvus ir kitus reikmenis, ar patobulinti elektros 
laidus per TORONTO HYDRO WIRING AND FINANCE PLAN.
Ar pageidaujate papildomo patogumo instaliuoti išorėje elektros skaitliuką? 
Tą taip pat galite padaryti per TORONTO HYDRO WIRING FINANCE 
PLAN. Lengvai ir patogiai mokėjimus galite sutvarkyti savo HYDRO 
sąskaitoje.

Pasikvieskite kvalifikuota elektros kontraktorių, 
elektrinių reikmenų atstovo, arba pasitarkite su

TORONTO HYDRO-ELECTRIC SYSTEM
14 CARLTON ST., TORONTO 2, TELEFONAS 363-2261

turėti dabar". Subrendę žmonės 
moka laukti ir išlaukti iki reikia
mo momento kartais ilgus metus.

Subrendimas yra galėjimas su
sitelkti ties užsibrėžtu projektu 
arba situacija iki galo, kitaip sa
kant. kol užsibrėžtas tikslas bus 
pasiektas.

žmogus, nors ir suaugęs amžiu
mi, nuolat keičiąs darbus, drau
gus — nelaikytinas subrendusiu. 
Jis neužsitarnauja subrendusio 
vardo, nes negali susitelkti ir il
giau pasilikti prie sudaryto pla
no. darbo, veiksmo ar situacijos. 
Subrendęs asmuo žino, kad jis 
negali iš karto turėti visa kas jam 
patinka. Reikia tai atsiekti, už
dirbti, prigyventi. Niekas negali 
laimėti visko dargi trumpu laiku.

Dėl tos priežasties subrendęs 
žmogus turi būti pajėgus prisitai
kyti prie visokiausių aplinkybių. 
Įvairių žmonių ir laiko aplinky
bių.

Subrendimas reiškia pajėgumą 
daryti tai. ko tikimasi sulaukti iš 
tavęs. Tai reiškia vykdymą duo
tojo žodžio, pažadų, niekad ne- 
apviliant tų. kurie sudeda Į tave 
pasitikėjimą ir viltis.

Subrendimas — tai buvimas 
žmogumi, kuris daro ką sako ir 
sako tai, ką ryžtasi padaryti.

Subrendusiujii pasaulis yra pri
pildytas žmonių, kurie tikrai žmo- { 
nių vardo verti. Tie žmonės yra 
visuomet verti pasitikėjimo, nes 
jų žodžiai reiškia pažadus ir tų 
pažadų griežtą išpildymą.

Subrendimas yra pajėgumas 
daryti sprendimus, turėti nusi
statymą ir jo šventai laikytis, ne
žiūrint kokios audros ir vilionės 
norėtų sužlugdyti ir palaužti. Vi
sa tai. žinoma, reikalauja aiškios 
galvosenos, geležinės kantrybės 
ir pasiryžimo laikytis užimtųjų 
pozicijų.

Nesubrendę žmonės praleidžia 
'didžiąją dali arba ir visą gyveni
mą bėjieškodami vis naujų, vis 
kitokių išradimų, niekad ir nieko 
nepadarydami naudingo. Akcija 
reikalauja kantrybės, o kantrybė 
Teiškia subrendimo ženklą”.

Raidės “P.A.C.” banko žargone reiškia “Personal Chequing 
Account” sutrumpinimas. Tai yra pati geriausia sistema apmo
kėti savo sąskaitoms ir tvarkingai vesti knygas.

Mokėti savo skolas čekiais yra jau seniai Įvestas paprotys, 
prasidėjęs dar 17 amžiuje. 1670 metais buvo išrašytas pirmas 
lapelis, pagal kuri vienas britų auksakalis-bankininkas buvo 
Įgaliotas išmokėti tam tikrą pinigų sumą “padavėjui”, štai jo 
pavyzdys, datuotas liepos II dien: ■

Mr. Hoare:
Meldžiu šio padavėjui, Mr. Witt Morgan, sumokėti penkias

dešimt svarų, dešimt šilingų, dešimt pensų ir paimti už tai 
pakvitavimą.
Tavo mylintis draugas
Will Hale”.

Ši sistema taip gerai veikė, kad šiandien Kanadoje išrašoma 
virš 2.500.000 čekiu kasdien.

Kaip ir visa kita, čekių sistema per paskutinius 300 metų 
buvo labai suprastinta, šiandien “Personal Chequing Account” 
yra labai paprasta, štai kaip ji veikia.

Kai jūs atidarote svo sąskaitą, jums išduodamos specialios 
čekių formos, paženklintos jūsų sąskaitos numeriu. Kas šešias
dešimt dienų mes grąžiname jūsų nurašytus čekius kartu su 
smulkiu jų sąrašu. Tai padeda jums tiksliai vesti savo asmeniš
kas sąskaitų knygas. Atidarant sąskaitą nenustatoma mažiausia 
balanso suma. Vienintelis jūsų mokestis yra dešimt centų už 
čeki. Nurašyti čekiai atstoja jums pakvitavimus.

Tarp kitko ... jūsų “Personal Chequing Account” sąskaita 
turėtų būti naudojama tik sąskaitų apmokėjimui ir jos nereikė
tų maišyti su palūkanas mokančia “Savings Account” sąskaita.

Patogi “Personal Chequing Account" sąskaita yra tik vienas 
iš daugelio naudingų ir produktyvių patarnavimų, kuriuos jums 
gali suteikti žmonės šiamė banke. Jūsų artimiausio Toronto- 
Dominion banko direktorius mielai jums paaiškins ir apie kitus 
patarnavimus. Nedelsdami aplankykite ji. Greitai Įsitikinsite, 
kad...

MES IŠSISKIRTAME SAVO ŽMONĖMIS

THE TORONTO-DOMINION
BANKAS. KURIS ŽIURI Į ATEITĮ
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Premijuotas rašinys Premijuotas rašinys

LIETUVA - MANO TĖVYNĖ
VYTA LIUIMAITĖ

jie būtų ilgesni, bet... Tai Orleano sirašytą pažadą, jog šių šešių savaičių; AP‘e didvyrių žeme esame visi

1962. HI. 1. — Mr, į

DALIA TREIGYTE

Šis konkursinis rašinys yra ga
vęs I-ją $100 premiją, kurią pa
skyrė KLB Toronto apyl. valdy
bos vertintojų komisija. Autorė 
yra jauna mokytoja, dirbanti To
ronto šv. Veronikos pr. mokyk
loje. kalba palikta netaisyta. 
Antraštės tekste — redakcijos.

Redakcija

PRANCŪZIŠKI EGZAMINAI
Universitetas trumpiausiu keliu apie 

penkios minutės nuo mano rezidenci
jos. Ten jau knibždėjo minios studen
tų. Jų veiduose dar matėsi netikrumas 
ir pasimetimas, kai jie klaidžiojo po 
universiteto sales ir dairėsi nerasdami 
pažįstamų žmonių. Kiti jau atrodė su
sipažinę ir sunkiai vedė pradinį pokal
bį šiom šešiom savaitėms pasirinkta 
kalba.

Sekantį rytą renkamės įstojamie- 
’ siems egzaminams. Visi pabalę, dreba, 
j vienas kito klausinėja ar negirdėjo ko- 
| kins klausimus stato. Egzaminai buvo 
! visiems vienodi, ir, kaip dažniausiai 
j atsitinka, netoki baisūs kaip besiren- 

■ giąs rašyti įsivaizduoja. Po valandos su 
i puse galėjom atsidusti ir laukti rezul- 
| tatų. Po pietų grupėmis grįžome jų su
žinoti ir pagal juos buvom suskirstyti.

Po visų šių ceremonijų buvom lais
vi. Apžiūrėjom universitetą, kuris ap
ima keletą blokų, be^ statyba mažai 
skiriasi nuo aplinkinių namų. Bevaikš
čiodamas po gan senoviškas klases ir 
belaipiodamas girgždančiais laiptais, 
negali nepajusti tos moksliškos dvasios 

i ir nepasvarstyti apie tūkstančius jau
nų plakančių širdžių, kurios jau paliko 
šiuos koridorius ir peržengė gyvenimo 
slenkstį.

GRAŽŪS VAIZDAI — 
APDRISKĘ VAIKUČIAI 
Pasileidom dar prieš temstant kiek 

, galima daugiau apžiūrėti miesto įvai- 
' renybių. Vingiuotomis gatvėmis netikė- 
t tai atsiradom prie uosto ir užrietė gal- 

kai. čia suteikiama proga ja kasdien. v?s žiūrėjom Į viršų, čia labai netur- 
vartoti ir ausis pripratinti prie taisyk- t,.,lgas kya.rtalas:. iAtslrad')™ 
lingo tarimo. Universiteto vadovybė! Slaunaus.oj gatvėj.kur amenkomskos 
stengiasi visus apgyvendinti su vieti- i masmos vos’ vos gah Pavažiuoti, čia 
niais žmonėmis, kad studentai per ta 
palyginamai trumpą laiką būtų beveik 
priversti kalbėti tik prancūziškai. Tie
sa, pačiu uuebekiečių ir tarmė gero
kai skiriasi nuo paryžietiškos, bet tuo 
pačiu galima pramokti abiejų ir matyti 
skirtumus.

‘DO YOU SPEAK ENGLISH?” 
į Traukinys sustoja nedidelėje stoty
je, kurioje pastebi, kad anglų kalba 
jau nėra pati populiariausia. Sukaupus 

į visą drąsą prieini prie taxi šoferio ir 
i mėgini ištarti iš universiteto gautą ad- 
resą. “Ar panelė kalbate ir angliškai?” 
— paklausia jis beveik visai be akcen-

nuolat plaunamos, nes esama be galo * 
daug arklių traukiamų karietų ...

Kas rytą ir vakarą tvirtovėje arba 
citadelėje vyksta spalvinga tradicinė 
sargų pakeitimo ceremonija. Eilė ka. 
reivių, dėvinčių raudonus švarkus, 
tamsiai mėlynas kelnes ir aukštas kai
lines kepures, pramarširuoja ir de
monstruoja įvairius sukinius. Į taktą 
marširuoja ir jų talismanas — balta 
ožkutė, kurią šiam kariuomenės dali
niui padovanojo Kanados generalinis 
gubernatorius. Po to turistai vedžioja
mi po tvirtovės pastatus ir tunelius. 
Jauni studentai uždarbiauja vedžioda
mi publiką ir aiškindami istorinius fak
tus, surištus su tvirtove ir Quebeco 
miestu. Tenka kiek nusivilti, kad ci
tadelė buvo pastatyta jau po garsiojo

VAIŠINGI KAIP LIETUVIAI
Miestas pilnas charakteringų resto

ranu, su tipiškai prancūziškais vai. 
giais. Varlių kojų neišdrįsau užsisaky
ti, bet sraigės, kai užsimerki ir negal
voji apie tai ką i burną dedi, visai turi 
neblogą skoni. Dauguma valgyklų sko
ningai išpuoštos su kavine lauke, po 
atviru dangum. Kainos vidutiniškos. Ži
noma, pačiame turistų centre viskas 
brangiau. Bet studentai greitai suran-

Sis konkursinis rašinys yra lai
mėjęs II premiją — $50, kurią 
paskyrė KLB Toronto apyl. val
dybos pakviesta vertintojų ko
misija. Autorė yra torontietė, 
besimokanti Humberside Col
legiate X klasėje. Redakcija.

Kur bėga Šešupė 
Kur Nemunas teka, 
Ten mūsų tėvynė, 
Graži Lietuva; 
čia broliai artojai 
Lietuviškai šneka, 
čia skamba po kaimus 
Birutės daina.

Maironis

da, kur gerai ir gan pigiai pavalgyti — 
kišenės stovis prie to priveda.

Quebekieciai savo vaišingumu pa
našūs į lietuvius. Gatvėje kiekvienas 
praeivis mielai sustos ir nurodys kelią 
arba net palydės.

žmonės miesto centre rengiasi puoš- j 
niai ir skoningai. Mergaitė su ilgomis

mūšio tarp Wolf ir Montcalm, ir dar kelnėmis bus ne iš vietinių. Bendrai 
nei karto nebuvo vartota jokiam mies- turistus* ypač amerikonus, labai leng- 
to gynimui. va atskirti iš jų aprangos. O jų čia pra^

O kaip čia laikas bėga! Klasėse au- PUuhia ištisos minios.
sis įtempę sėdime iki 4 valandos, o po Mokslui įpusėjus pastebi, kad bekal- 
to sunku pasirinkti kur ir kaip bus ido- ^ant prancūziškai liežuvis jau nebe 
miausia vakarą praleisti. Norėtųsi, kad tail< Pavargsta. Žinoma, pradžioje pa-j

saloj koncertai po žvaigždėtu dangų- bėgyje nekalbėsim jokia kita kalba, 
mi, tai teatras, tai filmų klubas, tai I ^ar karts nuo karto sulaužom, bet jau 
koncertai Terasoje. Juos aš galėjau gir
dėti per savo kambario langą. Vienas' 
nepaprastai įdomus teatras buvo ma
žam garaže, kur tilpo tik apie 50 žmo- 

: nių. Grupė mėgėjų jau kelinta vasara 
i čia pastato eilę puikių veikalų. Reika
lą dar paįvairina tai, kad aktorių tarpe 
buvo visa eilė mūsų universiteto lek
torių.

GATVĖJE RANDU TIŠKEVIČIŲ
Gatvėse užtinki nevieną menininką 

bepaišantį praeivių portretus arba 
miesto vaizdus. Vieni juos parduoda 
gatvėse, kiti turi įsirengę po mažytę 
meno studiją. Užsukus į vieną iš jų, at
radau didelio ūgio, senyvą vyriškį. Iš
sikalbėjus jis man pasisakė, kad jo šei
ma kilusi iš Biržų, o pats save vadino 
grafu Tiškevičium. Lietuviškai mokė
jo vos keletą žodžių. Aš negalėjau atsi
stebėti, kaip jo begalo smarkiai dre
bančios rankos jam visai nekliudė pieš
ti. Apie šį žmogų girdėjau daug keis
tų istorijų. Ar jo kilmė yra gryna fan
tazija, ar bent kiek rišasi su tikrove — 
man dar iki šiol neaišku.

AMERIKIEČIU JŪRININKU
/OKUPACIJA”
Vieną rytą negalėjau tikėti savo aki

mis* Visos gatvės buvo prigrūstos jū
reivių. Greitai viskas paaiškėjo. Kas
met šiuo laiku. čia sustoja Amerikos 
laivyno dalinys ir užkariauja visą mies
tą, o ypač Quebeco mergaičių širdis. 
Kadangi čia merginų didelis pertek
lius, tai laivų atvykimas būna didelė 
šventė ne tik jūreiviams, bet ir joms. 
Nuėjus į universitetą radau iškabą: vi- _
sos universiteto studentės kviečiamos j pierius, iliustracijos, kieti viršeliai, 
laivyno priėmimą — balių. Prie uni- 1000 egz. Aplanką ir dedikaciją piešė 
versiteto durų jau stovėjo jų būrys sa- dail. J. Juodis. :
vo iškilmingose baltose uniformose. Netrukus monografija bus pradėta 
Daugelis iš jų yra universiteto studėn- J

PRANCŪZIŠKOJE KANADOS
ŠIRDYJE PABUVOJUS
Kas metai masės šio kontinento 

skverbiasi anapus vandenyno — pama
tyti Europos. Juo tolyn, juo labyn ši
tokios kelionės populiarėja, nes jos da
rosi prieinamos beveik kiekvienam — 
ne tik turtingam, bet ir tam. kuris su
geba nuosekliai taupvti. Kitiems nei 
tai nebūtina. “Keliauk dabar, mokėk 
vėliau?” — vilioja įvairios turistinės 
kompanijos ir nevieną suvilioja. Dau
geliui jau tai pavirto tik ambicijos rei
kalu. Važiuoja ne iš gryno susidomėji
mo, bet kad neatsiliktų nuo visuome
nės. kad turėtų bendrą interesą ir ras
tu bendrą kalbą su tais, kurių akiratis 
jau praplėstas gan skubiai perbėgant 
eilę “Senojo pasaulio” kraštų.

Lietuvį, ypač ta, kuris didžiąją savo 
gyvenimo dali praleido tėvynėj ir ku
rio pasaulėžiūra dar ir dabar tebėra 
europietiška, galbūt traukia kitokį mo
tyvai: iš ten atsivežtas jo didžiausias 
lobis — brangūs jaunų dienų prisimini
mai. Nors gimtasis kraštas jam dabar 
neprieinamas net kaip turistui, pats 
Europos kontinentas jam sugrąžina 
kažką brangaus ir artimo.

EUROPOS KAMPELIS
KANADOJE
Bet. besilankydami po užjūrius mes 

dažnai užmerkiam akis tam. kas yra ■ 
daug arčiau mūsų. Kad atrastum kam
pelį senojo kontinento, tereikia pava
žiuoti apie 600 mylių — dvylika valan
dų kelio. Antrą karta keliaudamas, I 
jei daraisi perdaug nekantrus, gali pa-: 
sirinkti kelionę lėktuvu, kuri tęsis tik ________ ____ _______
porą valandų. Bet taip prarandi be ga-' to. Pasidaro jaukiau, kad jau dabar tik- 
lo daug žavinčių vaizdų iš praslenkan-, raį susikalbėsini, bet ambicija pažeis- 
čių apylinkių. Taip nejučiomis atsiran- ta. Nejaugi aš jau taip blogai ištariau,’ 
di senajame Quebeco mieste ir saves kad tuoj pat išsidariau, jog nesu viena Į 
klausi: kas gi galėjo sį mažą Europos; iš jų? Su laiku patyriau, kad dauguma į 
kampelį perkelti iš anapus vandenyno ąuebekiečių gana laisvai vartoja abi • 
ir apsougot nuo visur besiskverbiau- kalbas. ;
čios amerikoniškos įtakos? . j Vaizdas iš stoties žavingas. Miestas !

Net ir prancūzų kalba čia pasilikus. prasideda upės pakrantėje ir kopia 
tokia, kokią vartojo senovės Prancūzi- j šlaitu i kalno viršūne. Gatvės siauros 
joje. Europoj ji modernėjo amžiams ir vingiuotos, daug kur grįstos akmens 
beslenkant, čia žmonės buvo atskirti grindiniu. Namai senoviško stiliaus ir 
ir mažai į lakos jautė iš smarkiai besi-! mūsų akimis žiūrint palieka gan var- 
keičiančios savo tėvynės. Laikui bebė- gingą vaizdą. Viršuje matai sena, bet' 
gant artimi ryšiai su Europa silpnėjo, didinga pastatą — garsųjį Chateau: 
Normaliai tai būtų reiškę palaipsnį pa- Frontenac. Taxi kopia vingiuotomis : 
sidavimą juos apsupančiai daugumai, gatvėmis ir sustoja tiesiai prieš ši pui-; .. . . .. * ... .. j «,**«*.«
Bet tvirtas patriotizmas ir pasididžia- kūjį hotelį. Pasitinka stambi ir širdin-!ras. iss3puose’ c!a Promettl*o3a . Uoste galima aplankyti ju laivus, ku- 
viiiias jų naujai atrasta tėvyne to ne-J šeimininkė ir abi kopiame į penktą ■<IaiiS., 9Hebeco iaun}10mer‘^s; Kartais j rįų buvo šeši povandeniniai ir milžiniš- : 7
leido. Iki šios dienos jie yra išlikę išdi-1 lėkšta Ir ji mane kalbina angliškai‘ bevaikščiodamas gali klausytis koncer-; kas lėktuvnešis. Reikia pripažinti, kad vo naują adresą leidėjų komitetui.

' • ” • o aš dar nedrįstu jai parodyti, kiek ytatVirU-šie jaunuoliai miestui palieka didelį ir j Nori šią knygą Įsigyti prašomi kreip-
mažai prancūzų kalbos moku. Greti-'ĮF,are.“ ’ aP?C!°; Prapjaunančius laivus! gerą Įspūdį. Gale savaitės Terasoje ■ tis: V. Mingėla. 153 E. Parkhurst PI,

: ir mirgančias Levis miestelio sviesas. stovėjo neviena mergaitė viena ranka Detroit 3, Mich., USA. Knyga bus tuoj
Nuo Terasos be galo ilgi ir statūs! • ----- —i j—1

laiptai veda dar į viršų, prie Quebeco 
tvirtovės. Bekopiant reikia kelis kartus 
sustoti ir atsikvėpti, bet pasiekus vįr-

u ; šų pasakiškas vaizdas nuo Abraomo ly- 
j gumų upės link neleidžia galvoti apie

ir. savaime aišku, viskas i rodyti miesto įvairenybes. Kasdien aš!nuovaig*’
" OŽKA IR KARIUOMENĖS

i apdriskę vaikučiai ubagauja, prašyda
mi penkių centų. Šiurpas nukratė re- 

i gint tokį vaizdą, bet nuo teisybės ne- 
pabėgsi.

Uoste stovėjo keletas didingų okea
ninių laivų, besiruošiančių dar kartą 
nugalėti Atlantą.

Pradėjo temti, ir atsirado daug švie
sų anapus upės — Levis miestelyje. 
Atgal į kalną užkopėm liftu, nes kojos, 
nepripratę prie nuožulnių gatvių jau 
buvo nuvargę.

VAINIKAI MIESTO ĮSTEIGĖJUI
Čia girdėjosi maršų garsai ir minios 

žmonių stovėjo gatvėse. Prasidėjo Do- 
minion dienos paradas. Kelios dešim
tys parapijinių orkestrų pramarširavo 
Terasos link. Nusekėm ir mes. Visi 
apstojo milžinišką Champlaino stovylą, 
kur miesto burmistras šiam Quebeco 
įkūrėjui tarė padėkos žodžius. Vaini
kai iš visų Kanados provincijų buvo 
padėti prie stovylos kojų. Čia pirmą 
kartą pajutom šio miesto dvasią ir pat
riotizmą. Kitam Terasos gale taip pat 
girdėjosi muzika, čia buvo šokami tra
diciniai tautiniai šokiai, į kuriuos įsi
jungti buvo kviečiama 
Pasivaikštinėjimui ant Terasos dar 
dauguma pasiliko iki

visa publika.

vidurnakčio.

girdėję, bet nevisi esame ją matę. Aš, 
kaip ir daugelis kitų, kurie neturėjo
me laimės gimti savojoje tėvynėje, tik 
pati esu susidariusi Lietuvos vaizdą. 
Ar ji maža, ar ji didelė, ar ji graži, ar 
ji turtinga, kokie jos žmonės ir jų pa
pročiai? Tiek daug klausimų apie ją 

i galėtume paklausti. Visi atsakymai

nebe taip dažnai.
i Mokslo galas — egzaminai. Vėl visi 
dreba: vieni kartoja, kiti išbalę dar tik

Į pradeda “zūbrinti”.
IKI PASIMATYMO!
šešios savaitės — trumpas laikas, apie tą brangią šalį yra mano surinkti 

bet kaip per jas galima prie vietos pri-! ‘ J .
sirišti! Sunku skirtis su naujais drau
gais, bet dar sunkiau su senuoju Que- 
becu. Iš karto jį pamilau, o sakant su. 
diev atrodė, kad palieku kažką savo
tiškai brangaus, ko niekur kitur ne
rasiu.

Traukinys rieda, namai artėja, bet 
širdis liko tame mažame kampelyje 
“Senojo pasaulio”. Vežiesi prisimini
mų lobį, o galvoje sukasi nauji pla
nai greitai vėl sugrįžti. Kada? Gal
būt į kasmet ruošiamą žiemos karna
valą, kai apsnigtame Quebeco mieste 
žmonės švenčia Užgavėnių laikotarpį. 
Tad tari “sudiev”, bet giliai širdyje 
sakai tik “iki pasimatymo”!

ir sudaryti iš dainų, storų knygų, pa
veikslų, tėvų pasakojimų ir taip pat 
mano pačios vaizduotės.

Lietuvos valstybė susikūrė prieš 
daugeli šimtmečių, vienu laiku net bu
vo didžiausia galybė Europoje. Aš ga
liu beveik pergyventi tąsias senovės 
dienas kartu su didvyriais ir mūsų di
džiaisiais valdovais — Gediminu, Kęs
tučiu ir Vytautu, kurie krauju ir pa
siaukojimu stengėsi padaryti Lietuvą 
didinga ir galinga valstybe. Josios sie
nos tada siekė nuo Baltijos iki Juodų
jų jūrų. Istorijos eigoje ji tai smuko, 
tai kilo. Lietuvai teko pergyventi daug 
skaudžių valandų, tačiau ji visada ra
do jėgų ir noro pakilti iš naujo. Daž-

KULTŪROS IR
KNYGŲ 
PASAULYJE

VL. MINGĖLOS MONOGRAFIJA 
apie kun. A. Miluką jau atspausdinta 
Liet. Enciklopedijos spaustuvėj ir ati
duota rišyklai; 384 psl.. kreidinis po-

1000 egz. Aplanką ir dedikaciją piešė

siuntinėti mecenatams - bendraleidė-
i Kaip vėliau sužinojom, tai buvo jau-! kurie vasaras pašvenčia laivynui ir ■ jams, rėmėjams ir prenumeratoriams. I
• luino/mėgiamiausia vieta. Kas yaka-itu0 pačiu gauna apmokamą mokslą. Knygynuose nebus pardavinėjama.
I vAr nč r, Ai >■» z4 i A • _ _ _ - t v _ • v • _____Prenumeratoriai, kurie yrą^ pakeitę 

gyvenamąją vietą, prašomi pranešti sa-

dus prancūzai - kanadiečiai.
3000 JAUNIMO . .. .... ,
Kiekvieną vasarą šis miestas susi- j muose kambariuose atrandu dar tris;

laukia virš trijų tūkstančiu jaunimo iš‘ Studentes — dvi amerikietes ir vieną 
Jungtiniu Valstybių ir Kanados provin- italę iš Gebertes. Jos jau užsiregistra- 
ciju. Maždaug pusė ju užsiregistruoja5 vę, tai aš skubu viena nurodytomis " 
prancūzu kalbos fakultete, o antroji gatvėmis universiteto link. Anapus;.. 
pusė išsiskirsto po įvairius kitus. ; Chateau stovi eilė karietų, o vežikai Į

Dauguma profesorių yra atvykę iš \ vilioja turistus arkliais apvežti ir pa-•-
Prancūzijos. ___ I__ I I _, / I ' I I
dėstoma tik vadinama Paryžiaus pran- juos praeidavau ir kasdien buvau už-
cūzu kalba. Kodėi gi jaunimas ten taip - kalbinta, nors kartais bėgte bėgdavau! DALINYS
skverbiasi? Dauguma vasaros nietu; ? pamokas ir jie gerai matydavo, kad j L. ------ — , , • . - ... - ... . T - . ..
stengiasi pasigilinti kalboje, kurią per j neturiu nei pinigu, nei laiko jų siūlo- pias gatves, nors rodos nelijo. Neilgai i universiteto koplyčioj Lvyksta Mišios, i senovės Lietuvos tyrinėtojams. Yra 
metus mokosūik teoretiškai, gramatiš- miems malonumams. j trukus padarėm išvadas, jog gatves čia1 kur susirenka gražus būrys jaunimo, i net vokiečiu ordino laiku metraščių.

metu į pamokas ir jie gerai matydavo, kad ! Sugrįžę miesto centram randame šia-

mojuodama, antra braukdama ašarą ir: išsiųsta kiekvienam, atsiuntusiam če- 
jau pradėdama laukti sekančios vasa- kį ar “Money order” S6. Visi mono- 
ros ..T | grafijos egzemplioriai Įrišti. Skolon ne-

Universitete jaučiama be galo gili bus siuntinėjama.
religinė dvasia. Studijuojančių tarpe] STP. ZOBARSKO nuotrauka su jo 
nemaža dalis yra kunigų, seminaristų i knygos “The Maker of Gods” skelbimu 
ir vienuolių. Teko kalbėti su nevienu buvo įdėta vasario 4 d. ”New York 
protestantu, kurį ši gili religinė atmos- > Times” laidos knygų priede.
fera smarkiai paveikė ir sudomino ka- CAMBRIDGE UN-TO BIBLIOTEKOJ 
talikų tikėjimu. Kasdien pietų metu Į yra iš senesnių laikų naudingų knygų

nai Lietuvai teko gintis nuo savo di
džiųjų kaimynų rusų ir vokiečių. Ap
sigynimui lietuviai statėsi tvirtoves ne
prieinamose vietose, kurių griuvėsiai, 
kaip buvusios galybės liudininkai, te
bestovi ir dabar. O kas besuskaičiuos 
tuos piliakalnius, išbarstytus po visą 
Lietuvą. Apie kiekvieną jų yra sukur
ta legenda ar padavimas atžymėti bu
vusiems garsiems žygiams arba jų va
dams. Mane visuomet jaudino Pilėnų 
kunigaikščio Margio didvyriškumas, su
sideginant su visais kovotojais ant di
džiulio laužo, nenorint pasiduoti prie
šui. Gal nemažiau didvyrių yra ir šių 
dienų Lietuvoje, nes sunki pareiga 
ginti tėvynę nuo žiaurių rusų.

Pasimiršusi dažnai mintimis skren
du i laimingą, laisvą Lietuvą. Aš ga
liu Įsivaizduoti tas žaliuojančias pava
sario pievas, lietuvaites pinančias vai
nikus ir lyg girdėti nuolatinę lietuviš
ką dainą, skambančią per laukus ir 
miškus.

Kalneliai, slėniai, upeliai, pievos, 
miškai ir ežerai banguoja per visą 
kraštą. Neveltui Lietuva lyginama su 
gražiausiais pasaulio kraštais, tačiau 
Lietuvos grožis viršija visus savo nuo
širdžiu paprastumu. Pavartau Lietuvos 
vaizdų albumus ir stebiu atsidėjusi la
pą po lapo, čia šventoji, Nemunas, Ne
ris vingiuoja pro pušynus ir laukus, 
čia po beržu sėdėdamas piemenėlis 
dūduoja vamzdeliu, tai vėl laivelis svy
ruoja ant ežero bangų. Toliau nepa
prasto grožio Kuršių kopos, jūros sau
lėleidis. Tačiau būdingiausia Lietuvai 
yra sodybos, pasipuošusios kryžiais ir 
smūtkeliais.

Lietuva — žemdirbiu kraštas. Did
miesčių ten, kaip čia Amerikoje, nėra, 
bet Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Pane
vėžys yra švarūs ir kultūringi mies
tai. Visa eilė gražiausių pastatų puo
šia juos. Viena iš žymiausių vietų Kau
ne, Ui Karo mažėjus ii’ jo sodelis. Ten 
laisvės laikais būdavo švenčiamos vi
sos tautinės šventės. Ten pat būdavo 
padedama vainikai Įvairiomis progo
mis ant Nežinomojo kareivio l<apo. 

: Džiaugsmingai tada skambėdavo Lais-

Stasys Ysa

Lietuviu
netikėjimo 
plotis

• Mūsų tauta nebūtų taip išgyvenusi religinių lūžių, jei 
ne politinės srovės, kurios, bundant, iškilo visu 
savo revoliuciniu aštrumu. Daugelio srovių pagrinde bu- 
v<; ne tik laisvė nuo religijos, bet ir kova religijai. Atrodė 
teisingi filosofinio socializmo atstovo P. J. Proudhono žo
džiai: "Kiekviena didelė politinė problema slepia savy je 
ir teologinę problema .

Bendras netikėjimo vardiklis — laisvamanybė
Iš teologinio intereso išeidamas, baigęs reguliarias 

studijas, pradėjau rinkti medžiagą ‘'Apologetinei lietuvių 
literatūrai". įsitraukiau i perijodikos laukus, pradedant 
nuo “Aušros". ir tris metus dirbau. Spaudai panaudojau 
tik vieno dešimtmečio (1904-1914) medžiaga; kita liko 
laukti. Šios studijos atskleidė mūsų tautos netikėjimo 
problemos plotį su visomis šakomis ir silkelėmis, tačiau 
jų \ isų bendras vardiklis, kaip nnlėsi. buvo laisvamanybė. 
T laisvamanybė turėjo savo organizuotus kanalus iš sve
tur. Man jau buvo aišku, kad J. Šliūpo laisvamanybė 
rusiška, vėliau papildyta anglosaksų ir vokiečių įtakomis, 
o V. Kudirkos — lenkiška, paspalvi’nta prancūzų įtaigomis.

Pradėjau ruošti knygą apie laisvamanybė. Tai turėjo 
būti mūsų tautos netikėjimo istorija iš pasaulėžiūrinės — 
srovinės pusės. Norėdamas užgriebti netikėjimo šaknis 
svetur. panaudojau savo vasarines studijų keliones, ran- 
kitxlamas medžiagą Pary žiaus ir Berlyno bibliotekose. 
Mano interesas šiam klausimui netikėtai rado naujų 
“įkvėpimų".

Tarptautinės laisvamanybės kongrese
Vieną vasarą (1936) buvau pasiųstas stebėtoju į belgų 

katalikų VI kongresą. Po šio kongreso Briuselyje vyko 
kitas — Congrrs International pour la Paix. Susidomėjau 
ir šiuo. Nuėjęs, labai nustebau: salė buvo išpuošta rau-

donomis vėliavomis su kūju ir priekalu. Vž garbės stalo 
sėdėjo sovietų darbo unijų komisaras Svernikas. anglų 
lordas Cecil, ispanų raudonųjų heroja Pasija. Patekau į 
suvažiavimą kaip “XX Amžiaus" korespondentas. Spau
dos atstovams buvo dalinami įvairūs informaciniai lape
liai. Vienas jų kvietė sekančią dieną atvykti į vieną sale, 
kur rinksis tarptautinės laisvamanybcs atstovai. Nuėjau 
ir ten. Manė pritrenkė ta pati sovietinio ir buržuazinio 
pasaulio bičiulystė l>endrai kovai prieš religiją. Ta proga 
užsisakiau buržuaziniu laisvamaniu laikrašti, kuris vė- 
liau buvo siuntinėjamas i Kauną.

Lietuviu laisvamaniu suvažiavime
< ...

Grįžęs į Kauną, pastebėjau spaudoj žinutę, kad Šiau
liuose ivvks Lietuviu Laisvamaniu Etinės Kultūros Drau- c • ■ < • C • v •;
gijos suvažiavimas. Norėjosi palyginti, kokios idėjos ir 
nuotaikos vyrauja pas mūsiškius laisvamanius. Suvažia
vimas buvo jau prasidėjęs. Vž prezidiumo stalo sėdėjo 
J. Šliūpas ir M. (Gedvilas, vėliau sovietinis liaudies komi
saras pirmininkas, tada berods Telšių miesto valdybos 
narys". Šliūpas, be kitko, skundėsi laisvamanių moralės 
“nupuolimu" ir jų skyrių mažėjimu. Viena J. Šliūpo 
frazė man atnxle labai neatsargi, būtent: “Šių dienų idea
las yra komunizrftas ir kooperacija". Iš pranešimų paaiš
kėjo, kad vyriausybė uždariusi Kybartų, Užpalių ir kitus 
draugijos skyrius, o taip pat Telšių “Kultūros" būrelį dėl 
komunistų infiltracijos. M. Gedvilas, slaptas komunistas 
ir infiltratas į šią draugiją, nepratarė nė žodžio. Sėdėjo 

. šaltas, savotiškai išdidus. s
Suvažiavime nedalyvavo ne tik “laisvosios Minties" 

Ixmdradarbiai — Protas, Ilgūnas, bet ir tokie šulai profe
soriai, kaip J<xlelė, Dubas, Šulcas, dr. Jon. Kairiūkštis. 
Rondamanskis, kitados leidę laisvamaniškąjį žurnalą “Va
gą" Dalyviai buvo daugiausia kriaučiukai, šiaučiukai iš 
įvairių mk'stelių. prasitrynę darbininkai ir vienas kitas 
pradžios mokyklos mokytojas. Kitokie būdavo laisvama
niškosios “Kultūros Draugijos" suvažiavimai. Ten rink
davosi buržuazinė smetonėlė, o čia — proletariatas, gal 
dėl to prieinamas komunishj proletarinės laisvamanybės 
įtakai. Atnxle, kad J. Šliūpo laisvamaniškoji srovė ne tik 
išsenka, lx* ir patenka į svetimas įtakas, kokias paste
bėjau ir Briuselyje.

Kunigo knygą pirko laisvamaniai
Šie išdidžiai paskatino mane sėsti ir padanti savo 

ruošiamos knygos santrauką. Pirmiausia ji buvo’ atspaustą- 
v icmame žurnale, o paskui paleista atskiru leidiniu, pava
dintu ^I^isvaHianybė Iartinoje". leidinys pateko j Kan

no kioskus. Buvo nelaukta, kad jis greit tirpo is pardavėjų 
rankų. Pirko patys laisvamaniai, galvodami, kad jų pro
pagandinis leidinys. Bet greit nusivylė. “Laisvoji Mintis 
paleido keletą straipsnių prieš šią knygelę. Du straips
nius rašė pats J. Šliūpas. Girdi, kažkoks kanauninkas ar 
prelatas, o greičiausiai koks jėzuitas, prisidengęs J. Dau- 
liaus slapyvarde, puola laisvamanius.

J. Šliūpui galėjo .nepatikti faktai apie buržuazinės ir 
proletarinės (sovietinės) laisvamanybės ryšį. Senstąs auš
rininkas pats greičiausiai nežinojo, kad 1936 m. balandžio 
11-14 buržuazinių laisvamanių internacionalas Prahoje 
nutarė susijungti su bolševikų bedievių (bezbožnikų) šij- 
junga; kad šį laisvamanių suvažiavimą sveikino komu
nistų atstovai ir suvažiavimo pirmininkas Tenyagne 
viešai pabrėžė, jog pasaulio laisvamaniai dabar daugiau
sia vilčių dedą į Sovietų Rusiją bei raudonąją Ispaniją.

“Atsišaukimas į dievočius ir betikiusC
Nemaloniausias dalykas J. Šliūpui buvo kitas. Manoji 

knygelė citavo kitados prūsuose jo išleistą (1893) “atsi
šaukimą į dievočius ir betikius", pavadintą “Dicvąs, dan
gus ir pragaras". Atsišaukimo šiurpiausias tekstas skam
bėjo taip, lyg būtų parašytas sovietų spalio revoliucijos 
išvakarėse. Girdi, vieną gražią dieną Ysukiš kry žius ir 
šventuosius į pečius, pavers monstrancijas ir taures į 
naudingus sudynus (indus), panaudos bažnyčias dėl kon
certų, teatrų ar susirinkimų, arba jei jos dėl to netiktų, 
pa\ers jas į klėtis ir arklydes. pakorins kunigus ir zoko- 
ninkes (vienuoles) varpininčiose ir negalės tiktai vieno 
daikto suprasti: kaip tai parėjo, kad nepadarė tai seniau. 
Šitas trumpas, greitas ir vieninteliai galimas pr<x?esas, 
žinoma, įvyks tiktai audroje ateinančios draugijiškos re
voliucijos. beje valandoje, kur kaip-gi sėbrus kunigijos — 
kunigaikščius, ĮX>nus. urėdininkus (valdininkus) ir kapita
listus išravės kaip piktžoles, o valstiją ir draugiją lyginai 
kaip kad bažnyčią, muxlugniai išmes su geležine šluota".

Šie ž(xlžiai jau buvo išsipildę Rusijoj, įvykus 1917 
spalio revoliucijai. Jie buvo lyg prognozė tai “dnuigijiškai 
revoliucijai" ir Lietuvoje, kurios siekė komunistinis po
grindis. Kad komunizmas savo tikslams panaudoja bet- 
kurios formos laisvamanybę, šiandien nebereikia įrody
mų. Bet įrodymų reikėjo tada, kai daugelis mūsų dar ne
pajėgėme įžvvlgti tikrosios sovietinio komunizmo esmės. 
Man<ųi kny gelė praskleidė tik dalį faktų, rodančių lais
vamanybės ir komunizmo ryšį. Plačiau šis ryšyrs buvo ' 
atskleistas knygoje “Komunizmas Lietuvoje", išėjusioje 
po metų (19CY7).

KUN. A. BAČKIS ruošia Sibiro 
tremtinu maldų knygelės vertimą į 
prancūzų kalbą, kurios išleidimu rūpi
nasi kun. J. Petrošius.

F. KIRŠA, dabar pensininkas, rašo 
tolesnius “Pelenų” satyrinės poemos 
tomus. Tos poemos didelė pradžia jau 
buvo neprikl. Lietuvoje išspausdinta.

DAIL. L. VILIMAS, Cincinnati. Ohio, 
paaukojo Čiurlionio galerijai dideli ta
pybos paveikslą — “Rūpintojėlis“.

DAIL. J. BAGDONO paroda įvyks 
kovo 24 ir 25 d.d . Los Angeles, šv. Ka
zimiero par. salėje. ‘

DAIL. BR. MURINO paroda įvyks 
Čiurlionio galerijoj kovo 17-25 d. Dai
lininkas pasirodys su naujais tapybos j 
darbais — apie 60 kūrinių. Jis yra da
lyvavęs bendrose meno parodose ir lai
mėjęs premijų už akvareles.

“EUROPOS LIETUVIS”, norėdamas 
puslapių skaičių padidinti iki 6. skel
bia aukų vajų. Kiekvienam numeriui 
reikėtų surinkti papildomai po £15. 
Atsiranda mecenatu; pvz. sausio 23 d. 
nr. padidintas A. Briedžio auka. Ir vės varpas, dovanotas Amerikos lie-, 
toliau — kai bus papildomų pinigų, nr. tuvių.
išeis padidintas. Vilnius įdomus savo praeitimi. Daž-

“ŠALTINIS” eina su vaikų priedu I nai jis net pavadinamas bokštii mies
tu* nes jame labai daug bažnyčių. Gra
žiausia iš jų yra katedra. Netoli jos 
ant kalno stovi Vilniaus pilis, rodos, 
budėdama miešto sargyboje.

Randu labai daug nuotraukų besL 
linksminančio jaunimo. Visi pasipuošę 
tautiniais drabužiais, kurie yra links
mų margų spalvų. Mergaitės nešioja 
karūnėlę, baltą, plačiomis rankovė
mis bliuską, kikliką ir prijuostę. Vy
rai deri baltus marškinius, plačias dro
bines kelnes ir raštuotus kaklaraiščius 
ir juostas. Mama pasakojo, kad tuos 
rūbus lietuvaitės pačios iššiausdavo. 
Mokėti gražiai austi, tai didžiausias pa
sididžiavimas. Tautiniai rūbai yra ne 
tik darbo ir grožio simbolis, bet ir lie
tuviškos kultūros.

Kokie laikai bebūtų, šokis ir daina 
yra neatskiriami lietuvio palydovai. 
Kepurinė, Oželis, Malūnas mėgstami ir 
vertai užsitarnauja ne tik savųjų, bet 
ir svetimųjų pagyras.

Savo dainomis lietuviai gali tikrai 
pasigirti, nes jų turi kiekvienai progai. 
Ar laimingas būdamas, ar varge lietu
vis visada dainuoja. Ar mergelė grėb
dama šieną, ar bernelis jodamas į ka
rą. ar piemenėlis lankoje niekad nesi
skiria nuo dainos, o per lietuviškas 
vestuves daina pradedama ir daina už
baigiama. Kodėl lietuvis mėgsta taip 
dainuoti? Tik
randa nusiriųnĮnitną- in paguodą d^ 
nai savo liūdhimė liknnę. Net ir dabar į 
pavergtoje tėvynėje kuriamos partiza-; 
nu dainos, kurios žadina lietuvius į.* 
bendrą kovą prieš pavergėją.

Užverčiu albumą ir susimąstau, ko
dėl Lietuvai skirtas toks liūdnas liki
mas? žmonės išsiblaškę po visas šalis, 
o tėvynėje likę skursta, vargsta, lauk
dami išlaisvinimo. Vis daugiau ir dau
giau lietuviai yra rusinami, o taip pat 
ir mes čia per lengvai pasiduodame ap
linkai, pamiršdami, kas mes esame. 
Mūsų visų pareiga būti ne anglais, ne 
rusais, bet tikrais lietuviais. Kaip to
je dainoje sakoma: “Lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais turime ir būt!”

Tiktai tada, kai mes visi būsime są
moningi ir kiekvienas nuoširdžiai atlik
sime lietuvio pareigas, nežiūrint kur 
mes bebūtume, vistiek kada nors su
lauksime laisvės ryto.

“Šaltinėiiu“. Redakcijos pasisakyme 
rašoma: “... nedrąsiai drįstame prisi
statyti; kaip europiečių lietuvių kata
likų jungiklis, jų veiklos. rūpesčių ir 
minčių bent mažytis atspindys“. Red. 
— kun. dr. Stp. Matulis, MIC. Kol kas 
laikraštis spausd. rotatorių. Turima 
vilties, kad reikalai pagerės ir bus 
spausdinamas “Nidos” spaustuvėje.

M. LAUPINAITIS Brazilijos savait
raštyje “Tribūna Latina” 1962 m. 1 nr. 
paskelbė atsišaukimą antikomunistinio 
fronto or-jos vardu. Jame išdėstyta 
darbininkų būklė demokratiniuose 
kraštuose ir Sov. Sąjungoje. Jo straips
nis apie lietuvių kalbą buvo atspaustas 
to pat laikraščio 1961 m. gruodžio 19 
d. laidoj. M. Laupinaitis pasirašo kaip 
tarpt, fronto prieš komunizmą gen. 
sekr. ir atstovas P. Amerikai.

PAMINKLAS REŽISOREI. — Prieš 
ketvertą metų Waterbury mirė ir pa
laidota svetimame sklype Stanislava 
Jakševičiūtė - Venclauskienė — pirmo
jo lietuviško vaidinimo “Amerika pir
tyje” pagrindinė aktorė ir režisorė, 
veikli visuomenininke, didi labdarė, 
daugelio našlaičių globėja, auklėtoja 
ir motina. Nemaža išleido ir į augštuo- 
siūs mokslus. Daug gelbėjo skautams, 
šauliams ir kitoms organizacijoms.

Detroite susidarė iniciatorių viene
tas. pasiryžęs už surinktas aukas nu
pirkti vietą kapinėse, perkelti velionės 
palaikus ir pastatyti bent kuklų pa
minklą. Jis kreipiasi i lietuvišką visuo
menę, prašydamas aukų. Siųsti: Vladas 
Pauža, 1910 — 25th St., Detroit 16, 
Mich., USA.

Pasirašė iniciatoriai: Zuzana Arlaūs- 
kaitė-Mikšienė, Liucija Puskepalaitie- 
nė, Vladas Pauža. Janina Skirgaudienė. 
Vladas Staškevičius. Algis Zaparackas.

LIETUVOS VYČIAI Niujorke, kovo 
4 d. stato istorinę dramą — Šventasis 
Kazimieras, Lietuvos karalaitis. Reži
suoja J. Boley-Bolevičius. Pastatyme 
dalyvaują: T. Alinskas — karalius Ka
zimieras, V. Dėdinienė — karalienė 
Elzbieta. St. Dėdinas — karalaitis Ka
zimieras. Pastatymas įvyks Apreiški
mo parapijos salėje.

IR IR L. KRIAUČELIUNAI, buv. 
“Draugo” romano konkurso mecenatai, 
įteikė $100 čekį liet, operai paremti,

fe

Vilnius įdomus savo praeitimi. Daž-

tėra

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS
ir Puokštės nuotakoms bei Įvairioms kitoms progoms — 

europietiikame ir kanadHkome stiliuje.
* įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

hOįus
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Mann & Martel Ltd.
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Tel. RO. 2-82552336 Bloor St. W
Swausea

§1.200 įmokėti, 6 dideli kambariai, 
2 virtuvės, kietos grindys, nauja 
dujų krosnis, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $11.900.

Jane - East Drive
$1.500 įmokėti, naujas mūrinis 7 
kambarių moderniškas namas, 4 
miegamųjų, dviejų augštų, alyva 
apšildomas, aliumininiai antri lan
gai, privatus įvažiavimas, arti su
sisiekimo ir krautuvių. Pilna kaina 
$16.632. Geras morgičius. Su di
desniu $3.000 įmokėjimu vienas 
morgičius balansui $87 mėnesiui.

Jane - Annette
§2.500 įmokėti, 7 didelių kambarių, 
atskiras mūrinis namas su garažu ir 
vieta kitai mašinai. Kvadratinis 
planas. Nauja krosnis. Geros išsi- 
mokėjimo sąlygos, arti susisiekimo 
ir krautuvių. Pilna kaina $16.700.

Swansea — arti Bloor
$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su garažu ir privačiu įvažia
vimu, moderniška virtuvė, alyva 
apšildomas, gerai sutvarkytas rū
sys. Viena skola balansui.

Jane - Annette 
$3.000 įmokėti, 5 kambarių mūrinis 
bangalo su garažu, didelė moder
niška virtuvė, gražus kiemas, du
jom apšildomas, nauja krosnis. Su 
didesniu (mokėjimu viena skola ba
lansui. Tuojau galima užimti.

Baby - Jane
$11.9000 pilna kaina. Mūrinis 6 
kambarių namas, 6 metų senumo, 
privatus įvažiavimas, tuojau gali
ma užimti. Viena skola balansui — 
$50 mėnesiui įskaitant ir procentus.

Oakwood - St. Clair 
Originalus dupleksas, $8.000 Įmokė
ti, gražių plytų, atskiras, mūrinis 
namas su privačiu įvažiavimu ir 
dviem garažais. 12 didelių kamba
rių, moderniškos virtuvės ir vonios, 
vandeniu alyva apšildomas, arti su
sisiekimo. Viršutinis butas išnuo
motas už $125 mėnesiui.

Maisto produktų krautuvė 
su namu

$3.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su krautuve, 2 virtuvės, 
alyva šildomas. Antras namas nuo 
kampo, viena skola balansui.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Lietuviai - naikinamu žydu gelbėtojai

Užtvaros skiria pabaltiečius
(Atkelta iš 1 psl.)

Vilniaus procesų sukeltos 
drumzlės dar neapsistojo, todėl ir 
kokio nors didesnio aiškumo nėra 
ko laukti. Jeigu Klaipėdos bažny-

• čios statytojų byla buvo nukreip
ta prieš Žemaičių kunigus, tai ant
rąją reikia tiesiog laikyti Sov. 
S-gos žydų byla, nes čia buvo įpin
ti Vilniaus, Rygos, Leningrado, 
Maskvos, Odesos bendruomenių 
nariai, o taip pat jų ryšių kanalai 
Lenkijoj, Austrijoj, JAV ir Kana-

LIETUVIŲ BIČIULIS — 
LAUREATAS
Pabaigai viena maloni žinia. 

Šiemetinę šiaurės tarybos litera
tūros premiją gavo švedų rašyt. 
Eyvind Johnson už istorini roma
ną “Jo malonės laikas”. Tai nuo
širdus pabaltiečių bičiulis, ne vie
na proga kėlęs balsą mūsų lais
vės reikalu, pernai birželio minė
jime Stockholme buvęs pagrindi
niu kalbėtoju. įdomiausia, jog 
premijuotojo romano idėją rašy-

doj. Faktas, jog abi bylos buvo tojas, kaip jis pats pernai yra pa-

I SPORTAS
KANADOS APYGARDOS STALO 

TENISO METINĖS VARŽYBOS įvyks 
Į kovo 3 d., šeštadienį, 10 vai. ryto To- 
Įronto Table Tennis Club salėje 299 
Queen St. West Toronte.

Bus pravestos individualinės ir ko
mandinės varžybos. Individualinėse 
varžybose dalyvaus: vyrai, moterys, 
jauniai ir mergaitės. Jaunių ir mergai
čių varžybos prasidės 1 vai. p.p. Visos 
rungtynės bus pravestos dviejų minusų 
sistema. Stalo teniso vadovas

VYČIO ŽINIOS
B-A lygos, kuri, kaip pagaliau pa

aiškėjo, vadinasi Toronto Ladies BL, 
j pirmenybėse vytietės įveikė latves 55:

REALTORS

527 Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404

Maskvos pagarsintos, rodo, jog reiškęs, gavo mąstydamas apie 23. žaidė: Pru’nskytė 11, Radzevičienė 
jomis siekiama ne tik vidaus poli- Pabaltijo tautų likimą. Knygoje' 16, Kasperavičiūtė 4, žolpytė 2, Balsie- 
tikos tikslų. Už tai suprantamas vaizduojamas Karolio D. nugalė- nė 18, Rutkauskaitė 4. Paskutines pir. 
pvz. santūrumas, kuriuo, nežiū- tnc į r terorizuoiamos mažos tau- inenybių rungtynes vytietės žaidžia šį 
rint pasipiktinimo mirties baus- tos gyvenimas. Šiaurės tarybaiiantradienisu.Tru'Way- 
mėmis, buvo sutiktas, sprendimas kuri skiria literatūros premijas,1 rvA n»atwk> 
čionykščiuose suinteresuotuose! priklauso Danija. Islandija, Nor- 
sluogsniuose. Kai teiravausi nuo--; vegjjaj Suomija ir Švedija. Pre- w, A A r* 1 ė O LT 1 rT/N OCmOMO 11C • • • , a v . .. • . • •

Perkant ar parduodant betkoki nekilnojamą turtą, kreipkitės 
į šią gerai žinomą firmą.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, Įvairaus dydžio apar
tamentų, biznių, farmų sklypų etc. 
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.

ziciją: demaskuoti vokiečius ir ginti 
žydus. Budri tos spaudos koresponden
tų akis nepraleido nepastebėjusi nė 
vieno vokiečių žiauraus ir kruvino žy
gio prieš žydus. Tuos faktus ji kėlė sa
vo skiltyse, orientavo visuomenę, nu
statė lietuvių elgimosi su žydais kryp
tį ir piktinosi bei smerkė vokiečių an
tižydišką akciją. Daug įdomių ištraukų 
tuo klausimu gailma būtų pateikti. De
ja, tos spaudos rinkinių čia tremtyje 
visai nėra, arba tik šis tas — atsitikti
nai pakliuvę pavieniai numeriai. Br. 
Kviklio knygelės “Lietuvių kova su 
naciais” (Memmingenas, 1946 m., 18 

a__  __ psl.) įgalina 'pateikti dvejetą citatų
okupantus buvo leidžiama 15 laikraš- iš kalbamosios spaudos.
čių. Gestapininkų dėtos pastangos juos “] 
sugauti ir likviduoti nuėjo niekais, žudyta 
nors daug lietuvių — tiesioginių ar ne
tiesioginių tų laikraščių bendradarbių 
— pakliuvo į jų nagus ir sunkiai nu
kentėjo. Tuomet gestapas ėmėsi gud
rybės leisti savą “pogrindinį” laikraš
tį rezistencinei opinijai klaidinti ir sa
vom idėjom pravesti. Leisdavo lietuvių 
leidžiamų laikraščių vardu. Vienam 
tokiam gestapiniam “Laisvės kovoto
jui” 1944 m. vasario-kovo mėn. nr. iš
keltu klausimu gestapininkai tariamai i stato, nors visa lietuvių tauta jautė jų 
lietuviu vardu taip rašė:

“Smetonos santvarka yra ir liks mi
rusi, šioji santvarka pati save nuteisė 
dėka reiškiamo žydams bei lenkams 
prielankumo. Mes siekiame valstybės, 
sukurtos autoritetiniais, fašistiniais pa-

(Atkelta iš 2 psl.)
mus, išgabeno į Rusiją. Jų vietas už
ėmė kiti. Liko gausingi būriai partijų 
narių, visose apskrityse partijų padali
nių vadai. Veikti, nors labai sunkiai, 
buvo galima. Net bolševikii pirmosios 
okupacijos metu buvo slaptų suvažiavi
mų, pasitarimų.Ir jos veikė, davė toną, 
suorganizavo pasipriešinimą — rezis
tenciją, su vyriausiu organu priešaky, 
pasivadinusiu Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetu.

Kokią poziciją užėmė partijos nai
kinamųjų žydų klausimu? Leiskime at
sakyti į šį klausimą gestapui. Lietu
viškosios rezistencijos prieš nacinius

Per 80.000 Lietuvos žydų buvo iš- 
i, — rašo laikraštis “Į Laisvę” 

1943 m. gegužės mėn. 25 d. Nr. 9. — 
Šaudymams vadovavo vien vokiečiai. 
Juos vykdė taip pat vokiečiai ir lietu
viškomis uniformomis apsivilkę padug
nės — visokie jankai ir jaskai, kuriuos 
vokiečiai nugirdydavo ir leisdavo žu
domuosius apiplėšti. Lietuvių tauta 
nuo tų masinių skerdynių atsiribojo. 
Lietuvos Laikinoji vyriausybė neišlei
do nė vieno prieš žydus nukreipto riuo-

HAVELOCK — BLOOR
§1.800 pilna kaina, maisto produk

tų ir rūkalų krautuvė, apyvarta 
apie $500 savaitėje, galima padi
dinti. Nuoma $65 mėn. Parduoda 
dėl senatvės.

BENZINQ STOTIS — GARAŽAS
$2.000 įmokėti, puiki vieta, Toron

te. Benzino parduoda apie 70.000 
galionų metams. Iš mašinų taisy
mo apie $12.000 metams, žema 
kaina. Skubus pardavimas.

BLOOR — JANE
$4.000 įmokėti, 8 kambarių per du 

augštus, atskiras, mūrinis namas, 
kvadartinis planas, vandens aly
vos šildymas, 2 modernios virtu
vės, 2 vonios, garažas, didelis kie
mas, atvir. morgičius, arti Bloor.

INDIAN RD. — BLOOR
§5.000 įmokėti, 13 kambarių, atski

ras mūrinis dupleksas, naujas 
vandens šildym., recreation kam
barys rūsyje, 6 kambariai pirma
me augšte/dvigubas garažas, arti 
Bloor.

SWANSEA
$6.000 įmokėti, 6 metų senumo pui

kus atskiras mūrinis,5 kambarių 
bungalo. aliuminiaus langai ir du
rys, garažas su privačiu įvažia
vimu, modernus viduje, 17 metų 
atvira skola. <

HIGH PARK — RONCESVALLES 
TRIPLEKSAS
$15.000 įmokėti, 17 kambarių, tik

4 metų senumo. Atskiras mūri
nis pastatas. Vandens - alyvos šil
dymas. 3 garažai. Privatus Įvažia
vimas. Labai gera nuoma. Arti 
prie susisiekimo bei krautuvių. 
Vienas gražiausių pastatų High 
Parko rajone.

APARTAMENTINTS NAMAS
S75.000 tiktai prašoma kaina už ši 

puiku modernų trijų metų senu
mo. 10 atskirų butų mūrinį pasta
tą. Vandens alyva šildymas, pri
vatus Įvažiavimas, garažai. Virš 
S12.000 metinių pajamų. Labai 
puikus pirkinys.

P. KERBERIS
Darbo telefonas LE. 2-4404 
Namų telefonas LE. 5-1584

P.S. Didelis pasirinkimas tripleksų, 
siksplcksų ir apartamentinių namų.

BATHURST — KING
S800 įmokėti. 6 kambariai. Dvi vir

tuvės. Viena skola balansui 
tik $70 mėnesiui. Pilna kaina 
$9.500.

DELAWARE — COLLEGE
$3.500 įmokėti. 7 kambarių per du 

augštus, atskiras, gero mū
ro namas. Dvi virtuvės. Gara
žas. Viena skola balansui. 
Prašo $19.500.

BLOOR — JANE
§4.000 įmokėti. Atskiras namas, 8 

kambarių per du augštus, 
karšto vandens alyvos šildy
mas. Dvi vonios. Dvi moder
nios virtuvės. Garažas ir šo
ninis įvažiavimas. Viena sko
la bal. Pilna kaina $20.500.

KIPLING — DIXON
$5.400 įmokėti. Naujas 6 didelių 

kambarių bungalow. Dviejų 
mašinų garažas. Didelis kie
mas. Privatus įvažiavimas. 
Viena skola balansui. Pilna 
kaina nužeminta nuo S22.000 
iki S18.900.

HIGH PARK — ANNETTE
S10.000 įmokėti. 3-jų metų senumo 

originalus trijų šeimų namas
— tripleksas. Karšto vandens 
alyvos šildymas. Didelis kie
mas ir šoninis Įvažiavimas. 
Pilna kaina $32.900.

RUSHOLME RD .— COLLEGE
S24.000 pilna kaina. Atskiras mūri

nis 10 kambarių, dviejų augš
tų namas, karšto vandens aly
vos šildymas. Dvi modernios 
v irtu vės. Garažas. Recreation 
kambarys. Reikia įmokėti 
apie S7.000. Balansui tik vie
na skola.

BLOOR — RUNN YMEDE
S12.C00 įmokėti. Naujas trijų šeimų 

namas — originalus triplek
sas. Modernus karšto van 
dens šildymas. Trijų mašinų 
garažas ir privatus įvažiavi
mas. Kiekvienas butas turi 
balkoną. Nepraleiskite pro
gos įsigyti modernų pastatą
— gerame rajone.

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
niu namu. x ’:

j. RUKšA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165

CYO lygoj, neatvykus St. Helens 
krepšininkėms, vytietėms buvo užskai
tytas laimėjimas. Vietoj to vytietės 
žaidė draugiškas rungtynes su St. An
selms, kurias laimėjo 21:10 pasekme. 
Žaidė: Jonynaitė 7, Supronaitė 4, Žol
pytė 4, Renkauskaitė, Čirvinskaitė 6, 
Kruminaitė. Po dviejų laimėtų rungty
nių vytietės pasiekė finalą, kur teks 
žaisti prieš Corpus Christi.

Ontario Intermediate pirmenybėse 
pirmas rungtynes vytietės žais šį sek
madienį 7 vai. Woodgreen Community 
Centre patalpose; kurios randasi 835 
Queen St. E. Kviečiame visus gausiai 
atsilankyti. Sekančias rungtynes teks 
žaisti Peterborough.

Mūsų rėmėjams J. Tumosui, P. V. 
Skirgailai, V. A. Balsiui ir A. Klimui 
nuoširdus ačiū! A. S.

DIRBTINIO LEDO ČIUOŽYKLOS
Inž. R. Kavaliausko pasiūlymas — 

“Čiuožykla žiemą ir vasarą” — įrengti 
dirbtinio ledo čiuožyklą Vilniuje susi
laukė didelio pritarimo vilniečių tarpe. 
Mokslų akademijos vyr. mokslinis ben
dradarbis J. Senkus priminė “Tiesos” 
skaitytojams, kad dirbtinio ledo čiuo
žyklas jau seniai turi Estijos ir Latvi
jos sostinės. Jų ledo ritulininkai ir 
dailiojo čiuožimo meistrai gali treni
ruotis ištisus metus, kai tuo tarpu Lie
tuvos atstovai turi taikytis prie labai 
nepatogių ir dažnai nepastovių žiemos 
sąlygų.

Dailiojo čiuožimo federac. pirm. A. 
Velička skundžiasi, kad Vilnių baigia 
nukonkuruoti Kaunas: pramonės staty
bos projektavimo institutas jau praėju
sią vasarą visuomeninės talkos pagrin- 

i dais pradėjo ruošti dirbtinio ledo čiuo
žyklą prie sporto halės. Jos įrengimo 
darbai turėtų būti užbaigti šiais me
tais. Technologinį šaldymo projektą 

I Kudirka, A. Kiškis. V. Balsvs; A. Pau- Paruošė inžinierius A. Babieža, įvesda- 
tlauskas. P. J. Bartninkas. V. Trum naujų sprendimų, ku-

pys. E. Valiūnas. A. Lapaitis, J. Tarno- : r*e w čiuožyklą padarys ekonomiš- 
šiūnas. S. Kryževičius. S. Paciūnas, V-J Hesi\e visas kitas panašaus pobūdžio 
Skrebutėnas, A. Mazlaveckas. D. Simin-; čiuožyklas Sov. Sąjungoje. -vkst- 
kėvičius. K. Lukošius, K. Linka. ,A. 
Klemka. K. Taujanis, M. Jankus. M. 
Vaišvilas, M. Slapšys, A. Balkus. P. Vi
limas. A. M. Sėliokas, K. Remėikaitis. 
B. Marijošius, M. Dervinis, B. Račkaus
kas, V. Garbauskas. A. Sapijonis. A. 
Puidokas, A. Bentnorius. S. Varanka, 
A. Laurinaitis. P. Dambrauskas, B. Če- 
pauskas. J. Gataveckas. A. Rūta, A. ____ __ ______ _ , __
Statulevičius, P. Čepokas. A. M. Bum/dotas vasario 22 d. Mount Hope kapi- 
buliš. M. Sokolovas. S. Jakubauskas/. nėsę.
A. Palvelis, A. Jonušas, V. Steponaitis, 
A. Mikšys. J. Vaitkus, A. Čeponis, S. 
Dabkus. Z. Girdauskas, J. Šarūnas, P. 
Kairys, J. Lukošiūnas. A. Galinaitis. G. 
Karalius, L. Razgaitis. A. Giniotis, V. 
Gumauskas, V. Ambakas. P. Ščepavi
čius. E. V. Abramavičius, M. O. Remei- 
kis, F. Kasperavičius, A. Gačionis, J. 
S. Andriulis, T. Kovelienė, O. Bazi- 
liauškienė, A. O. Mitalas, A. Pūkas, J. 
Greibus. A. Stulginskaš. H. Sadauskas,
J. Juzukonis, J. Jankaitis. J. Benetis, 
M. Bušinskas. P. Styra. M. Barškietis, 
G. Lastauskienė. S. Gailevičius, D. 
Simkevičius. D. Siminkevičius. J. Uo
gintas, J. Dičpetris, B. Kašinskas. A. 
Urnavičius. J. Povilaitis, J. Daunys, L. 
Sendžikienė. L. Macirinskas, P. Stripi- 
nis. A. Masaitis. Z. Ručinskas, V. Vai
dotas, A. Žaldokas. A. Kutka, V. Se
maška. J. A. Skėrius, S. J. Sinkevičius. 
A. Taraila’, A. Avižius, Park Side Meat 
Market. S. Valotka, A. Beresnevičius, 
Beržinskas. K. Ardavičius, G. Rein
hardt, M. Seveckis, K. Ožalas, G. Ke- 
raitis, A. Simonavičius, J. Juodikis, K. 
Ožalas, J. Dambrauskas. A. Pavilonis, 
P, Serapinas. A. Totoraitis. J. Bleizgys, 
V. B. Butvilą, J. Kisūnas. M. Petrulis,
A. Ripkevičius. J. Račkauskas, V. Že
maitis, B. Galinienė, P. Balčiūnas, B. 
Navalinskas, A. Povilaitis, E. Jafr- 
movas, A. Bernotaitis, P. Masiulis, M. 
Pavilionis, K. Aranauskas, J. Rešaus- 
kas, Geidukytės, A. Grigas, A. Diržys,
K. Cincius, F. Kundrotas, H. Liubavi- 
čius, J. Dementavičius, E. Manglickas,
I. O. Krasauskas, J. Tunaitis, W. Kiškū- 
nas, L Šatras, S. Slabokas. A. Kantvy- 
das, F. Senkus, H. Rožaitis, V. Urbo
nas, A. Rudnickas, J. Plėnys, S. Pul
kis, J. Beliūnas. K. Juzumas, G. Kau
lius, O. Beresnevičius, A. čižikas, J. Mi 
liušas, M. V. Slapšys, V. Petrauskas,
J. Rėvas, J. Černiauskas, E. Miliaus
kas, V. Mazulaitis, V. Krikščiūnas, B. 
Sakalas, A. Sivokas, P. Misevičius, V. 
Urbonas, T. Kozeris. J. Stankaitis, D. 
Kaškelienė, S. Stonkienė, J. Gaivelis, 
V. Keršys, K. B. Kiaunė, O. Tamošaus
kas, Ch. Sinkevičius, A. Dobrovolskis,
B. P. Ūkelis, G. Daugėla, S. Poška, L. 
Oleka, A. Dobilas, B. Vaišnoras, J. 
Ciegis, V. A. Kartavičius, S. A. Cip- 
lijauskas, J. Vameckas, J. Stanionis, 
Z. Romeika, S. Pranckūnas, S. Ambro- 
zaitis, A. Rūkas, M. Empakeris, J. 
Aleksa, K. Kaknevičius, 
vičius. B. Miciulevičius, 
čius, B. Mulevičius, P.
Senkus.

Aukojusių mažiau $2 
vietos stokos neskelbiamos. 
Fondo Toronto skyriaus valdyba nuo
širdžiai dėkoja visiems aukotojams už 
aukas pavergtos Tėvynės vadavimo 
reikalams.

čionykščiuose suinteresuotuose priklauso Danija, Islandija, Nor-

monės vieno įtakingo asmens, jis 
manė, jog reikią palaukti, ką pa
sakys sovietinių klausimų žinovai, 
kurie esą JAV-še. Šiuo adresu aiš
kiai kreipiama ir visa tebesitę
sianti sovietų antisemitinė kam
panija. Vilniuje tatai irgi žinoma. 
Kaip tik dėl to tomis pačiomis 
dienomis, kai keturi kaltinamieji 
buvo nubausti mirties bausmė
mis, Paleckio ir Naujalio parašais 
buvo vienas po kito apdovanoti 
garbės raštais už “nepriekaištingą 
veiklą” Chaimas Teperis, Moisie- 
jus Birgeris, Leiba Desiatnikas...

Antireliginės propagandos siau
tulys tolydžio stiprėja. Pasiekia 
žinios apie naujas aukas ne tik 
Lietuvoje, bet ir kituose Maskvos 
valdomuose kraštuose. Sovietų 
šaltiniai paskelbė, jog Moldavijos 
augščiausias teismas mirtimi nu
baudęs 4 “fanatikus tikinčiuo
sius” ortodoksus už tai, kad neva 
jų sukurstyta minia pernai spalio 
mėn. nulinčiavusi vieną komunis
tą ateistą. Tasai buvo laikomas 
kaltu, dėl dviejų tikinčiųjų mir
ties. Tai tipingas dabartinės so
vietinio režimo vidaus padėties 
pavyzdys, kaip smurtas kelia 
smurtą.

mijos laureatas rašo kitą istorinį 
romaną, kuris lies europini liki
mą. Laikraštininkų klausiamas, 
jis pareiškė norįs taip ilgai gy
venti,kad galėtų pamatyti laisvą 
Europą ir tokį laisvą pasaulį, koks 
įmanomas.

KREGŽDUTĖ I dalis
Elementorius pradedantiems 

mokytis lietuvių kalbos
Išleista jau IlI-čioji laida; pla

čiai vartojamas šeštadieninėse 
mokyklose Kanadoje, JAV, Aust
ralijoje, Vokietijoje.

Gausiai iliustruotas. Pabaigoje 
vadovėlio platus paaiškinimas — 
metodinės pastabos —- mokyto
jams ir tėvams, kaip prieinamiau 
šiuo vadovėliu naudotis.

Autorius — pedagogas A. Rin
ktinas. Kaina $2.25.

Gaunamas sp. b-vėj “Žiburiai”, 
941 Dundas St. W„ Toronto 3, 
Ont., ir pas visus lietuviškosios 
spaudos platintojus.

padarytą skriaudą ir laukė, kad teisin
gumo ranka nubaustų tą žydų dalį, ku
ri aktyviai padėjo bolševikams kankin-j 
ti Lietuvą. Vysk. V. Brizgys viešai 
įspėjo lietuvius nesutepti rankų sveti- • 
mu turtu ir krauju* Lietuvių tautos vė- į 

grindais, kurioje gyvena vien tik lie-i teranai — dr. K. Grinius, kun. M. Kru-. 
tuviai. Todėl skelbiame griežtą kovą į pavičius ir prof. Aleksa — memoran

dumu, už kurį buvo ištremti, protestą- ' 
vo Rentelnui dėl žydų žudymų ir len
kų iš ūkių kraustymo”.

Tas pats pogrindinis laikraštis 
Laisvę” 1943 m. 18-19 nr. tuo pat žy
dų klausimu taip rašė:

“Rudoji okupacija beveik likvidavo 
Vilniaus getą. Visas rajonas buvo ap
suptas. Viduje patys vokiečiai gaudė 
pradžioje darbui tinkamus vyrus, vė
liau ir moteris ir senius, žydai patys iš 
namų nėjo — kiekvienas buvo išvaro
mas skyrium. Užbarikaduoti namai bu
vo susprogdinti drauge su juose buvu
siais žydais. Kurie slapstėsi kanaliza
cijos vamzdžiuose, prigirdyti paleista
me vandenyje. Iš viso Daugpilio kryp
timi per 3 dienas išvežta apie 10.000 
žydų. Vokiečiai sako, kad į Estiją dar
bams. Iš buvusių Vilniaus gete 14.000 
žydų liko tik kokie 2.000”.

Katalikų Bažnyčios rūpestingas mo
kymas ir pavyzdys ir slaptosios lietu
viškos spaudos gyvas informavimas nu
statė lietuviškoje visuomenėje deramą 
liniją, kaip laikytis žydų atžvilgiu. Ir 
lietuvių tauta išlaikė savo garbę ir mo
ralinį švarumą savo amžinų įnamių — 
žydų — atžvilgiu.

čia paminėta, kaip laikėsi nacių su
darytos žydams būklės atžvilgiu Laiki
noji vyriausybė ir jos organai, buvu
sių vyriausybių nariai, Katalikų Baž
nyčia su savo dvasininkija, partijos, 
t.y. kolektyvai, kurie gali kalbėti pla
čiųjų masių vardu, ir pogrindinė anti- 
nacinė liet, spauda. O šie paminėtieji 
kolektyvai, be jokios abejonės, išreiš
kė visos lietuvių tautos pažiūrą į nacių 
žydams taikomus metodus.

Vadinasi, lietuvių tauta šiuo atsiti
kimu visas savo simpatijas ir realią pa
galbą nukreipė nelaimingai žydų tau
tai, o naciams — pasibjaurėjimą ir an- į 
tipatiją.

(Bus daugiau)

rusams, vokiečiams, lenkams, žydams.
“Su demokratinėmis partijomis mes 

bendradarbiausime tik tuo atveju, jei 
jos nustos laikiusios lietuvių tautai 
kenksmingos krypties ir visiškai subor- 
dinuosis mūsų idėjoms (minčių ei
gai). Krikščionių demokratų partija, 
kuriai vadovauja dvasiškija, rodo di
delį prielankumą žydams. Demokrati
nių partijų vadovai — Grinius, Krupa
vičius ir prof. Aleksa — 1942 in. lap
kričio mėn. įteikdami memorandumą 
Generaliniam komisarui, aiškiai įrodė 
prielankumą žydams.

“Krikščionių demokratų partija pri
tarė jų žygiui ir protestavo prieš žydų 
išnaikinimą (skaityk “Nepriklausomoj 
Lietuvoj” nr. 9.12.1942). Daugelis dva
sininkų rėmė žydus...

“Kaip pastarųjų laikų pavyzdžiai, 
minėtini dvasininkai Vaclovas Tamoše- 
vičius Kaune ir Juozas želvys Kaune— 
šv. Antano bažnyčia, kurie 1944 m. 
sausio mėn. krikštijo iš geto pabėgu
sius žydus ... Giliai tikintis katalikas, 
lygiai kaip ir mes, smerks tokius veiks
mus”.

Tuo būdu ir gestapininkų "teisingu 
šiuokart tvirtinimu, žydus užtarė ir 
gynė visos lietuviškosios demokratinės 
partijos: krikščionių demokratų, valst. 
liaudininkų, ūkininkų/ socialdemokra
tų, ūkininkų sąjungos ir darbo federa
cijos. Prie tos kategorijos priskaityti 
ir tautininkai.

ŽYDAI IR POGRINDINĖ 
LIETUVIŲ SPAUDA

Visa lietuvių tauta stojo prieš nacių 
okupaciją ir jų organus. Kovai su na
ciais buvo leidžiama, neskaitant pro
klamacijų gausybės, kaip buvo minėta, 
15 pogrindinių laikraščių. Nė viena na
cių okupuotoji tauta proporcingai ne
turėjo tokio rezistencinės spaudos 
skaičiaus. Tie laikraščiai žydų klausi
mu užėmė aiškią ir nedviprasmę po-

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 

Duodamos 5% paskolos perkantiems namus.
BLOOR — JANE, $5.000 imokėti, miiro, atskiras, 2 augštų, 8 kambarių, 

pirmame augšte 4 kamb. ir vonia iš 3 gabalų, antrame augšte taip pat. 
Viskas atskirai. Gražus kiemas. Garažas. Savininkas paima pirmą skolą 
5(5+5 metų balansui. Šio namo viešoj rinkoj nėra. Prašoma kaina 
$22.000.

PARDUODAMA ANTRA SKOLA ant naujo namo $3.900 iš 20% 3 metams.
Labai geras kapitalo investavimas.

NETOLI PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS. $6.000 imokėti. atskiras, gero mūro, 
8 khmbarių per 2 augštus. 2 mod. virtuvės, alyva vand. apšild. garažas, 
šoninis privatus 9 pėdų įvažiavimas. Kaina. $20.900.

PARKDALE. $7.000 imokėti, 2 metų senumo, pirmos rūšies 5 ir 5 kamb. 
dupleksas, rūsys baigtas. 4 kamb ir virtuvė, bet nėra leidimo triplcksui. 
2 muro garažai, gražus kiemas. Kaina $33.000.

BLOOR — JANE. $5.000 įmokėti, atskiras. 7 kambarių, vand. alyva apšildo
mas. 2 mod. virtuvės, garažas, šoninis privatus 10 pėdų įvažiavimas. 
Kaina $20.000.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105
Kreipkitės visais reikalais į EXTRA Realty Ltd. čia ekstra patarnavimas.

per Toronto skyrių, vykdžiusį aukų rinkimo vajų 1961 m., aukojo:
$20: dr. J. Yčas;
$15: dr A. Valadka:
Po S10: V. Yčienė. kun. P. Ažubalis, 

dr. M. Arštikaitytė, Tėvai pranciško
nai, J. P. Auguštinavičiūs, J. Margis. 
P. Dalinda, P. Kudreikis. Z ir B. Jac
kus. J. Strazdas:

S6: V. Dailydė: :
Po S5: V. Vasiliauskas, A. Vaksnia- 

nas, Narbutas. V. Sinkevičius, B. Vai
dila, A. Vasiliauskas, A. Kuolas, B Če
paitis, J. Demikiš, dr. Urbaitis, H. Ste- 
paitis. A. Kruzinauskas, V. Germana-

• vičius, A. J. Morkis, J. Tamulionis, E. 
Ališauskienė. E. Punkrys. V. Sonda. 
T. A. Valius. E. Abromaitis, J. Stra
vinskas, D. Keršienė, V. Dagilis, J. 
Karka. S. Juozapavičius, dr. J. Keler
tas. V. J.• Meiluvienė, kun. dr. P. Gai
da, Č. Senkevičius, Dūndas Auto Body, 
A. Kalūza, L. šalna, A. Adomavičius, 
L. Vacekauskaš. A. Slapšys, č. Pšez- 
dzieckis, E. Dubihskas, E. Šlekys,_ J. 
Baltakys, V. Kerulis, K. E. Galiauskas,
A. Empakeris, E. A. Bumbulis, B. 
Kūdzmavičius, R. Rimas, dr. M. Any- 
sas, J. Astrauskas, dr. Čepas. A. J. če- 
keliš, V. Marcinkevičius, V. J. Petravi
čius, K. Dalinda, M. šeštokas. P. Dab- 
kus;

Po S4: T. Užupis, S. Gudaitis, J. Vel- 
vys, V. Indrišiūnas, A. Baltrūnas, dr. 
S. Pacevičius. A. K. Rusinai:

Po S3: J. Dubinskas, V. Paulionis, 
K. E. Galiauskas, V. Tamulaitis, E. Vi- 
tartas, E. Kazlauskas, V. Gudzauskas, 
J. Samulęvičius, A. Tundžius, A. Sake- 
vičius, V. Liubinskas, V. Savickas, dr. 
Sadauskienė, J. A. Medelis, V. Bubelis, 
J. Dunkys, J. Stasiulis, J. Gudelis, J. 
Girdzijauskas, J. Sapoškinas, P. Žukas, 
P. S. Morkūnas, P. Čeponis, V. Liuima, 
Plioplys, G. Morušaitytė, J. Dambraus- 
ki, A. Augutis, D. Matukas, P. Baraus
kas, J. Linkūnaitis, A. Mačiulis, E. 
Spudas, J. Linkevičius, A. Paškevičius,
B. Sergautis, P. Morkis, P. Šernas, A. 
Saulis, B. Arūnas, P. Lelis, J. Gove- 
das, S. Pundžius, J. Mažeika, V. Balys, 
J. Mickevičius, A. Sekonis, J. Pilkaus
kienė, V. Jaskevičius;

$2.50: A. Gurevičius, A. Masionis;
Po $2: J. Mackinis, K. Gečas, R. Kaz

lauskas, Z. Zaleckis, J. Petkevičius, B. 
Sriubiškis, G. Liorencas, H. Liorencai- 
tė, S. Laurinavičius, S. Treigienė, A. 
Bubelis, J. Čaplikas, C. Javas, L. Ado
mavičius, J. Savulionis, A. Starkus, A. 
Baltrušaitis, A. Jagėla, E. Liorencienė, 
Z. Laurinavičius, P. Gvildys, J. Sukaus- 

Į kas, J. Baltakys, J. Bacevičius, B. Paš- 
kauskas, V. Radzevičius, A. Plioplys, P. 
Senkus, A. Mickevičius, I. Urbonas, E. 
Jankus, J. Lažys, K. Stulpinas, J. Dam- 
baras, E. Jankus, E. Narušis, A. Z. Do
bilas, L. Marcinėnas, J. V. Ruslys, P. 
E. Karpa, J. Kalpokas, V. Gutauskas, 
G. Povilaitis, M. Briedikis, J. Budrys, 
Pilipavičius, J. Jocikas, V. B. Gatavec- 
kas, J. Riauba. J. Gustainis, A. Zalagė- 
nas, S. Kviecinskas, M. Petraitis, J. 
Kavaliauskas, M. Pluškaitis, J. Juodis,
A. Stančikas, V. Kolyčius, V. Aušrotas,
B. Sakalauskas, J. Pavilonis, M. Batar- 
la, E. Kuchalskis, B. Saplys, P. Būtė
nas, A. Sivokas, V. Vaitkus, A. Bočkus, 
J. Vaškelis, P. Balasevičius. J. Švėgž
da, M. Vascris, S. Daugėla, J. Kvie- 
činskas, A. Plėnys, A. Piravičius, J. Za
bulionis, A. šiaudinis, A. Rckštys, V. 
Seniūnas, J. Mackus, V. Bučys, E. Kin- 
deris, D. Kazlauskas, A. Venckus, K.

Kitchener, Ont.
RUDOLPH KIN AT, 61 m. amžiaus, 

gimęs Lietuvoje ir atvykęs į Kanadą 
1929 m. mirė nuo širdies smūgio kas
damas sniegą prie savo namų 22 Court
land Avė. Liko žmona, sūnus, duktė ir 
brolis su seserimi Vokietijoje. Palai-

LSB Jamborės Fon
dą parėmė aukomis

Aukojo $20 KLB Londono apyl. v-ba; i 
S6 — P. ir D. Judickai; ..
Po S5: KLB Hamiltono apyl. v-ba. 

Detroito jūrų skautų tėvų komitetas. 
A. ir O. Ratkevičiai, L. Parkside Meat 
Mkt. V. Blockis; t

$4 — O. E.; . ' :
S3 — J. Tumosas:
Po $2: J. Stulgys, L. Montvilas, A. 

Paulauskas, P. Saplienė, Senkuvienė, 
J. Pacevičienė;

Po $1: S. Pranckūnas, Ant. Bumbu
lis. V. Mikalčius. J. Juškevičius, N. 
Lukauskaitė. B. Abromaitienė. A. Dil- 
kus. J. Preikšaitis, M. Tabulėnas, V. 
Badenas, A. Baltrušaitis, Z. Sadauskai- 
tė-Masaitienė. Z. Simonaitienė, L Na- 
cevičius, V. Sičiūnas, R. Gaižutis, V. 
Kvedaras, S. Treigys, E. Abromaitis. 
J. Greičiūnas. B. Urbelis, S. ščepana- 
vičienė. Z. Koenig, S. Barškėtis, J. 
Kablys, E. čiupliauskas.

Kiti aukojo mažiau.
Visiems aukotojams Jamborės Fon

do vardu tariu nuoširdžiausią ačiū. 
Jūsų aukos padės mūsų skautiškam 
jaunimui vesti kovą dėl Lietuvos lais
vės V. Gudelis, 

LSB JF įgaliotinis Kanadai

KLB vajaus 
apyskaita

Lietuvos Neprikl. Akto signatarui prof. 
S. Kairiui-Kaminskui remti

Pagal apyskaitą, paskelbta 
“TŽ” ir “NL” 1961 m. birže
lio 15 ir 21 d.d. $511,47

Po to gauta iš Lethbridge ap. 5,00
Fort William apyl. 15,00
Liet. Darbininkų Dr-jos 35 kuo

pos Montrealyje - 15,00

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

F. SENKUS Real Esirate RO. 7-8131
1717 BLOOR STREET WEST, TORONTO 9 /

Namus, sklypus, ūkius, vasarvietes, verslo įmones perkant ar parduodant 
Jums mielai patarnaus J. MATULIONIS ir F. SENKUS

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

. Broliai SODOMAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROŽAITIS
Greitos kuro-alyvos pristatymas ir 

patarnavimas. 
Telefonas LE. 3-4908.

TELEVIZIJOS ANTENOS
2 E MI A U S I O M I S KAI N O MIS. Antenos nuo $17.50, 
Televizijos bokštai nuo S45.00. Garantuotas darbas ir vaizdas 
kanaluose 2, 4, 6, 7, 9, 11.
Skambinti: LE. 6-4004 iki 10 vai. vak. Leonui BIELSKIUI.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)

Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450
Namų telefonas BE. 3-5996

V. Gerasima- 
B. Matulevi- 
Pranaitis, V.

pavardės dėl 
Tautos

moteVisk’u rcbv A & B TAILORS
SI U V Ė J A S A. Beresnevičius

'^’g. įĮ------- L,'.,.jrTy ‘g? — "'^Į. ' ■.» - ........ y —
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

1299 DUNDAS STREET WEST. TORONTO. TEL LE 11432

Viso $546.47
Prof S. Kairiui-Kaminskui Remti Ko

miteto ižd. prof. S. Dirmantui pasiųs
ta per:
KLB Šalpos Fondą $546,47
Betarpiškai pasiuntė KLB Kr.

Valdyba
Sudbury apylinkė
Rodney apylinkė

100,00 
10,00 
30,00

Bendras KLB vajaus įnašas $686.47
Nuoširdus ačiū visiems, prisėdėju

siems savo įnašu ar darbu prie sėk
mingo vajaus.

KLB Kr. V-ba ir šalpos Fondas

Tokijo “ didžiausias
miestas

Japonijos sostinė Tokijo, lai
komas didžiausiu paasulyje mies
tu, pasiekė 10 mil. gyventojų. 
Antroje vietoje lieka Londonas su 
8.2 mil. ir trečioje Niujorkas su 
7,7 mil. gyventojų.

RUSHOLME — COLLEGE
$3.000 įmokėti, atskiras, raupį, ply

tų, per du augštus 9 kamb., dvi 
mod. virt., dvi vonios, namas ir 
kambariai visiškai geram stovy. 
Statybininko sau statytas. Du ply
tų garažai. Uždara veranda. Van
deniu alyva apšildomas. Kaina 
apie $20.000.

ST. GEORGE ST. — MIMICO
$3.000 įmok., bangalovas 6 did. ir 

šviesūs kambariai, beveik užbaig
ta seklyčia rūsy. Vandeniu alyva 
šild.. Did. sklypas. Apie $16.000.

GEOFFREY — RONCESVALLES
$6.000 įmok., atsk.. did. 10 kambar. 

namas. Skersinis koridorius. 3 
virt.. 3 vonios, platūs laiptai, su 
visais baldais. Vandeniu alyva ap
šildomas, 2 garažai. Prašoma kai
na S22.500.

TULLER — QUEEN ST.
S2.500 įmok., atskiras. 10 kamb., la

bai gerai įrengtas, dvi virt.. 2 vo
nios. vandeniu alyva apšildomas, 
du mūro garažai, didelis kiemas, 
senukai anglai gyvena keliolika 
metų. Pirmą kartą parduoda, be

morgič. Atrodo galima bus pirk
ti už apie $15-16.000 su visais bal
dais. Geras susisiekimas ir leng
vai išnuomojama.

GAZOLINO STOTIS — GARAŽAS 
Tik $8.000 • 10.000 įmokėjus galite 

pasidaryti pelningos ir didelės 
nuosavybės nepriklausomu savi
ninku, beveik Toronte ir kartu 
kurorte. Prie didelių plentų susi
kirtimo ir žymaus miestelio. Pil
na lietuvių vilų savininkų ir įvai
rių verslininkų. lli mylios nuo 
Simcoe ežero ir besiplečiančio 
provincijos parko. Gazolino stotis 
su 4 pompomis, garažas 8-nioms 
mašinoms, mechaniniam remon
tui ir dažymui. Dodge atstovybė, 
didelis sklypas: frontas asfaltuo
tas. Gyv. namas iš 6 šviesių, di
delių ir dažytų kambarių, moder
ni virtuvė, alyva apšildomas. Di
delės pajamos. Pilnai ir du dali
ninkai verstųsi. Be morgičių. 
Anglas savininkas laikė 12 metų. 
Kaina apie $37.000. Inventoriaus 
sąrašas ir finansiniai daviniai pas 
mus.

Turime krautuvių, farmų. vasarviečių, hotelių. motelių Įvairiose 
vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat 

parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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1064 Bloor St. W Tel. LE. 4*9286

(prie Gladstone Ave.)

RONCESVALLES — PEARSON 
$2.000 įmok., 6 did. kamb., mūr., 

atskiras, 2 mod. virt., vieta gara
žui, lengvos išmok, sąlygos.

ANNETTE — WINDERMERE AV. 
$3.000 įmok., mūr., atskir., 10 kam

barių, labai švarus, naujas šild., 
3 virt. Vienas 10-čiai metų morgi- 
čius. Arti krautuvės ir susisiek.

JANE — BABY POINT
$6.000 Įmok., rupių pi., atsk., 2 mo

dern. virt., vand. alyva šild., šoni
nis jvaž., garažas. Arti kraut, ir 
susisiek. Puikus nuomavimui, tik
rai gražus namas.

Vertas apžiūrėti.

PACIFIC AVE. — BLOOR
$6.000 Įmok., 8 kamb., atsk., mūr., 

nepereinami kamb., vand. apšil
dymas, did. kiemas, garažas ir šo
ninis ivaž. Vertas pamatyti.

= ES 3SSSSSSSE = SS ES
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Skaitytoj y laiškai

DUNDAS — RONCESVALLES 
$3.000 įmok., mūr., atsk., 7 kamb. 

per du augštus, 2 mod. virtuvės, 
naujas šild., garažas. Galima tuoj 
užimti. Pamatykit, jums tikrai pa
tiks.

BLOOR — SWANSEA
S6.000 Įmok., 7 kamb. per du augš

tus, rupių pi., kvadrat. planas, 
naujas vand. šild. Vienas morgi
čius. Skubus pardavimas.

BLOOR — JANE
$5.000 {mok., rupių pi., atsk., 7 gra

žūs kamb., kvadrat. planas, vand. 
alyva šild., įrengtas rūsys. Vienas 
morgičius išmokėjimui. Svarus ir 
gražus namas.

RUSHOLME RD. — BLOOR 
$10.000 • $12.000 įmok., 17 kamb., 

naujos statybos originalus trip-, 
leksas. Dideli kamb. Idealus nuo-. 
mavimui, augštos.pajamos, geras* 
investavimas. Vertas dėmesio.

DURIE ST. — ANNETTE
$5.000 įmok., 9 kamb. per du augš

tus, mūr., atsk., 2 mod. virt., 2 
vonios, vand. alyva šild. Garažas 
ir šon. įvaž. Galima tuoj užimti.

BATHURST ST. — ST. CLAIR AV. 
$15.000 įmok., rupių pl., 6 butų 

apartamentas, viskas išnuomota, 
augštos pajamos, ideali vieta. Ga
rantuotas investavimas.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Telef. LE. 4-9286. Namu - RO. 6-0417

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
ir apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

stočių, garažu, motėliu, įvairiu bizniu ir t.t.

V. (Vic) BUTRIMAS
DĖL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD, ONT.

Frederick F. MARTIN Namu: V. BUTRIMAS
Real Estate 139 Fourth St. E.

Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.
Įstaigos tel. Wasaga Beach 201 Tel. 2337

laupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

"PARAMA"
Būstinė:
Lietuviu Namai
1129 DUNDAS STREET WEST,
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE. 2-8723.

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima 
tik 8%. Už paskolas • morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir in
validumo atveju apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta san
taupų dydyje. " ‘
DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 
1 vai. po pietų ir vakarais nuo 5.30 ligi 9 vai. vakaro: antradieniais nuo 
10 vai. ryto ligi 1 vai. po pietų ir vakare nuo 7 vai. ligi 9 vai. vakaro; 
trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo'10 vai. ryto ligi 1 vali po pietų.

GERB. REDAKTORIAU,
Aš retai kada praleidžiu progą daly

vauti mūsų kultūriniuose parengimuo
se ir pasekti jų pažangos eigą. Š.m. 
vasario mėn. 18 d. buvau labai malo
niai nustebintas Toronto lietuvių tau
tinių šokių grupės, vad. V. Turūtos, 
pasirodymu mūsų tautinės šventės me
tu. Ne tik mane, bet ir visus žiūrovus 
džiugino faktas, jog grupė yra atnau
jinta jaunais veidais ir tolokai nužen
gusi šokio meno kelyje.

Mūsų liaudies šokiui yra labai svar
bus ne tik meniškas judesio apipavida
linimas, bet ir ypač perteikimas jo 
dvasinės išraiškos. Jei šios nuotaikos 
trūksta, šokis tampa tik monotonišku 
trepsėjimu. Šį kartą kalbamos nuotai
kos išpildyme buvo daugiau, kaip anks
tesniuose pasirodymuose. Dėlto ir žiū
rovai labiau juo žavėjosi.

Bravo vadovui ir šokėjams. Didesnis 
į savo uždavinį įsigilinimas ir pastan
gų įtempimas niekados neapvilia.

A. Kirsna
ATEINA IR TOKIŲ LAIŠKŲ 

IŠ LIETUVOS
Brangieji,
Seniai Jums berašiau, taip kad po 

tokios pertraukos nebežinau nė nuo 
ko pradėti. Trumpai reziumuojant — 
gyvenam gerai, geriau kaip prieš me
tus. Rudenį buvau tėviškėje; pasakojo 
apie Jus, skaičiau Jūsų laiškus. Ne
pamiršau Jūsų. Kiekvienu atveju, kai 
tik išgirstu Kanados vardą, mintimis 
aplankau ir Jus.

Labai įdomu, kaip Jums sekasi? Kas 
naujo amerikoniškame gyvenime? 
Kaip šu mūsų išeivijos visuomeniniu 
gyvenimu, literatūra ir spauda? Ma
nau, kad daug ką įdomaus ir greitai 
parašysit. •

O dabar keletas smulkmenų apie 
Lietuvą, apie mūsų gyvenimą.. žmo-j 
nės linksmiau gyvena, laisviau alsuo
ja. Štai, kad ir brolio žmona (prieš po
rą metų grįžusi iš Sibiro mokytoja. 
Red.)*. Ji visada veržėsi dirbti savo 
srityje, bet vis nebuvo sąlygų. O kai 
žmogus negali pasiekti savo tikslo, jis 
būna Tr irzlus, ir nepatenkintas. Pa
galiau nuo šio rudens ji pradėjo mo
kytojauti ir yra labai patenkinta. Jau 
iš trumpo pokalbio matai, kad prade
da pasitikėti savimi, mato kad juo 
pasitikima, jaučiasi, kad reikalingas 
visuomenei.

Didžiuliu įvykiu buvo partijos XXII-
• sis suvažiavimas. Nežinau, kaip jis bu-i^ 
į vo komentuojamas Amerikoje ... Sta- Į 
j lino kultas pasmerktas visiškai. Pa- 
! keisti miestų pavadinimai, gatvių var
dai. Visur atsisakoma bereikalingo ba
lasto — netgi architektūroje. Garbi- 
nom tas bereikalingas kolonas — nau-! j 
juose pastatuose jų nebėra. Auga tik-Į* 
rai moderniški gyvenamųjų namų j

se, kaikurie naiviai paliesti punktai 
verčia klausytojui susidaryti įspūdį, 
kad ta sąjunga yra nusiteikusi politiš
kai jir vienašališkai. Gal tą įspūdį su
darė kalbėtojų nesugebėjimas tinka
mai išreikšti savo mintis. Pvz. kalbė
dami apie nedarbą, sunkų pragyveni
mą, “badavimą’*, valstybės0 ekonomi
nius negalavimus, pirmiausia-prikimba 
prk? valstybės ginklavimosi: pinigų 
švaistymą raketoms, lėktuvams, ka
riuomenės algoms ir kitiems karo reik
menims, kurie esą sąmoningai provo
kuoją karą. Atrodo, kad ta dalelė visų 
krašto išlaidų visą nedarbo velniavą 
ir daro. Esą kanadiečiai už tuos pini
gus galėtų turėti nemokamą mokslą, 
ligonines, bedarbiams patenkinamą pa
šalpą, galėtų statyti namus, vesti ke
lius ir t.t. Rimtai pagalvojus, šios min
tys yra visiškai tendencingos. Kai Ry
tų meška apsiputojusi siaučia ir pilnu 
tempu ginkluojasi šiame amžiuje bai
siausiais ginklais, ryždamasi praryti vi
są žemės rutulį, ta suma, kurią Kana
dos vyriausybė skiria ginklavimosi rei
kalams, krašto apsaugai nuo užpuoli
ko, yra tik lašas jūroje jr su tokiu 
kapitalu nedarbo klausimas negalėtų 
būti išspręstas ir tų saldžių svajonių 
apie nemokamą mokslą ir ligonines ne
patenkintų. Reikia jieškoti kitokių ke
lių nedarbui mažinti.

Prileiskime, Kanada nusiginkluoja: 
visus ginklus ir amuniciją suverčia į 
Atlantą ar Ramųjį vandenyną, palei
džiu ^iriuomenę, stato namus, veda 
moderniškus kelius, autostradas, eks
ploatuoja, dar nedirbamus žemės plo
tus, — o draugas Chruščiovas stebi vi
są šį cirką patenkintas, kad vieną gra
žią dieną bus skanus kąsnelis. Ir, be 
abejonės, taip būtų: be šūvio, be sau 
nuostolio tą visą naivių išminčių išgal
votą modernizavimą kaip keptą karve
lį pasiskonėdamas prarytų. Kur logika 
kalbėti ir reikalauti dabar nusiginkla
vimo? Tai sąmoningas savo krašto iš
davimas. Tai sąmoningas pasitarnavi- 
mas priešui, šioje pasauli krečiančioje 
situacijoje kaip tik reikia kuo stipriau
siai ginkluotis, kad būtų apsaugota sa
voj laisvė.

Susirinkime buvo išreikšta nuomo
nė, kad JAV pramonė Kanadoje nepa
geidaujama, nes iš Kanados išveža 60 
% kapitalo. Esą visas pramonės pelnas 

’ turėtų likti Kanadoje. Bet kaip prie to

DELHI, Ont.
MOTERŲ SUSIRINKIMAS. — Liet. 

Kat. Moterų dr-jos Delhi skyrius yra 
paprašęs plaukų šukavimo specialistę 
į skyriaus susirinkimą, kuris įvyks 
kovo 3 d. tuoj po pamaldų — 12.30 
vai. parap. salėje. Bus aiškinama plau
kų šukavimo naujausi preparatai ir jų 
naudojimas. Kviečiamos šioje apylin
kėje gyvenančios visos lietuvės mote
rys ir panelės pasinaudoti proga.

Valdyba

BUFFALO, N.Y. I
MAŽO KLUBO DIDELE ŠVENTE. 

— 1962 m. vasario 11 d. Buffalo Lie
tuvių Klubas atšventė 44 metų Nepri
klausomybės paskelbimo sukaktį. Nors 
klubo narių skaičius sukasi apie tris
dešimt asmenų, bet į nedidelę salę 
Tarptautiniame Intitųte prisirinko tiek 
žmonių, kad netilpo. Tai tradicija vir
tusio kaimynų bendradarbiavimo iš
dava. Wellando, St. Catharines ir Nia
gara Falls bendruomenių pirmininkai 
ir kiti Kanados ir apylinkių lietuviai 
gausiai dalyvavo. Buvo ukrainiečių ir 
latvių atstovai.

Minėjimą trumpu žodžiu atidarė 
klubo pirm. dr. Algis Gamziukas. Pa
grindinę paskaitą, trukusią 15 min., 
skaitė pedagogas ir žurnalistas Jonas 
Miškinis iš Ročesterio. Vakarinio 
Niujorko antikomunistinės veiklos 
amerikiečių grupė, vad. A. Weinerto 
parodė filmą “Communist Encircle- 

t , Iment“. Filmas gražiai paruoštas ang- 
veno Kaune ir vertėsi prekyba. Žmo- iosaksams išjudinti iš apatijos, nors 
ną, dukrą ir kitus artimuosius nuošir- neišvengta klaidų. Pvz., neužsiminta,

Sault S. Marie, Ont
A.A. MYKOLAS CHINAS, 68 m., 

mirė vasario 20 d. Plummer ligoninėj 
širdies smūgiu. Velionis gyveno Kana
doj nuo 1950 m. Paliko liūdinčią žmo
ną Eleną ir dukrą Eleonorą Skardienę. 
Palaidotas vasario 23 d. iš katalikų 
Our Lady of Good Counsel bažnyčios. 
Nepriklausomybės laikais velionis gy-

džiai užjaučiame.
KUN. LAUR. KEMĖŠIS, kun. klebo- 

no brolis, dirbąs su lietuviais Austrą-1. 
Hjoj, yra atvykęs ilgesnių atostogų. ■ 
čia ketina pabūti iki rudens. ■> 1

kad Lietuva buvo sukilusi ir paskelbė

Antrojoje programos dalyje girdė
jome Ročesterio menines pajėgas. Vy
rų balsų kvartetas — J. Adomaitis, A. 
Cieminis, Pr. Puidokas ir V. Žmui- 
dziiias, — akomponuojant R. Obaliui, 
padainavo šešetą dainų. Klausytojų iš
šaukti dainininkai dar padainavo pa
pildomų dainų. Publika šiltai priėmė 
mėgėjų lygį prašokantį kvartetą. Pia
ninu pagrojo R. Obalis Mozarto So
natą 7 ir Paderevskio Scherzino. Pro
gramos malonia staigmena reikia lai-

ŠYPSENOS
Daugiausia vargino

Advokatas aiškina, kad Įkyriau
si jo klijentai buvo: jaunos mer
ginos, norėjusios greitai susituok
ti; ištekėjusios moterys — jieško- 
jusios skyrybų ir senmergės — 
nežinojusios ko jieško.

Dailininko pragare
• Michelangelo Buonarroti; gar

susis italų skulptorius ir dailinin
kas, Sikstinos koplyčiai Vatikane 
nutapė Paskutiniji teismą, pavaiz
duodamas pasmerktą pragare vie
ną kardinolą, kuris dailininkui 
buvo Įsipykęs. Iš veido visi atpa
žino. Kardinolas prašė popiežių 
Povilą III, kad priverstų dailinin
ką pakeisti bent veidą. Popiežius 
pasiteisino:

— Negaliu to padaryti, gerasis 
kardinole. Pats žinai, kad mums 
duota galia gelbėti nusidėjėlius 
tik žemėje. Kas patenka i praga
rą, to jau negalime ištraukti.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪN AS.

Skambinkite LE. 34912.

VISŲ RŪSIU AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

Lietuvis savininkas A. Šimonis. 
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis, Įrengia naujus ir 
taiso senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva, Įstato 

naujus ir remontuoja senus pečius.
Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.

148 WESTMINSTER AVĖ. Telefonas LE. 2-5191

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 
Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi RADIO
LE. 2-7733

Taisom ir parduodam Kanados ir vokiškus
T.V., Hi-Fi setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 
ir nebrangiai taiso lietuvis profesionalas 
technikas. Savininkas Raimundas Stasiulis.

1076'/2 BLOOR ST. W., Toronto
Po 7 vai. vak. skambinti RO. 9-9392

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

VS (buvęs 
Wally’s)

Naujas savininkas

726 Lansdowne Ave

garage Tei. le. 3-0631
VISI MAŠINŲ REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI 
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAGE. Sav. V. S t r i m a i t i s
Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo darbai 

atliekami sąžiningai. Darbas garantuotas.
726 Lansdowne Ave. Tel.: LE. 3-0631, namuose LE. 74336

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

prieiti? JAV turtą Kanadoje nusavin
ti? Būtų bolševikiškai grobikiškas dar- 

a bas. Apmokėti? Vėl susiduriama su fi- 
n i nansiniais sunkumais. Vienu žodžiu, 

; tie dalykai nėra taip lengvai išpainio- 
jami.

Be to, reikia pasakyti, kad tame be- 
iasto arcnneKoiroje. oarm- darf)ių susirinkime kaikuriais atvejais
nom tas bereikalingas kolonas - nau- neapsieita ir be demagogijos. BuvoJsu. 
7 . . - , .v. . - rašyta rezoliucija siusti delegacija pas
rai .moderniški gyvenamųjų namų , abį vyriausybes: Ontario ir federacine 

! kvartalai. Iškovojo teises lietuviškas i su reikalavilJiaiSi Vacius Venckus

WINNIPEG, Man.
PARAPIJOS SUSIRINKIMAS įvyko 

vasario 11 d. par. salėje. Nutarta se
kančiais metais paminėti bažnyčios 
statybos dešimtmetį. Ta proga už- 
megsti ryšį su kaimyninėm lietuvių 
kolonijom ir jas pakviesti dalyvauti. ’ kyti į. žmuidzinienės deklamacijas:

Taipgi nutarta bažnyčią valyti sava- ištrauka iš J. Biliūno Liūdnos pasakos, 
noriškai; kiekvienas užsirašo bažny- k. Inčiūros Tėviškę ir K. Binkio Gė- 

les iš šieno. Deklamatorė turi savitą 
švelnios lyrikės stilių, ypačiai atitin
kantį Biliūno palyginti ramią ir mažai 
komplikuotą Juozapatos psichiką. Pro
gramą gražiai pravedė O. Adomaitienė. 
Pažymėtina, kad Ročesterio meninės 
pajėgos talkino, atisakydamos pri
imti net kelionės išlaidų padengimą.

Buvo renkamos aukos Tautos Fon
dui. Išskirtina mokytojo Kosto Gludos 
auka — $25.

Minėjimas prasidėjo gana punktua
liai ir baigtas per porą valandų. Po to 
visi dalyviai, svečiai bei klubo" nariai 
buvo pavaišinti. Klubo valdybą šiuo 
metu sudaro pirm. dr. A. Gamziukas, 
vicepirm. — sekretorius R. Masiulionis 
ir ižd. — S. Grikis. A. M.

: interjeras — kavinės, restoranai, vieš-
bučiai įrengiami tikrai skoningai. Vi-j 
soje sąjungoje žinoma kavinė “Nerin- ’

' ga”, neseniai Įdomi atidaryta “Tau- • 
ro” kavinė. Butus žmonės apsistato 
sekcijinais, surenkamais iš atskiru de- i
..'•i'',.. . - j- • ‘i pUlRldlvtUUCl V’Ud V1MC111O Udi V -

tahų. baldais. Įsivyrauja dėsnis: kas į vavusiems nuoširdžiai dėkoja. Didelė 
paprasta — moderniška ir gražu padėka M. P. Venskevičiams. J. Gab-

Ką gero skaitote? Kokios problemos rėnienei. A. Krivickienei. L. J. Remei- 
jaudina Jūsų kontinentą? Parašykite, kiams A. Gataučiui, J. M. Glizickams, 
kas Jus Įdomauja? Galbūt reikia kokių s E Tolvaišoms, Petrui Jutuliui. J. 
nors knygų ar periodikos? Aš tiesiog gataičiui ir P. Semežiui už darba ir 
neturiu supratimo, kiek Jūs žinote ir 
kiek turite galimybių sužinoti apie gj-

čios prieangyje iškabintame lape.
Susirinkimo metu parapijiečiai buvo 

pavaišinti kava ir pyragaičiais.
STAIGMENA. — Grįžęs klebonas 

iš viešnagės Čikagoje vos beatpažino 
savo butą; kaikurių kambarių nuda
žytos sienos, kitų nuplautos, salionė- 
lyje įklotas ant grindų naujas kilimas, 
naujas staliukas, naujos langų užuolai
dos.

s Klebonui išvykus į Čikagą, parpijie- 
čiai, vad. Myk. Bukausko, sudėjo pini
gus ir atnaujino kleboniją. Dirbo: M. 
Bukauskas, M. Sarauskas, V. Galinai- 
tis, S. ir J. Barkauskaitės, A. ir V. Rut
kauskai, Ap. Tuskėnięnė. Nupirkti 
naują kilimą padėjo Teklė ir Jonas 
Timmermanai..

Pinigus suaukojo beveik visi parapi
jiečiai; iš visų nebuvo suspėta paimti, 
nes per trumpas laikas. Klebonas buvo 
sujaudintas tokiu parapijiečiii geru
mu ir visiems labai nuoširdžiai dėko
jo- . '

PAKRIKŠTYTA Aldonos ir Alfonso 
Balčiūnų sūnus Danielius Juozapas. 
Krikšto tėvais buvo Mečys šarauskas 
ir Apolonija Tuskenienė. Kr.

Eilutės pirkėjas
— Sakau tamstai, kad negalė

siu už eilutę užmokėti anksčiau 
šešių mėnesių.

— Gerai, ponas, gerai..., — 
sutinka- siuvėjas.

— Ačiū. Tai kada bus pasiūta?
— Už šešių mėnesių, pone ...

Psichiatras padėjo
Kartą moteris skundėsi savo 

kaimynei apie savo vyro seserį:.
— Žinai, mūsų ta svainė tiesiog 

baisi. Ji serga kleptornaniia ir vis 
prisineša prisivogusi visokių ne
reikalingų daiktų.

— Tai nuveskite ją pas psi
chiatrą, — pataria kaimynė.

Po kurio laiko kaimynė sužino
jo, kad ligonė jau. buvo nuvežta 
pas gydytoją, todėl ir paklausė:

— Ar psichiatras padėjo ka 
nors?

— Labai mažai, bet vis dėlto 
šį tą padėjo. Dabar svainė parsi
neša jau tokių daiktų, kuriuos 
šiaip taip galime sunaudoti.

Daniil, automobiliu

paprasta — moderniška ir gražu.

vertimą Tėvynėje.
Artėja visa virtinė švenčių, švenčia

mų Vakarų pasaulyje. Nebetoli ir Nau
ji Metai Noriu pasveikinti Jus visus su 
artėjančiom šventėm, palinkėti geriau
sios sveikatos ir sėkmės. Mūsų amžiu
je žemės planeta ne tokia jau didelė, 
o žmonės — protingos būtybės ir jos 
išmoks gyventi taikiai ir laimingai. 
Laikas dirba pažangos labui, jis kovoja 
už tuos bendrapasaulinius idealus, už 
kuriuos pasisakė M. Tvenas, M. Gor
kis, R. Rolanas ir Hemingvėjus . ..

Pridraikiau minčių, kas tik į galvą 
atėjo. Dar kartą linkiu laimingų N. 
M., o dabar likite sveikučiai ir links
mučiai. Jūsų Algirdas
Vilnius, 1961 m. gruodis.

Red. Sis laiškas iškelia tik švieses
nius momentus; matyt, sąmoningai nu
tyli varganąją pusę, kurią sulaiko oku
pacinė cenzūra. Pastarajai įterpti 
pasmilkymai.

keli

REIKALAUJA DARBO IR 
KREIVAI POLITIKUOJA

Toronte yra įsisteigusi Metro Asso
ciation for Unemployed Workers. Si 
sąjunga 423 Queen St., Church of All 
Nations patalpose, sušaukė Toronto be
darbių susirinkimą. Buvo svarstyta ei
lė punktų, kaip ir kokiomis priemonė
mis vesti, kovą prieš nemažėjantį ne
darbą. šiame susirinkime pirmoji kal
bėtoja buvo metropolinio Toronto pa
reigūnė Birch. Ji palietė Metro valdy
bos esamus sunkumus, kurie neleidžia 
bent kiek daugiau prisidėti prie nedar
bo sušvelninimo. Ji pasisakė esanti 
prieš bedarbių apdraudą ir viešąją glo
bą, pareikšdama, kad tas institucijas 
turėtų pakeisti visų bedarbių aprūpini
mas darbu. Metro numatyti darbai 
naujų namų statyboje, gatvių, kelių ir 
parkų modernizavime negalėsią su
švelninti bedarbių padėtį.

Toliau pranešimus darė pats Metro 
Association for Unemployed Workers 
komitetas, žadėdamas neduoti ramybės 
Ontario prov. ir fedcr. vyriausybėms.

Nors komitetas ir pati sąjunga save 
luko nepolitine ir bešališka organiza- 
cj-, komkuo narių kalbo-

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

i naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4*8431

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRIČKUS atlieka {vairius pija- 
ninų remonto darbus ir sustygavi- 
mus. Perka ir parduoda naudotus 
pijaninus. Telefonas LE. 7 • 3 7 8 2.

SUDBURY, Ont.

ir kitokie visu rūsiu

draudimai
VASARIO 16 MINĖJIMAS pasise

kė puikiai, todėl LB v-ba visiems daly
vavusiems nuoširdžiai dėkoja. Didelė

kiams, A. Gataučiui- J. M. Glizickams,

patarnavimus minėjimo Jaiku.
LB valdyba

— Vasario 16 d. proga sveikinimus 
prisiuntė Federation of the Ethnic 
Groups of Sudbury ir Ukrainian Na
tional Federation of Canada, Sudbury 
branch. Malonu, kad ukrainiečių svei
kinimas buvo parašytas lietuvių kalba.

— Vincas Juška, pasibaigus miško 
darbų sezonui, atvyko praleisti keleto 
mėn. atostogas. Projektuojamos jauni
mo stovyklos reikalams pirmas paau
kojo S5.

— Balsavimas INCO darbininkų tar
pe, Labour Board kontrolėje, dėl pri
klausomybės Steelworkers of America 
ar Mine Mill & Smelter Workers uni
joms įvyks vasario 27-28 d. ir kovo 1 d.

REKORDINIS MINĖJIMAS. — Va
sario 16 minėjimas, naujosios energin
gos v-bos dėka, praėjo su ypatingu iš
kilmingumu ir didžiausiu pasisekimu. 
Reikia tik pasidžiaugti, kad mūsų kolo
nija turi daugiau tikrų dvasios inteli
gentų ir nuoišrdžių patrijotų, negu ga
lėtų kaikam iš pirmo žvilgsnio atro
dyti. Susirinkimą atidarė pirm. St. Kri
vickas Su įdomia, turininga ir aktua
lia paskaita pasireiškė J. Remeikis. Jis 
be jokio rašto, bet labai tvarkingai ir 
logiškai iškalbėjo visą pusvalandį ir 
įsigijo ypatingų publikos simpatijų. 
Meninę dalį išpildė Tumo - Vaižganto 
šeštad. m-los mokiniai, kuriuos suma
niai parengė L. Remeikienė. Buvo iš
pildytas montažas — žuvusiųjų ir parti
zanų minėjimas. Melodeklamaciją iš
pildė K. Zlatkutė, A. Gataučiui paly
dint akordeonu. J. ir E. Glizickai, D. 
ir G. Remeikiai, I. Lapienytė, G. Ma. 
zaitytė, Z. Griškonytė, J. Lukšytė, E. 
ir V. Skvereckaitės, D. Kusinskytė ir 
B. Gatautytė pašoko Kalvelį. G. Re
meikis ir B. Gatautytė pašoko Suktinį. 
Kanklėmis skambino I. Glizickaitė, E. 
ir V. Skvereckaitės, P. Semežio moki-

nės. Šokiams grojo puikus orkestras ir 
veikė lietuviškas bufetas. Loterijoje 
laimė nusišypsojo B. Augustinui, A. 
Baltutienei. V. Kriaučeliūhur ir A. 
Senkauskui. Vakaras praėjo jaukioj 
nuotaikoj ir davė gražaus pelno. Daug 
kas dar būtų norėjęs patekti į salę, bet 
pritrūko vietų. Tai rekordinis pasise
kimas mūsų bendruomenės parengimų 
istorijoj.

Sekmadienį, vasario 18 d., buvo spe
cialios pamaldos bažnyčioje. Iškilmin
gas Mišias už Lietuvą užprašė bendruo
menės valdyba ir papuošė altorių gė
lėmis. Progai pritaikytą pamokslą pa
sakė kun. Ant. Sabas. Prie vėliavos 
taut, drabužiais pasipuošę garbės sar
gybą ėjo J. Bataįtis, V. .Kriaučeliūnai- 
tė, D. Jasiūnaitė, G. Mazaitytė ir E. 
Skvereckaitė.

Vietinis dienraštis “The Sudbury 
Daily Star” vasario 16 įdėjo informaci
ją apie šį minėjimą ir dabartinės val
dybos nuotrauką. Krsp.

Padėka
Grįžusi iš ligoninės nuoširdžią padė

ką reiškiu: kun. A. Sabui, kuris lankė 
ir teikė dvasinį patarnavimą; gail. se
sutės asistentei p. O. Jasinskienei už 
kasdieninę ir taip rūpestingą globą; p. 
J. Kulnienei už motinišką priežiūrą 
mano dukrelės Ritos. Už aplankymą ir 
dovanėles ponioms: B. Dženkaitienei, 
Gabrienei, L. Griškonienei, M. Glizic- 
kienei, A. Kraujelienei ir A. Krivic
kienei. Prom School of Accordeon va
dovybei už taip gražią gėlių puokštę.

Sofija Kusinskienė

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių) 

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

W. A. LENCKI

PRANO BARAUSKO agentūra
__  arba

RO. 6-0811
Toronto 9.

DR. J. MATULIONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MElLUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

282 RONCESVALLES AVĖ.
~ (prie Geoffrey)

Telefonas LE. 5-7025
Darbo valandos: 10-3 vai. p.p. ir 
5 - 8 vai. vak. šeštadieniais 10 - 3 v.

D R. E. ZUBRIENt
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 4, 

(i rytus nuo Dufferin St.)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-913® 

(prie Dufferin)
Visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas.

Sav. Ant. Paškevičius

B.A., L.L.B.
TEISININKAS — 

ADVOKATAS - NOTARAS
100 ADELAIDE ST. W.

Roeai 107
Telefonas EM. 6*4182

Toronto

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir patai1------‘

TeL RO. 7-9947 
24 Hnmberview Rd., Toronto

I1 al

DR. V. SADAUSKIENĖ 
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).

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis. 
470 COLLEGE ST., Toronto

Telef. WA. 1-3924

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

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

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

-------------------- • •........................

Dažai ir sienoms 
vaškas, popieris! šepečiai, 

r r TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

891 DUNDAS ST. WEST 
Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN. r- —...........

DRAUDIMO IŠTAIGA
24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612

AL DUDA DARBO VALANDOMIS

RO.9-4131
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. !•% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ Iš VIENOS 
KOMPANIJOS.

/ NAMU

RO. 6-7132
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KLK Moterų D r-jos Prisikėlimo parapijos skyrius kviečia 
kovo 3 d., šį šeštadienį, į Prisikėlimo parapijos salėje 
ruošiamą tradicinį >

UŽGAVĖNIŲ BALIU
Ant stalų spurgos ir žagarėliai! Pačių ponių gaminti karšti cepelinai, kugelis ir 
kitokie skanumynai! Loterija. Šokiam gros lietuviškas "Olympia" orkestras.

Įėjimas $1.50, studentams — $1. Pradžia 7.30 vai. vakaro.

Sv. Jono Kr. parapijos žinios i
— Šį sekmadienį — šv. Kazi

miero šventė. Po 11 vai. pamaldų ■
— Lietuvos himnas. Kviečiame’ 
visus, o ypač jaunimą, priimti šv. 
Komuniją.

— Šį penktadienį, pirmąjį kovo i 
mėnesio, pamaldos vakare 7.30 v. j 
Rytinės pamaldos šiokiadieniais
— 7, 7.30 ir 8 vai. Pirmąjį penk
tadienį lankomi ligoniai namuose 
ir, pageidaujant, atnešama šv. Ko
munija.

— Šią savaitę šv. Jono liet, ka
pinių vartų konkurso komisija 
premijuos vieną iš trylikos pro
jektų: Laimėjusiam pirmąją pre
miją kapinių taryba išmokės 400 
dol. Šį sekmadienį visi planai bus 
išdėstyti parapijos salėje ir po vi
sų pamaldų norintieji galės juos 
pamatyti.

— Vasario 16 proga rinkliavos 
metu Vatikano lietuvių radijo va
landėlei surinkta $125,60.

— Parapijos kunigai šią savaitę :
lanko: McKenzie, Ossington, Gi- ; 
vens, Royat ir Churchill gt. para- : 
pijiečius. y :

— Dėkojame visoms gerb. po- ’ 
nioms, talkinusioms ruošiant Va- < , 
sario 16 priėmimą, o taip pat vi- — Nuoširdžią užuojautą reiŠ-

DRAMOS PREMIJOS ĮTEIKIMAS IR KONCERTAS.
š.m. kovo 11 d., sekmadienį, 5 vai. p.p., Toronte, Prisikėlimo par. salėje

Teatrinėje - koncertinėje programoje:
1. LAUREATĖ BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ 3. Aktoriai — Birutė Pūkelcvičiūtė, Leonas

skaitys iš premijuoto veikalo “Aukso Barauskas, Jonas Kclečius ir Kazys Ve-
žąsis”. selka — suvaidins: Stebuklų naktis prie

2. Dainuos solistė “Žalioje pingvino” (iš premijuotos “Auk-
PRUDENCIJA BIČKIENĖ. so žąsies”).

Visi į šią nepaprastą iškilmę!

Prisikėlimo parapijos žinios
— Nuoširdžią užuojautą reiš

kiame Br. Sapliui ir jo šeimai, mi
rus Lietuvoje jo mamytei Kuni
gundai Saplienei. Ekzekvinės Mi
šios — Prisikėlimo bažnyčioje šį 
šeštad., 7.30 vai. ryto. Prašome 
visus artimuosius ir pažįstamus 
dalyvauti.

Kaziuko mugė
A.A. dr. ADOLFO ŠAPOKOS 
mirties metinėse, kovo 10 d., 
šeštadienį, 10 vai. ryto bus 
laikomos šv. Mišios Prisikėli-

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS “TŽ” RĖMĖJAI
- šį sekmadienį, kovo 4 d., 5 vai. i T viibikaitis iš Londono at

MONTREAL, Que
KLK Moterų dr-jos rengtas va- nuostatus, iš buv. valdybos pašilu 

i ko J. Bernotas, J. Kardelis ir kre
dito komisijoj — V. Zubas.

Madų paroda įvyks šv. Kazimie- 
i ro par. svetainėje kovo 25 d., 2 
vai. p.p. Bus rodoma virš 100 pas* 

i kutinės mados suknelių ir kito
kios aprangos.

Šv. Kazimiero par. pr. šeštad. 
susituokė J. Valiulis su E. Grigą- 
navičiūte. Parapijos svetainėje 
įvyko vestuvinis pobūvis, kurio 
metu jaunųjų porai palinkėta gra
žios ateities ir laimingos povestu
vinės kelionės i Meksiką.

Ruošiasi tuoktis: Bronius Jau? 
gelis. A V parapijos, su Birute 
Stankute, AV parapijos.

AV parapiją teisine prasme su
daro apytiksliai 637 vienetai — 
šeimos ir viengungiai — arba 
1874 asmenys. Nevisi jie yra akty
vūs nariai. Už 1961 m. parapijos 
nario mokestį — tik $6 — užsi
mokėjo tik 276 šeimos. Iš teisiš
kai priklausančių parapijai tik 
ketvirtoji dalis lanko savo para
pijos bažnyčią pastoviai.

Bazaras AV par. įvyks kovo 23, 
24 ir 25 d. Laukiama loterijai do
vanų. Klebonas dėkoja pirmiau
siai atsiliepusiems pp. Jasučiams 
ir Vizbarams.

Kardinolas P. E. Leger, kalbė
damas apie pop. Jono XXIII en
cikliką “Matei- et Magistrą”, pa
lietė ateivius. Esą negalima ma
nyti. kad nauji ateiviai Kanadoj 
atima vietinių darbą. Ateivis tu
ris būti laikomas pilnateisiu pilie
čiu, kuris atvyko praturtinti kraš- 

i to. Gerai tvarkoma imigracija ne-

karas pr. šeštad. gražiai praėjo, i 
Programoje pirmą kartą Montrea- 
alyje pasirodė šokėja G. šimaitie-! 
nė, AV parap. vyrų choras ir vy- j 
rų oktetas, vad. muz. A. Ambro-!

, zaičio. Šokėją ir dainininkus žiū- i 
i rovai šiltai priėmė. Sumanių šei- * 
mininkių paruoštos vaišės, gera 
muzika šokiams atsilankiusius 
maloniai nuteikė.

Liet, bankelio “Litas” metinis 
susirinkimas Įvyko pr. sekmadie
ni AV par. salėje. Iš pateiktos 
apyskaitos matyti, kad “Litas” pa- 

į stoviai auga ir per 7 metus prašo- 
: ko jau pusę milijono dol. indėlių, 
i Į naujus valdomuosius organus iš
rinkti: valdybon — D. Jurkus ir 

P. Rudinskas perinkti; A. Vaza- 
linskas naujai išrinktas: kredito 
komisijon — J. Juškevičius per
rinktas ir A. Morkūnas naujai iš
rinktas; rev. k-jon — J. Bulota 
perrinktas. J. Adomaitis ir P. Lu
koševičius naujai išrinkti. Pagal

International 
Driving School

WALDl
«59 COLLEGE ST 

Telefonas LE. 2-5461
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenais.
i vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

mo parapijos bažnyčioje. Pri- i SKELBIMU SĄŽININGUMO įgaiinti būti nedarbo priežastimi, 
simindami taurųjį velionį, kodeksas badomas Įvest;i Toron- > priešingai — ekonominio pakili-
pagerbkime jo brangų atmi- e. nagai kuri nebus, dedami ap-j mo Kanadiečių laikysena ateivių
nimą gausiai dalyvaudami '"milingi skelbimai, klaidiną skai- atžvilgiu turinti būti krikščioniš-
šv. Mišiose ir pasimelsdami . ...... .. .. .
UŽ jo Vėlę. - . .. . .. • i • . C1 i,,.,v.on.a, lYcxxA

V Putvio šauliu kuona .Lx'aidr^gai aoibudiną prekių vertę juos rejkja niekinti. Darbdaviai 
. : ir amžių nei spaudos, nei radijo, nrhiri fpicoc in Rnandntivisuotiniame sus-me nutarę Pa-; nsi !elevizijos nebus priimami t “•'■H teises jų išraudoti.

remti Liet. Stud. Rėmėju būreli;: ■ • f ;
iš savo kuklių pajamų paskyrė; Vilenb eslas ir Fri- /♦/•////rhn moht iwbn no.
$10 ir įstojo nariu. - Kr. da Ella Becker susituokė pr šeš-1/• ‘A ran*

k,• laime - sulaužyti du kaires ran- Katalikės moterys, susibūrusios ■ Uc ka Ji™''kos nirštai.. Nuoširdžiai užjaučia-
Į šv. Jono Kr. par. skyrių, savo: i,-vCI03e Pas Pastolių L. Kostize- ■me ir linkime greit pasveikti, 
sus-me išrinko naują valdybą: O. i //(Prie šio linkėjimo jungiasi ir ‘T
Eižinienę. Br. Čirūnienę. R. Bra.;Seniai yra atvykusi iš Vokietijos, 
žukiene. S. Petraitiene, O. Kuniu-/bu jaunieji yra lietuviai.
tienę, O. Kųndimt^n/ Revizijos i Pigiai parduodamas automobilis Pon. 
komisijom J.^Kaknevicienę, S. Ja-, tiac 1952 metu 4 duru juodas laba- 
gebenę. V, Bartininkaitienę. .So- - ‘ - -■ ‘
cialinėn komisijom V. Steponai
tienę, S. Stonkienę, H. Gučiaus- 
kienę. Nutarta skyr. vardu užsa
kyti šv. Jono Kr. bažnyčioj vieną 
vitražą. Paskaitą skaitė “TŽ" red. 
Dalyvės gyvai dalyvavo diskusijo
se. Po skanių vaišių visos skirstė
si. laukdamos pasiskirstant parei
gomis naująją v-bą. B.

simindami taurųjį velionį, kodeksas badomas įvestii Toron- priešingai — ekonominio pakili-

soms geradarėms, kurios už pa- kiame Adelei Buteikienei ir jos p.p. Prisikėlimo salėje. Paskaitą : siųn‘tA S7 auka 
ruoštą maistą tepaskaitė faktiną- artimiesiems, mirus Lietuvoje jos įskaitys šeštad. mokyklos ved. J. I 
sias išlaidas, o kaikurios net nuo ’ ’ ’ / " • • • •• \ _
jų atsisakė. nės Mišios Prisikėlimo bažny-Įnia išpildvs Prisikėlimo par. vai-! - . . _ .

—■ Dr. A. Valadkos šeima re- čioje ši šeštadieni, 8.45 vai. ryto,ir suaug. chorai. Vaikų cho-' pažindinimą su “TŽ’Tas vardas 
stauruojamoje parapijos bažny- Į Prašome visus gimines ir pažįsta- jras dainuos fragmentą iš naujai labai gražiai skamba. Pridedu 
čioje užsakė lange vitražą. i mus dalyvauti. ruošiamos vaikų operetės, o vyrų -?3 ’

... . . ... . i — Šią savaitę — pirmasis mėn.; įr mišrių balsų chorai pasirodys, J. Vaineikis iš Čikagos užsakė
Lietuvių ęyang. huteronių . , penktadienis. Be ryto Mišių 7,;su ilgesne koncertine programa.; “TŽ" Sofijai Lukošiūtei-Summen. inn/fien/// O iJono Kr. par. salėje. Jaunoji ne-

pamaldos su sv Komunija Įvyks;7.3o ir 8 vai., bus Mišios vakare kurioje išpildys ir Ch Gounod^gyv. Haiti ir labai pasiilgusiai’-—1^-A‘ 
f0™ 4. d? /vaL P_P“ Redeemer ! 7.3o vai. Visų Mišių metu bus “Babilonijos vergijai liet, spaudos. Ji ten pateko karo
Lutn. bažnyčioje, biooi SL w.,įklausoma išpažinčių ir dalijama prje įėjimo bus renkamos au- metu, būdama 14 metu.

— Ateinanti sekmadieni, kovo

broliui VI. Dikševičiui. Ekzekvi- Gustainis. Plačią menine progra-' Babrauskas rašo: Gerb
i dėjai, aš esu dėkingas jums už su-

lei-

' labai gražiai skamba. Pridedu

ytojus. Skelbimai, siūlą prekes Į ka įr objektyvi. Jeigu jie skirtin- 
iz pusę, ar mažiau kainos, arba gj nuo čiagimiu nereiškia, kad

red akcija).

Luth. bažnyčioje. Bloor Št W.,;
kampas Indian Rd. Pamaldas at- Komunija.
laikys kun. A. Dumpys iš Detroi- _ Ateinanti sekmadieni, kovo 
to. Maloniai kviečiame visus gau- 4 d., Mišių salėje nebus. Vietoje 
šiai pamaldose dalyvauti. n.30 vai/Mišių salėje, bus dar

Toronto LEL parap. taryba vienos Mišios tuoj po Sumos baž-
Šiupinio balius

Maž. Lietuvos Moterų Ratelis 
šiupinį verda Užgavėnių dieną ir 
prašo visus kovo 6 d., 7 vai. vak. 
i šv. Jono Kr. parapijos salę šio 
skanaus patiekalo ne tik paragau
ti, bet ir sočiai prisivalgyti. Bus iri V01^is_ jiems-bus rezervuoti arti

nyčioje — apie 12 vai.
— Šv. Kazimiero šventėje, ko

vo 4 d.. visas lietuviškasis jauni
mas organizuotai dalyvauja 10 
vai. Mišiose. Ateitininkai ir skau
tai — berniukai ir mergaitės — 
dalyvauja organizuotai su vėlia- 

' vomis. Jiems bus rezervuoti arti- menme dalis, kurioje dalyvaus mjejj rje aĮtorjaus suolai.
sol. H. Rozaitis ir kt. Po Šiltos , 2 Kaziuko mugė užtruks iki 3 
bendros vakarienes — šokiai, bu-1 - -• - - - -
f etas, loterija ir kitokios staigme
nos. Bilietų kaina $2 asmeniui;
gaunami prie Įėjimo. J. Ad. ,

K L Katalikių Moterų dr-jos i^n^^Al^etonA  ̂Atlas 
Prisikėlimo par. skyriaus narių 
susirinkimas —• sekmadieni, kovo 
11 d., po Sumos muzikos studijo
je. Narės kviečiamos priimti tą 
dieną šv. Komuniją. Valdyba

šeštad. mokyklos koncertas
Kovo 25 d., 4 vai. p.p., Prisikė

limo auditorijoje, muz. St. Gaile- 
vičiui vadovaujant, rengiamas 
plačios apimties koncertas. Ren
gėjas — tėvų komitetas kviečia 
visą Toronto ir apyl. lietuvių vi
suomenę šiame Įdomiame koncer
te dalyvauti, o ypač tėvelius, ku
rių vaikučiai lanko šią mokyklą.

Tėvu komitetas
Priėmimą teisingumo min. Fui- 

tonui rengia High Park, Parkdale 
ir Davenport apyl. konservatorių 
partijos vienetai kovo 15 d. Mas- 
saryk Memorial Hali 212 Cowan 
Avė. Dalyvauti kviečiamos ir tau-, jV. 
tinės grupės. Kaikurios jų daly-: s“dzių sportu, 
vaus meninėj programoj. Teis.1 C~I 1 1 :— 
ministeris kalbės apie komuniz 
ma. 4.

kos pavasariniam Midlando kan 
kinių kryžiaus aptvarkymui. Pr. Rudinskas atsiuntė eiie ad- 
Kiniu Kryžiaus aptvarKymui. resu. Jiems siunčiami “TŽ” susi- 

Visą koloniją, jaunus ir senus, 
maloniai kviečiame gausiai daly- 
vauti. i Mrs. J. Baltrus iš JAV rašo:

KLK Federac. Toronto sk. ' “Malonėkite siųsti man “TŽ” ...
: Aš sena lietuvė.-gyvenu ant mažos 

KAZIUKO MUGĖ : pensijos, tai negaliu daug laidyti, 
Šį sekmadienį Prisikėlimo salė- bet labai myliu skaityti”.

je po 10-tos vai. Mišių Įvyks skau- Visiems rėmėjams nuoširdžiai 
tų-čių ruošiama tradicinė Kaziu- dėkojame. «TŽ» leidėjai 
ko muge. Joje apsilankęs ne vie
nas neapsivils. nes ras visko, kas 
tik jam bus reikalinga, čia maty-į 
site Įrengtą stovyklą, didingą Ge
dimino pili, uosto švyturį ro
danti kelia i laimės šulini ir mo
derniausia Vilniaus restorana. ku-1 
riame be baimės ir ilgos eilės bus ’ 
galima skaniausius pietus paval-: _ 
gyti-': T

Kviečiame visuomenę kuo gau
siausiai šioje mugėje apsilankyti. 

Skautai-tės

— Kaziuko mugė užtruks iki 3 
N vai. p.p., nes salė turės būti pa

rengta šv. Kazimiero minėjimui.
— Sekančią savaitę lankomi pa

rapijiečiai šiose gatvėse; Arm-

Ave.. Bartlett Ave., Beaconsfield 
Ave., Burlington Cr., Cross St., 
Ellsworth Ave., Emerson Ave., 
Glenholme Ave., Hector Ave., 
Lindsay Ave., Northcote Ave., I 
Pauline Ave., Rusholme Dr., Sa- Iš Liet. Namų pastogės 
lem Ave., Sylvan Ave., Walace LN šėrininkų susirinkimas Įvyks j 
Ave.. Westmoreland Ave., Wino- kovo 11 d. Kartu su pakvietimais, , 
na Dr. darbotvarke ir apyskaitomis šėri-

, , . . . . . ninkams pasiusta geltoni lapeliai.
. .. 9 * a •. • • , • Z į primena alvvos užsakymą. Iš 550
jaunutes mergaites ateitininkes $į į fėrininku/turinčiu apie 300 na-!

mu, alyva užsisakė per LN tik 45;!

10-12% už PASKOLAS
nuo 1 metų ligi 2 metų laiko. Užstatas — statybinė žemė.
Dėl smulkesnių informacijų skambinti BE. 1-8631 Toronto.

SKATIKAS INVESTMNETS LTD.
■ . • - r . . . ■ -/ ■■ .■ Z. •,

Pasiskubino su 
paminklu

Pr. metų rugsėjo mėn. 10 pėdų 
augščio buvusio provincijos prem- 

ias- jero Duolesis statula buvo atga- 
_ __ i benta į Quebec miestą iš Prancū- 

_ __________ i ziics. Ja užsakė dar 1959 m. val- 
I) F K O RATO" ’ ! • S (džiusioM Union Nationale partija 

/ įvairūs dažvn^L____________ ir ji turėjo būti pastatyta prie
• Natūralaus medžio išbaigimas parlamento rūmų. Per paskuti-
• Popieriavimas ir t.t. nius pora metų Įvyko daug pasi-

žiemcs^seZjOno Eainos žemos, keitimų. Liberalai tiria visas bu-
KAKOLIS ABROMAITIS RO. 9-7044 j vusios valdžios padarytas sukty- 
~I bos. ir todėl statulos Įrengimas 

atpuolė. Norėta statulą atiduoti 
Duplesiš gimtajam miestui Three 
Rivers, bet miesto savivaldybė 
-ienarodė entuziazmo jai priimti: 
Galų gale statula padėta i provin- 
"iios niuzėių. kur buvo laikomos 
Lenkijos istorinės brangenybės.

gerame stovyje ir jieško savininko, ku
riam svarbu pigi ir patikima transpor
to priemonė. Dėl išvykimo turiu par-1 
duoti šia savaite. Skambinti V. Rimas, Į 
tol. 2491114.

Lietuviška baldu 
dirbtuve

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. tVA. 2-7981. Namų AM. 
1-0537.

H U. 1-4377

GOODMAN
Chartered Accountant

HU. 9-2454

DISTRICT ESTATE BROKERS
177 Shcrbro* ke St. W. VI 2-8501
Pastatai-Žemė-Draudimas-Paskolos

Rachel kampas Bercy — Restora
nas ir 4 apartmentai. Septynių me
tų. Pajamų $3.540. Prašoma $25.000. 
įmokėti trečdali.

P. Ariamoms, RA.* 2-2472

BALTIC MOVERS
Raidų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i 
Montreali. Londoną. VVindsorą, Hamil
toną, North Rav, Sndbnri ir kitur.

30 DAWSON ST . TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

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

sekmadieni, kovo 4 d., renkasi , - r— — --
uniformuotos į Prisikėlimo salę ki£i 45 aiVVOs ėmėjai vra nešėri- 
9.30 vai. Visos sv. Mišiose daly- nįnkaj

LN jau gavo iš Queen City 
Fuel Oil $370 ir pasibaigus sezo
nui dar gaus apie $500. šėrų va
jus davė $1225 už parduotus 50 
šėrų. Tokiu būdu bus gauta virš 
$2000 ekstra pajamų, be kurių 
kažin kaip būtų išsiversta su pr. 
metų . skolos mokėjimu. Kasmet 
nudaryti ekstra pajamų bent iki 
$4000 yra lengvai įmanoma, tik 
reikia valdyboms daugiau padir
bėti. o šėrininkams ir visuomenei 
parodyti didesni susidomėjimą.

Ryšium su LN visuotiniu sus
inu tenka pagalvoti apie tolimes- 

I nę LN padėtį. Per I dešimtmetį 
nusistovėjusi LN administravimo 

i rutina nesurado būdų padidinti 
, pagrindinio kapitalo, kuris būtu 
'pastatęs LN ant kojų. Tik 1956 
Un. padaryta didesnė pažanga, nes 
buvo išplatinta virš 100 šėru ir 

! užstatyta dalis antro augšto. LN 
iracionalus tvarkymas daugiausia 
nriklauso nuo vaidybų. Visuotinio 
šėrininkų sus-mo pareiga pastaty
ti tinkamus žmones tinkamon vie
ton. P. Lclis

vau ja organizuotai.
Vyr. moksleivių mergaičių atei

tininkių susirinkimas -— šį sekma
dienį, 3 vai. p.p.-, L. Vaikų Na
muose. Narių dalyvavimas būti
nas.

Dr. M. Arštikaitytė išvyko atos
togų Šveicarijon. Ji ypač domisi

Sol. J. Liustikaitė kovo 11 d. 
pakviesta dainuoti Niujorke “Vie
nybės” rengiamame koncerte.

DIDELIS f 
išpardavimas/ 
persikėlus į naujas patalpas.

Vokiškų ir kt. radijo aparatų, patefonų, tran- 
sistorinių radijo, rekordavimo aparatų,* radijo 
ir TV lempų, baterijų, plokštelių ir dovanų.

Prieš perkant pasiteiraukite kainas pas mus. Vartoti apara
tai priimami perkant naujus. Išsimokėjimas iki 2-jų metų. 
Krautuvė atidaryta iki 8 vai. vak., šeštadieniais iki 6 vai. vak.

HI-TONE RADIO LTD.
1414 QUEEN ST. W.

(vienas blokas i rytus nuo Lansdowne Avė.)

Telefonas 537-2802
Jums mielai patarnaus J. PREIKŠAITIS ir K. OŽALAS

LN šėrų vajus tęsiamas toliau, 
i Sausio-vasario mėn. LN šėrus įsi
gijo: S. Gramaliauskas. B. Krau- 
čelifinas. Pr. Berneckas — antra.

i A. Čižikas — du šėru. Be to. trys 
asmenys pirkę 4 šėrus. prašė pa
vardžių neskelbti. Iki šiol parduo
ta 50 šėrų $1225 sumai. L.

j MARYTE BAGDONAITE, anksčiau* 
gyv. Vokietijoje, Flensburgo lietuviu, 
stovykloje, prašo atsiliepti Teresė Vi

leišienė, Toronto. LE. 6-6335. t

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

Cigarečių kartonas -SšlSkų-
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tu. paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite i MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

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

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

nepamirškite užsukti Iletuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuven

1212 bundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

savo Kredito Kooperatyve "LITAS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
BANKAS VEIKIA: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave.. Verdun — 
pirmadieniais nuo 10 iki 1 vai. ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje nuo 
10 vai. 30 min. iki i vai.

Visais paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją 
PR. RUDINSKĄ tel. HU. 1-2357.

Pirm. J. Bernotas. AV. 8-3111 • Vedėjas D. Jurkus. PO. 7-4280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

SWA N'SEA. $3.(100 irmkėti, atskiras namas, vandens apšildymas, 2 garažai, 
galima siūlyti $14.900.

WINDERMERE AVE., $5.000 įmokėti, atskiras, naujas apšildymas. 2 mod. 
virtuvės, 2 vonios, naujas garažas. Galima siūlyti $19.500.

ARMADALE — BLOOR. $8.000 įmokėti, atskiras 8 l''-nbariai. 2 virtuvės, 
2 vonios, garažas, nakeistas į dupleksą. Viso $24.900. •

INDIAN rd. — DUPLEKSAI $5.000 imokėti. 10 kambarių, originalus,
2 aošddymo sistemos. Galima siūlyti $21900. ,

KRAUTUVE — DUNDAS — RONC1ESVALLES. *3.000 įmokėti. 3 aparta- 
m-'ntai. rliiis krautuvė, vandens anšildymas. Galima siūlyti $16.500.

KR AUTUVE — BLOOR ST.. $10.000 imokėti, 2 moderniški apartamentai ir 
krautuvė geroj vieloj. Prašoma $32.000.
SEIMU. $5.000 imokėti. modemiškai i’vnrtas. Nuomos $320 mėnesiui, 
plius sklvnas statybai. Galima siūlyti $25.000.

Pas mus randasi dan« naniai registruotu pardavimu High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacija skambinkite A GARBENIUI.
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