
Atsparos bazės
Svarstydami savuosius reikalus išeivijoj vis klausiame save: 

kas geriau — pasilikti tautiniame savo uždarume — gete ar eiti 
plačidu j vietinio krašto gyvenimą bei kitų tautinių grupių darbą? 
Konservatyvieji mūsų tautiečiai tvirtina, kad mums reikia susi
telkti į uždaras bendruomenes, sukurti'tvirtas tautines bazes ir 
jose hermetiškai laikytis. Tuo būdu esą išliko žydai per ištisus 
šimtmečius, tuo būdu išlieka nepaliesti duchoborai, menonitai, 
huteritai ir kitos panašios grupės, kurios izoliuojąs! nuo aplinkos, 
sukuria savitą gyvenimą ir taip laiduoja savo tautinį ir religinį 
gyvenmą ištisiem šimtmečiam. Tai esąs tikriausias ir mūsų tau
tinio išlikimo kelias.Panašios nuotaikos įtakoje galbūt buvo gimusi 
ir Dausuvos idėja, kuri rado daug principinio pritarimo, tačiau 
išblėso atsitrenkusi į praktinius sunkumus. Mūsų gyvenamoji tik
rovė yra tokia, kad priima nevisas idėjas, o tik tokias, kurios paišo 
jos dėsnių bei galimybių. Daugel pačių gražiausių idėjų sunyko 
pasiekusios tikrovės vartus vien dėlto, kad nerado aplinkos, ku
rioje galėtų išsiskleisti konkrečiais pavidalais. Ir šiuo atveju, kai 
kalbama apie lietuviškus getus, galima pritarti idealistinei kon
servatyviųjų nuotaikai, linkusiai kietai priešintis niveliuojančiai 
aplinkos dvasiai, tačiau kartu reikia suabejoti jos tikroviškumu. 
Juk mes gyvename tokioj aplinkoj, nuo kurios mes negalime pa
bėgti. Visais atžvilgiais taip esame įtraukti i aplinkos gyvenimą, 
kad be jo nebegalėtume egzistuoti. Tapti atsiskyrėliais huteritais 
ar menonitais niekas mūsiškių nesiryš.

• • •
Lieka tad antroji alternatyva — eiti į vietini gyvenimą, loja

liai atiduoti jam savo duoklę ir kartu imti jo teikiamus bendrus 
lobius. Norim ar nenorim, gyvenimas mus stumte stumia šiuo 
keliu. Jis netik stumia, bet ir kėsinasi sutirpinti mus šimtmečiais 
ruoštame katile. Tai visai realus pavojus. Jis ypač realus tuose 
kraštuose, kur tas katilas atrodo patrauklus, viliojantis. Ten, kur 
veikia prievarta, kur tirpinimo procedūra susijusi su skausmu, 
kyla natūralus pasipriešinimas. Mūsų gi Amerikoj niekas tautinių 
grupių taip sėkmingai, ir tai be skausmo, neištirpdo, kaip vadina
masis “melting pot”. Kiek geresnė būklė Kanadoj, nes čia tirp- 
dinimas dar nėra pasiekęs tokios temperatūros kaip JAV. čia 
tebevartojamas “mozaikos” terminas. Kiekvienai tautinei grupei 
tebėra skiriama tam tikra vieta krašto gyvenime. Bet ateis laikas, 
kad ir Kanadoj temperatūra pasieks tokio intensyvumo, kuriam 
tik reta grupė tepajėgs .atsispirti. Visdėlto tas tirpinimas vienur 
ir kitur nėra'toks, kad eliminuotų betkokį atsparumą. Paprastai 
jis pavojingas tiems, kurie duodasi užliūliuojami. Kas netenka tau
tinio sąmoningumo, savaime dingsta atsparumas. Tada labai leng
va -sutirpti įr neaugštoj temperatūroj. Taigi, apsauga nuo butinio 
sutirpimo yra galima, būtent, per nuolatinį tautinės sąmonės gai
vinimą. KoPloks gaivinimas yra Įmanomas, tol galimas ir atspa
rumas. Todef mums patiems, ir ypač jaunajai kartai, reikia turėti 
tautinės atgaivos bazes — savas bendruomenes bei parapijas ir iš 
jų eiti i vietini gyvenimą. Juk kaip ten bebūtų, esame savo krašto 
— Lietuvos atstovai, izoliuotis atstovui nuo gyvenimo aplinkos 
reikštų neatlikti savo misijos. Ir mes tos misijos neatliksime, jei 
užsidarysime vien savo getuose.

• • •
Kalbant apie dalyvavimą vietiniame gyvenime — ūkiniame, 

politiniame, kutūriniame, socialiniame, reikia iškelti vieną sritį, 
kuri ligšiol susilaukė permažai dėmesio. Tai įvairios tautinės gru
pės, gyvenančios mūsų kaimynystėje ir besirūpinančios lygiai to
mis pačiomis problemomis. Visos jos turi vienoki ar kitokį savitą 
kultūrini gyvenimą. Jos yra atsinešusios savo kultūrines tradicijas 
ir jomis tebegyvena, kiek^vietinės sąlygos leidžia. Mums būtų labai 
pravartu ir kultūriniu, ir politiniu, ir socialiniu atžvilgiu užmegzti 
su tomis grupėmis glaudesnius santykius. Tiesa, mūsų politinės 
viršūnės su jomis seniai jau bendradarbiauja, bet to neužtenka. 
Toks bendradarbiavimas galėtų užsimegzti visose mūsų koloni
jose. Pvz. rengiame kultūrinius pasirodymus bei šventes. Kodėl 
nepasikviesti pvz. latvių, estų, ukrainiečių, vokiečių ir kt. grupių. 
Juk meno parodos, koncertai, baletai, tautiniai šokiai prieinami 
ir nemokantiems lietuvių kalbos. Kartais praeina labai vertingos 
šventės visai be kaimynų ar svečių. O tai jau nuostolis mūsų pa
stangoms, nes jos galėtų siekti daug plačiau. Kitos tautybės, atsi- 
revanšuodamos, irgi kviestų mūsų publiką i savo vertingesniuo- 
sius parengimus, kur galėtume ir šio to pasimokyti. Taigi, turėki
me tautines savo bazes, bet nepadarykime jų getais. Atsirėmę į 
jas, spinduliuokime kiek galint didesniame plote. , Pr, G..

Pabaltijo konsulų ! 
klausimas Kanados 

parlamente
Dar prieš švenčių atostogas Ka

nados parlamente buvo iškeltas 
Pabaltijo konsulatų klausimas — 
1962 m. gruodžio 19 d., bet tik da
bar jį iškėlęs parlamento atstovas 
dr. Haidasz apie tai painformavo. 
Tada jis pateikė premjerui J. Die- 
fenbakeriui klausimą: “Ar prem
jeras ėmėsi kokių tolimesnių žy
gių diplomatiniam pripažinimui 
Baltijos valstybių tremties konsu
lų, dabar gyvenančių Kanadoj?” 
Premjeras atsakė: “Pone Pirmi
ninke (parlamento, Red.), laiky
damiesi pastabų, padarytų Toron
te 1962 m. birželio 14 d., liečian
čių Baltijos kraštų atstovus Ka
nadoje, mes Įrašėme tuos parei
gūnus kaip einančius pareigas 
konsulinius atstovus (as acting 
consular representatives) užsienio 
reikalų ministerijos oficialiame 
spalio mėnesio leidinyje “Cana
dian Representatives Abroad and 
Representatives of Othei- Count
ries in Canada”.

Paklausėjas dr. Haidasz yra 
Toronto Parkdale apyl. atstovas, 
lenkų kilmės, priklausąs liberalų 
partijai. Jis taip pat pateikė klau
simą užs. r. min. H. Green Ra- 
packio plano, dėl Lenkijos - Vo
kietijos sienos Oderio - Neissės 
upėmis ir Vengrijos sukilimo by
los JT. Užs. r. min. atsakė: Lenki
jos užs. r. min. Rapackio planas 
Įvesti neatominę sritį Vid. Euro
poj JT nebuvo svarstomas, tik 
retkarčiais užsimenamas; Lenki
jos - Vokietijos sienų klausimas 
JT nekeliamas; Kanados atstovas 
JT balsavo už JAV rezoliuciją 
Vengrijos bylos pranešėjo parei
gas pavesti JT gen. sekretoriui.

1918 m. sausio 22 d. Kijeve buvo paskelbta Ukrainos nepri
klausomybė.. Taigi, sueina 45 metai nuo lietuviams bičiuliš
kos ukrainiečių tautos istorinės dienos, kuri tebešaukia uk
rainiečius kovoti už to paskelbimo įvykdymą. Linkime bičiu
liams ukrainiečiams sėkmingos ir vieningos kovos. Nuo
traukoje — vielas žymiųjų Ukrainos sostinės paminklų — 
šv, Vladimiro.

Vėl puolami pabaltiečiai spaudoje
Pabaltijo vardas vėl sumirgėjo

oficialus SSSR vyriausybės orga
nas. Pridurkim, jog tam laikraš
čiui vadovauja galingojo Chruš
čiovo Įtakingasis žentas Adžubė- 
jus. Kažkodėl jau nuo pernai pa
vasario jis ėmė negailėti skilčių 
pabaltiečiams, ypač tiems, kurie 
žuvėdų žemėj užuovėją rado...

Sugalvota istorija
Bet ir sugalvojo šnipų istoriją! 

Kaip kine, štai šaunieji sovietų 
saugumiečiai kagėbistai susekė ir 
suėmė šnipus iš Švedijos Latvijos 
teritorijoj. Pats svarbiausias — 
Edgar Voldemarovič Zarinš, ry- 
gietis.

Po dramatiškos Įžangos prasi
deda pasakojimas. “Vieną rugpjū
čio dieną” (metai nenurodyti, bet 
iš viso Įspūdis susidaro, jog tai 
turėjo būti pernai) tasai Zarinš. 
Rygos jachtklubo narys, su dviem

Kas naujo Kanadoje ?
Naujas dolerio nuvertinimas 
yra galimas, jei nebus imtasi 
priemonių išlyginti prekybos 

balansui—pareiškė Ontario eko
nomijos min. R. Macaulay, kal
bėdamas S. Peel konservatorių 
verslininkų draugijai. Esą Kana
dos eksportas 1962 m. padidėjęs 
8%, importas — 11%. Išlyginti 
finansinei Kanados būklei reikė
tų padidinti eksportą 24%. Dau
giausia importuoja Ontario pro
vincija iš JAV — dvigubai tiek, 
kiek Britanija ir Prancūzija 
drauge.

giją, prašydama atsiųsti dau
giau kanadiečių kunigų, šiuo 
metu visoje Kuboje yra likę tik 
125 kunigai. Visi ispanų kilmės 
kunigai buvo ištremti, ištremta 
buvo ir 60 kanadiečių kunigų. 
20 kunigų iš Montrealio dar yra 
likę Kuboje.

Valdžios išlaidom taupyti ko
misija, vad. ekonomisto Glass* 
co, paskelbė trečią savo tyri

mu dalį, kur nurodo nereikalin
gas valdžios išlaidas. Kaip pavyz
di duoda karinę akademiją 
Kingstone, kur vieno kadeto ap
mokymas valdžiai kainuoja 47 
tūkstančiai dolerių.

Savaitės įvykiai
Kongo problema, taip ilgai užtrukusi, artėja prie atomazgos. JT 

kariuomenė, gavusi įsakymą panaudoti jėgą, ėmė greitai veikti. 
Pradžioje buvo internavusi Katangos prez. čombę prezidentūros 
rūmuose, bet vėliau paleido, kai šis sutiko nesipriešinti JT planui 
sujungti Katangą su Kongo valstybe. Visdėlto čombė pradėjo dvi
gubą žaidimą: stengiasi įtikti JT, kad išsilaikytų augštoj pozicijoj, 
bet ir organizuoja užkulisinį pasipriešinimą, kad išsiderėtų iš JT 
kiek galima daugiau. Jis panaudoja netgi grasinimą išsprogdinti 
visus pramonės Įrengimus Kolwezi srityje, kur susitelkė jo karinės 
pajėgos. •-------------------------------------- —

, • o oi kar3i atominių ginklu turi pakan- 
N. Chrusciovas. kaip Sov. Są- jęamaį rūpinsis tik ju greitesniu 
jungos kompartijos delegacijos ir tikslesniu pristatyk Į reika- 
pirminmkas R. Vokietijos ko- lingas vietas r iš Europos nesi- 
niumstų suvažiavime, atvyko į trauks tik reikaiaus / Europos l< KOrlvnn MnU-nlmi hinrrv .... ... . ... .
pirmininkas R. Vokietijos ko-

R. Berlyną. Pakeliui buvo su- 
‘ stojęs Varšuvoje ir tarėsi su Go- 
• mulka. Manoma, kad pastarasis 
i tarpininkaus Maskvos ir Pekingo 
konflikte. Be to, Lenkija nori 
gauti atomines raketas. Galimas 
daiktas, Chruščiovas savo vizitą 

■panaudos Berlyno problemai at- 
, naujinti, problemai, kuri gali būti 
į aštresnė už Kubą.

valstybių didesnio ginklavimosi. 
Didelę problemą sudaro komunis
tų išvarymas iš R. Europos; šiais 
metais prez. Kennedy susitiks su 
Prancūzijos prez. De Gaulle; ma
no apsilankyti Brazilijoj ir kito
se P. Amerikos valstybėse, gal Ja- 
ponijoj.jr Afrikoj.

Kubft politiniai pabėgėliai, da
lyvavę invazijoj 1961 m., at

skleidžia JAV spaudoj klaidas, 
padarytas amerikiečių įstaigų. 
Buvę pažadėta, kad sukilėliams 
išsikėlus i Kubos salą, bus atsiųs
ta visa parama, neišskiriant lėk
tuvų. Deja, išsodinus sukilėlių 
1.500 vyrų tuo viskas ir pasibaigė. 
Gautas tik pranešimas: “Mes nie
ko daugiau negalime jums prista
tyti. Darykite kaip išmanote”.

Pietiniame Vietname komunis
tų partizanai kovoja atkakliai ir 

su vyriausybės kariuomene ir JA 
V-bių pagalbininkais. Komunistai 
ir vėl užėnįė tris na u jast svarbias 
vietoves ir yra pasistūmėję prie

Kanados raitoji policija — 
RCMP atlieka maždaug pana
šų vaidmenį kaip Amerikoje 
FBI. Paskutiniu laiku ji susi

laukė daug kritikos iš įvairių ka
nadiečių, kurie policijos veiklą 
lygina su Gestapo metodais, 
triukšmo sukėlė policijos įsiki
šimas į Winnipego mokytojo Or- 
likow bylą. Taip pat kaikas pik
tinasi. kad policija seka studen
tus, simpatizuojančius komunis
tams. Iš kur ta propaganda prieš 
policiją kyla, visiems aišku. De
mokratinė laisvė tiem elemen
tam yra Įrankis pačiai demokra
tijai griauti.

Kubos vyriausybė kreipėsi į 
Kanados katalikų misijų drau*

Laikraščių streikas Niujorke 
kainuoja Kanadai apie $1.5 
mil. savaitei. Keturias savaites 

užtrukęs streikas kainavo kana
diečiams $7 mil. ir kaikurie po
pieriaus fabrikai pradėjo dirbti 
tik 4 dienas savaitėje. JAV su
stabdžius popieriaus importą iš 
Kanados, jos medžio pramonė 
būtų priversta bankrutuoti.

Pasitraukusio Š. Atlanto S-gos 
viršininko gen. Norstad apsi
lankymas Otavoje pastatė Ka

nados vyriausybę i keblią padė
tį. Gen. Norstad pareiškė, kad 
Kanados vyriausybė sutiko ap
ginkluoti savo dalinius Europo
je atominiais ginklais jau 1959 
m. Vyriausybės sluogsniuose tas 
buvo neigiama, bet dabar nuo 
komentarų atsisakoma. Ypatin
gos kritikos vyriausybė susilau
kė iš Naujosios Demokratų par
tijos atstovų, kurie kaltina ame
rikiečius primetant Kanadai ato
minius ginklus ir sprendimus.

Naujosios Demokratų partijos 
atstovas parlamente C. Cox 
lankėsi Kuboje su kitais pro

komunistiniais atstovais, pri
klausančiais “Fair Play for Cu
ba” organizacijai. Jų kelionės iš
laidas apmokėjo Caštro. Jo par
tijoje ir visuomenėje kilo pasi
piktinimas dėl atstovo simpati- 
zavimo komunistams.

Rusija, anksčiau pažadėjusi In
dijai kiro lėktuvų MIG, vėliau 

tą pažadą atidėjusi, dabar ji vyk
do: pasiuntė 4-6 lėktuvus iš Ode
sos; Indiją pasieks sausio gale. 
Rusai ilgai galvojo ką su tais sa
vo pažadais daryti. Blogėjant san
tykiams su komunistine Kinija, 
matyt, pasiryžo galutinai nepaga
dinti santykių su Indija.

Raudonoji Kinija nutarė priim
ti Indijos sąlygas deryboms dėl 
sienų ginčo: atitraukti kariuo

menę i linijas prieš 1962 m. rug
sėjo 8 d. Tarpininkauja šiame 
ginče Ceilono min. pirm, ponia 
Bandaraike t

JAV prez. Kennedy buvo pasi
kvietęs Sov. Sąjungos atstovą jos vadas Gaitskell susirgo ir 
Kuznecova į Balt. Rūmus. Ap- paguldytas ligoninėn. Parlamęn- 

supti patarėjų' kalbėjosi vieną va-! to rinkimai turi įvykti 18 .mėn. 
įrudę. Spėjama, tariesi Kubos rei- ’ '’k^rr y. Ji?, atrodo, bus lęm- 
kalu. rusų kariuomenės Kuboje ir; tingi ir Britanijai ir Europai. Dar- TV 1 ZA t*' II 1 • • • •

* - | sostinės Sai^n^iB fA-T^OiMių.
Britanijos parlamento opozici-

pa-Įtik kuo nors Sov. Sąjungai 
; kenktų.

Suminima eilė laisvųjų latvių 
i veikėjų pavardžių. Bet daugiau- 
i šia dėmesio paskirta Švedijos lat- 

“menininkais” ir klubo direkto- vįu tautinio fondo pirmininkui 
rium atsirado Stockholme. . _

Jiems besėdint viešbučio kam- krauį0 šnipas”. Jis užverbavęs.

J. GRIKIS
koresponde.Has Švedijoj i

dr. V. Ginteriui. Tai — “gryno

bary, besigrožint “šiaurės Vene
cijos” vaizdais pro langą, staiga 
Įsiveržia neprašyti svečiai — 1944 
m. latvių pabėgėliai ir ima ka
mantinėti apie gyvenimo sąlygas 
Latvijoj. Po pirmojo pasimatymo 
seka kiti. Atvykėliai kviečiami 
pasivaikščioti, aplanko barus ir 
privačius namus, čia pateikiamas 
ir vienas tikslus adresas Stockhol- 
me, kur Zariniui Įbrukamas pini
gų pluoštas.

Kiek pasvyravęs, tasai pinigus 
priėmė, o už tai. aišku, turėjo pa
sižadėjo būti šnipu. Toje vietoje 
“Izvestijų” korespondentas pada
ro digresiją, primindamas, kokio 
lizdo paukštis tasai Zarinš. Girdi, 
nors paprasto darbininko sūnus ir 
tik sovietų valdžios dėka išmoks
lintas chemikas, tos valdžios Lat
vijoje jis visdėlto nemėgo. Ir ko
dėl? Ogi dėlto, kad prie krautu
vių eilėse reikią stovėti. Be to, 
buržuaziniais laikais ir vokiečių 
okupacijos metu užsikrėtęs prieš- 
sovietine propaganda ...

Kalti latvių emigrantai
Bet kas tie šnipo verbuotojai? j pęe( teismo nebuvo. O gauti gar- 

švedijoje. kaip ir daugelyje kitų ■ binga darba jam padėjo tie patvs 
“buržuazinių” kraštų Vakaruose, I kagebistai. kurie ji tardę... ' 
— tęsia “Izvestijos”, — gyvena - - - - - -
latvių emigrantai. Nekartosim čia

apmokęs ir Latvijon nusiuntęs 
Arnitį, Zandę ir kitus agentus, 
kuriuos kagėbistai suėmę.

“Laiminga” atomazga

Berlyno klausimu. Oficialaus pra
nešimo nepaskelbta.

Galimas Kinijos galutinis susi
kirtimas su Sov. Sąjunga. Pei- 

pingo spauda Chruščiovą vadina 
heretiku ir revizionistu, siekian
čiu atstatyti kapitalizmą Rusijoj. 
Pekingas norėtų sušaukti pasau
lio komunistų vadus šiems jų gin
čams spręsti. Savo šalininkais jie 
laiko: Albanijos, š. Korėjos. Japo-

Atomazgoje vėl parodomas Za-! nįjos, Indonezijos, Smgapuro ir 
rinš Rygojl Jis skaito iš Maskvos i fk,tu Piet^ Azi’os komunistų par- 
gautą laišką, kurį “slaptaraščiu” “Jas- 
parašė jo verbuotojas Stockholme Kuba šiuo metu turi rusišku 
pusiau švedas pusiau latvis “Pe- ginklų 24-se bazėse :500 prieš-
terson - šilinš”. Tai — tikras šni-: lėktuviniu raketų, kurios gali lėk- 
pų šnipas, dirbąs net trims žval-iti nuo 15 iki 25 mvliu: 100 lėktu- 
gyboms! Amerikiečiams jis — iVų MIG tipo; apie'3.000 įvairios 
“Boleslovas”, anglams — “Lo-. rūšies patrankų; 350 sunkiųjų ir 
nis”. švedams — “Briedis”. Savo • vidutiniu tanku; 70 helikopteriu, 
laiške jis perdavė viena adresa ;

Wuerzburge. Tik tuo adresui JAValstybės yra pasiryžusios 
Zarinš nesuskubęs nieko pasiusti. į imtis aiškesnės bei griežtesnės 
“Viena diena 1962 m. ji suseku- J linijos. Kuboj invazijos nebus, 
si KGB ... ! bet dėl ūkinių sunkumų, kurie

Jeigu tai būtu filmas, tai žiū-!bus dar didesni, kubiečiai patys 
rovai šioje vietoje galėtu jau.,pra- kratysis komunistinio Castro; 
dėti keltis, nes viskas baigiasi tie.- santykiuose- su Rusija saugos sa- 
siog amerikietišku “happy end", vo interesus, nestumdamos jos i 
Sovietų valdžia atsižvelgė, kad f 
Zarinš “nesuskubo" (iš tikrųjų i 
per šešetą metų!) padaryti žalos 
Sov. Sąjungai. Be to. jis turis pu- j

!sę tuzino vaikų. Dar net gailestį j 
! rodė. Todėl buvo išleistas laisvėn, i

bo partija yra prieš Britanijos 
Įsijungimą i Europos ekonominę 
sąjungą, o Macmillano derybos 
užsitęsė.

Nacionalinės Kinijos preziden
tas čiangkaišekas Formozoje 

pranešė, esą jo valdžia siunčia į 
raud. Kiniją savo agentus sukili
mui ruošti. Raud. Kinija pranešė, 
kad tokie 5 agentai yra sunaikin
ti: spalio - gruodžio mėn. buvu
sios sunaikintos devynios gink
luotos grupės.

Brazilijoje įvyko tautos atsi- 
klausimas: ar turi būti laikomasi 
prezidentinės demokratijos, kaip 
JAV. ar parlamentinės, kaip Bri
tanijoj? Didelė dauguma — 6:1 
pasisakė už prezidentinę santvar
ką. Tad dar ši mėnesi bus paleis
tas ministerių kabinetas ir visa 
valdžia bus sutelkta prezidento 
Goulart rankose. JAV, gelbėda- 
mos Brazilijos finansus, pažadėjo 
pagalbą — $30.000.000 paskolą.

Togo valstybėj, vakarų Afrikoj, 
sukilėliai nužudė prezidentą Syl- 
vanus Olympio prie JAV ambasa
dos durų ir paėmė valdžią.

KANADOS LIETUVIU VADOVYBĖS 
RŪPESČIAI

Sujudo švedai
Ši pasaka visdėlto švedų spau-

Pasitraukė Kultūros Fondo 
pirmininkas • Šalpos reika
lais susitarta su BALFu • 
Dėl nesusipratimų apylinkė
se krašto valdyba atsiklausė

yisų tų gražių epitetų, kuriuos jau ją sujaudino. Juk nuo 1958 m. J garbės teismo nuomonės • 
iš atminties žinom. Kas labiausiai paskutinį kartą buvo links-! J
sovietų valdžios organą piktina, niuojamas Švedijos vardas, sovie-: 
tai emigrantų noras save laikyti tu spauda jos nekaltino šnipinė-! 
latvių tautos atstovais. Turim- jfmu.

Skelbiamas spaudos mėnuo.

Pirmasis š.m. KLB krašto val
dybos posėdis sprendė visą eilę

susisiekti su KLB kr. v-bos Šalpos 
Fondu, nes. kaip pasirodė susira- 
šinėjant su BALFu. yra asmenų, 
kurie moka išprašyti po kelis 
siuntinius, kai kitiems netenka nė 

i vieno, nors jie irgi reikalingi pa
ramos.

1963 m. vasarą Įvykstančių JA 
V-bių ir Kanados tautinių šokių 
dienos reikalus nutarta išsiaiškin-

gojo dėdės Šamo išmaldų” dėka Stockholmo dienraščiams ne- klausimų, kurių dalis buvo opūs, ti su šokių dienos komisija.
jie pildo visus jo pavedimus ir pa- buvo sunku patikrinti “Izvesti- Į Pirmiausia buvo apsvarstyti ko- Svarstyti trijų Kanados Lietu
si ruošę net iš kailio išsinerti — jOS» teigimus. “Dagens Nyheter” misijos (dr. J. Semogas, inž. I. vių Dienų ruošimo kaikurie trū- 
vis tai “Izvestijos" žodžiai, — kad įšsnausdino nuotrauka tos iach- Mališka ir A. Norkeliūnas) siūlo- kuinai, kurie nesiderina su KLB

Ar jau atidavei
SAVO DUOKLĘ SPAUDAI?

4

Dabar metas užsisakyti lietuvišką laikraštį. Jį skaitydamas 
gyvensi lietuvišku žodžiu bei mintimi ir jausies, kad esi 
gyvas savos tautos narys.
NORITE SUSIPAŽINTI SU “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”? 
Atsiųskite savo ar savo bičiulių adresus, ir bus pasiųsta 
keletas numerių susipažinti.

"Tėviškės Žiburiai"
941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont.

Izvesti- i Pirmiausia buvo apsvarstyti ko- Svarstyti trijų Kanados Lietu-

išspausdino nuotrauką tos jąch- Mališka ir A. Norkeliūnas) siūlo- kūmai, kurie nesiderina su KLB 
tos. kuria buvo atvykęs Zarinš mieji KLB Įregistravimui reika- krašto tarybos priimtais nutari- 

į 1956 m. rugpjūčio 13 d. Prieš še- lingi kaikurie įstatų pakeitimai, mais. ir nutarta tais klausimais 
' šėlą metų su viršum! Jeigu ir bū- Kultūros Fondo pirm. T. J. Bo- atsiklausti KLB garbės teismo
11956 m. rugpjūčio 13 d. Prieš še- lingi kaikurie įstatų pakeitimai, mais. ir nutaria tais klausimais 
' šėlą metu su viršum! Jeigu ir bū- Kultūros Fondo pirm. T. J. Bo- atsiklausti KLB garbės teismo 
i tu tada kas nors panašaus ivvkę. revičius, SJ, pranešė, kad jam nuomonės.
lai šiandien — jau gerokai atšalę tenka iš Montrealio keltis i čika-Į Nutarta paskelbti spaudos pla- 

! barščiai. Bet apie koki šnipb ver- ’ gą. todėl tenka atsistatydinti iš, ♦inimo mėnesį — nuo sausio 15
bavimą,gali būti kalba, kai Za- ;KF pirmininko pareigų. Valdybai iki vasario 16 d. ir kviesti KLB 
rinš ir jo bendrakeleiviai “meni--i reikės rūpintis nauju pirmininku, apylinkių valdybas veiksmingai 
ninLoi'’ i* nribUiw* u i Fnndn nirm J Adomai. cnaiKioc nlatinima n vi-ninkai” iš tikrųjų priklausė 141 šalpos Fondo pirm. J. Adomai- 
“turistų” grupei, kuriai vadovavo I tis nranešė. kad do ilgesnio susi- 
“vyresnysis brolis” A. B. Linov? j rašinėjimo ir išsiaiškinimo, susi-

Neva atšildytos istorijos veikė-, tarta su BALFu, kad šalpos dar
ių kelias laikraščių archyvuose J bas pasidalintas. Kanada įsinarei- 
smulkiai pažymėtas. Jie tada iš- gojo tam tikrai daliai Lenkijoje

jbuvo Švedijoje dvi savaites. Ap- gyvenančių lietuvių. Todėl -visi.
(Nukelta i S psl.) kas siunčia siuntinius, prašomi

paremti spaudos platinimą, o vi
sus lietuvius kviesti prenumeruo
tis lietuviškus laikraščius, pirkti 
knygas ir aplamai palaikyti lietu
viu spaudą, ypač Kanados.

Be to. nutarta 1963 m. vadinti 
Sukilimo metais.

KLB kr. v-bos informacija J /
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SOVIETŲ LEIDINYS APIE
LIETUVOS KUNIGUS

-R 
įriuoĮU^isės

i-

gandist”, “Informator”,. “Ukra A. I. Kornei( , kuris

kuriuose ji prarado trečdalį gy
ventojų. Ukrainiečių gyventojų 
prieauglis mažas dėl eilės prie
žasčių: sovietų organizuoto gyven-

sunkiausi metai vyksta sovietų 
priespaudoje. Ukrainietiškas ere
lis, patekęs į naują.narvą, kruvi
nais sparnais, plakasi į geležinės

ilgo istorinio oendravirbo, ui 
niečiai seniai kovoja už nepri
klausomybę. Politinėje kovoje 
pasireiškė apstybė jėgų, kurios

d.arbinįū^įs2•^‘Na’^įnMu’’ 
permainą; “Na Catach” — 
jimo bokšte, “Za Volių Ukraini” 
— už Ukrainos laisvę.

Pogrindžio leidiniai pasiekė

-J 
Stebė- mečio, kard .voksmų; tfemimirį 

vergų stovykla^ bėgimo į ^Vaka
rus ir ukrainiečių išsibarstymo 
Sov. Sąjungoj. Ukrainiečiai buvo 
išstumti į rytus ir rusai užėmė jų 
vietas Ukrainoj, nes kas ketvirtas 
žmogus jau ne ukrainietis.

Ukrainiečiai pakėlė sunkių-da
lią istorijos raidoje, tačiau jos

tntfcsfamė”ukrainiečių meno Ir litera
tūros festivalyje oficialūs ideolo
gai rado nevieną jo nusikaltimą. 
Korneičukas kaltintas ir dėl jo 
libreto operai “Bogdan Chmelnjc- 
ki”, nes jo Chmelnickis palankus 
lenkams.

Laisvės grūdai
Ukrainiečių nacionalistų ryž

tinga kova reikalauja vis naujų 
aukų. Sovietinis persekiojimas 
Ukrainoje sustiprintas. Nuo vir
šaus iki apačios buvo perkratytas 
administracijos personalas; ašt
riau kovojama prieš nacionalistus 
ir sovietams nepalankią litera
tūrą.

1953. VI. 13. buvo atšaukti Uk
rainoj buvę sovietiniai valdinin
kai persekioję ukrainiečius, ta
čiau laikinis politinis posūkis iš 
esmės nepakeitė padėties paverg
tuose kraštuose ir Ukrainoje. 
Tautinio nusiteikimo ukrainiečiai 
ir toliau sėja laisvės grūdą.

Tautos naikinimas
1959 m. gyventojų surašymo 

kūrinių. Už nacionalizmą sovieti- duomenimis, ukrainiečių buvo 
nių ukrainiečių draugijos pirmi- 41,9 mil. gyventojų, kurie suda- 

’ninkas. Maxim Rilski savo metu rė 20% Sovietų Sąjungos gyven- 
buvo atleistas iš pareigų. Jis kai- 
tinamas ir už jo “Kijivo istoriją”, 
kurioje esą neteisingai nušvietęs 
ukrainiečių feodalistinį tarpsnį. 
Rilskio vieton atsisėdo žinomas 
sovietinis ukrainiečių rašytojas

bandė .susitelkti tik po H D. ka- skaitytojus nežiūrint grėsmės. Jei _ X m  • _ X • • T T1 1 x _ 1 • < a • V 1 • > • « x .ukrainfetiškas pogrindis sugebė
jo, išleisti tokį didelį skaičių lefe 
dinių pavergtame krašte, jei" lais
voje Vokietijoje spausdintus, jvab

ro. “Sovietinė Ukrainos valsty- 
oė” nepatenkina ukrainiečių. Ru
sų nuolatinis smelkimasis Ūkrai- 
ioje ir kartu pataikavimas ukrai
niečių istorinėms tradicijoms pri- rius leidinius rado būdų perteikti 
mena Bagdoną Chmelnickij, ku- į Ukrainos skaitytojui, negalime 
ris vedė dviveidę politiką tarp abejoti ukrainiečių nacionalistų

niečiai. įgijo didelį i patyrimą^ ir 
įsitikino, kad tik sutarime ; tegali
ma laisvės kovą, laimėti.. Jie-yra 
lietuvių laisvės kovui nuoširdūs 
talkininkai, nes jų prisikėlimas 
invalstybės sukūrimas sutvirtins 
ir- Lietuvos valstybės atkūrimą 
bei jos gyvavimą.

IŠ LIETUVIŲ, ŠALPOS
lenkų ir rusų. Vokiečiai per pas
tarąjį karą neleido sukurti 
silpnos vyriausybėlės; tačiau 
gaulinga propaganda skatino 
voti netik prieš bolševizmą, 
ir rusus. Bandymas sudaryti 
rainiečių dalinius kovai prieš bol
ševikus liko tik pavėlintu suma-, 
nymu, o vėliau tapo vakariečių 
išdavyste. UPA — ukrainiečių 
sukilėlių armija, kurią sukūrė 
ukrainiečiai nacionalistai, stojo 
rimton kovon pries bolševikus. 
Sovietai paskelbė- jai, amnestiją,

net 
ap- 
ko- 
bet 
uk-Neseniai Sov. Sąjungoje pasi- tų vietų” kultą. Atsirandą ir nau- 

rodė kolektyvinis darbas, skirtas jų “religinių prietarų”, pvz. šv. 
labiausiai Sov. Sąjungoje papiltu- : Juozapo Darbininko kultas. Ku
šių “religinių idėjų formų” kriti-' nigai platiną proklamaciją, kur 
kai. Tame leidinyje yra įdomus kalbama apie “pirmosios gegužės 
Mčedlovo straipsnis charakteri- šventę ir šv. Juozapo dailidės 
zuojąs katalikų Bažnyčią ir jos šventę įr raginama sekti jo pa-- 
dvasiškiją.

Mčedlovas pradžioje konstatuo
ja, kad “Katalikų Bažnyčia Sov. 
Sąjungoje susimoderninusi dviem 
kryptim: prisitaikymo ir priside
rinimo prie šiųdienio mokslo lai
mėjimų, pirmoje gi eilėje — mo
ralinių mokslų, dogmų ir kulto 
praktikų pritaikymu prie esamų 
socialinių - politinių sąlygų.

Esą Sov. Sąjungos katalikų ku
nigai (čia turima galvoje Lietuvą) 
jau nebevadina kolchozų “šėtono 
išmislu” ir net pamoksluose pa
taria juose dirbti “sąžiningai ir 
padoriai”. Katalikų kunigai taip 
pat neatkalbinėją jaunimo nuo 
komunistinių pionierių ir kom
jaunimo organizacijų, atvirkščiai, 
jie net natarią tėvams savo vai
kus rašydinti į jas, tik įgrasiną, 
kad būdami tų organizacijų na
riais, “neužmirštų Bažnyčios”.

Katalikų Bažnyčia, toliau rašo 
Mčedlovas^ dedasi vienintele mo
ralės atspara ir gynėia, kartui v -____ _____ _ __________
stengdamasi sudaryti blogiausią mįngas' sukaktis ir t.t. Jie esą la- veiksmais. Ukrainoje toji organi-

- — .r?—v—’ : bai stengiasi apeigas supraban- iacija leido pogrindžio literatūra
amoraliais žmonėmis . ginti, bažnyčias išpuošti, čia mak- “Poštanski Stiach” — sukilėlio 

Karts nuo karto ne skiria narnai- sįmaliai sutelkia paveikslu ir vėliava, sukėlėliu dainų knyga,, 
das uz atsivertimą, nusidėjėlių ir skulptūrų. Lygiai rūoinasi pa-Haulito sovietinėje Ukrainoje, 
“išklydusių ateistu’. T - - ____ ; _ 1................    "

Mčedlovas prikiša Katalikų i nką ir giedojimą. Kaimų bažny- ki Visti 
Bažnyčiai nastanias išimk'“; ‘na-.čios parsikviečiančios iš miestu i į is” —

vyzdžiu”.
Savo ganytojavimo darbe esą 

katalikų kunigai stengiasi susins-.bet labai mažas skaičius ja tepa- 
ti su tais žmonėmis, kurie turi ko- 'sinaudojo. UPA palaikė ryšius 
kių medžiaginių ar kitokių gyve- , ir su kitų kraštų partizanais. Vie- 
nimo sunkumų. Jie skubą su savo nas jos dalinys per Lenkiją ir Če- 
“paguodos” žodžiu pas vienišą koslovakiją.pasiekė vakarinę Vo- 
motiną, našlę, našlaitę, ligonį, net 
paremia juos medžiagiškai, steng
damiesi tuo būdu savo globoja
mus surišti su bažnytine ideologi
ja ir institucija. Jie veržiasi su sa
vo “religinėmis paslaugomis” į 
privačius namus (krikštynos, lai
dotuvės), o kas įdomiausia, pasi
taiką atsitikimų, kad jie suorga-

■ nizuOją išpirkimą iš knygynų ...
ateistiškų knygų. Į kia įvairias partijas, tačiau nacio-

Toliau Mčedlovas kalba apie nalistai turi savo atskirą organi- 
Katalikų Bažnyčios vidaus gyve- aciją. Tarptautinėje ABN orga- 
nimą. Eąs suliberalėta pasninkų zizacijojė ukrainiečiai veikliai 
srityje, padauginta Mišių skaičius lalyvauja. Jų noras vyrauti bei f 
dienoje, jos laikomos net vaka- pažeidimas demokratiškumo ėmė 
rais. Dažnai kunigai darą pakeiti- kitas tautybes atbaidyti, 
mų net kalendoriuje, perkeldami 
bažnytines šventes į nedarbo die- 

į nas — į valstybines šventes, iškil-

kieti ją. šis prasiveržimas buvo 
Įvykdytas Cholmo ir HrubešOvo 
sritimis, kurias anksčiau valdė 
Lenkija. Minėtos sritys iš seno 
buvo rakštis sovietams.

Ukrainiečių nacionalistų prasi
veržimas rodo, kad tautinis, nusi
teikimas ukrainiečiuose yra. su
stiprėjęs. Nors . ukrainiečiu kon
greso komitetas, veikiąs JAV, tel

Pogrindžio veikla
UP A nesitenkino tik kariniais

atmosfera anie ‘bedievius 
vadina

“išklydusių ateistu

cionalistines nuotaikas”. Ypatin
gai tuo pasireiškia Lietuvos. Lat
vijos ir Gudijos kunigai, čia jie. 
save lai' 
interesų

Nors kaikuriu kunigu tarne na 
stebima nažiūrų liberalizacija, ta 
čiau aplamai kunigija, ypačiai, ne organizacija tam tikroj visuo- 
kaimų. nesiskubina skirtis su sa- enės daly laikosi”. O tai dėl to, 
vo tradicinėmis pažiūromis. Prie kad silpnai varoma ateistiniai - 
tokiu konservatizmo reiškinių au- komunistinė propaganda.
torius priskiria “stebuklų ir šven-

tautiniu

kelti bažnytinio meno lygį — mu- Paminėtini šie leidiniai: “Strilec- 
' V’ — Šaulio žinios, “Lito-

— Metraštis, šlach do Pere- 
mohy” — Pergalės keliu, “Liso-į 
vyk” — Miškinis. Ukrainiečių 
vyriausias išlaisvinimo komitetas 
:eido šiuos žurnalus: “Visnik”— 
Žurnalas, “Povstanec” — Sukilė
lis, “Ukrainski Perec” — Ukrai
nietiškas pipiras, humoro laik- 
-aštis.

Ukrainiečiai nacionalistai išlei- 
lo “Idea i čin” — Mintis ir veiks
mas, “Za ukrainsku Deržavu” — 
Už Ukrainos valstybę, “Propa-t

savo pamaldas chorus ir muziki
nius ansamblius. Kunigai naudo- 
;asi taip pat naujoviškomis tech
nikos priemonėmis^ mikrofonais, 
magnetofonais, garsintuvais ir t.t.

Taigi, pagal Mčedlova. “relini
us tikėjimas ir ryšys su bažnyti-

Dr. V. Mar.

Gen. Douglas MacArthuras - 16

UOLA RAMIAJAME VANDENYNE
Su gen. MacArthuro optimizmu 

nenorėjo sutikti sąjungininkai ir 
kaikurie amerikiečių karo komen
tatoriai. Jiems atrodė, kad Pusa- 
no teritorija gali tapti Azijos 
Dunkirku. Rugpjūčio mėnesį ko
munistams trijose vietose pavyko 
pralaužti Pusano gynybos žiedą. 
Šis jų laimėjimas sukėlė dar di
desnę baimę MacArthuro kritikų 
širdyse, tačiau pats MacArthuras 
nepasidavė panikai:

— Fronto linijoje mes turime 
tik du kareivius kiekvienai dešim
čiai jardų. Už jų nugarų nėra jo
kių atsargos dalinių. Praktiškai, 
žinoma, šie kareiviai yra tirščiau 
sukoncentruoti kaikuriose fronto 
vietose, tuo pačiu, žinoma, palie
kant visiškai neginamų ruožų. 
Per tuos neginamus ruožus komu
nistams ir pavyko prasilaužti, bet 
jie buvo sulaikyti, kai mes apnuo
ginome kitas fronto vietoves ir 
tuo būdu sudarytus rezervus per- 
metėme į prasilaužimo židinius. 
Mano ponai, Dunkirko iš Pusano 
jie nepadarys, nes jiems aš turiu 
kitokių planų ...

Stratego
triumfas Tuo metu genero-
Inchono las MacArthuras
pakrantėse, iau planavo išsikė-

1 i m ą komunistų 
užnugaryje. Savo 

štabo karininkus jis nustebino iš- 
sikėlimui pasirinkdamas Inchono 
uostą Geltonosios jūros pakran
tėje, vakarinėje Korėjos pusiasa
lio dalyje.

— Ar yra tenai kokių nors geo
grafiniu kliūčių, kurios sudarytų 
didesne problemą laivyno opera
cijoms? — pen. MacArthuras na- 
klausė admirolą James T. Doyle, 
savo ekspertą laivyno reikaluose.

Admirolas davė trumpą atsa
kymą:

— Generole. Inchono uostas tu
ri daugybę kliūčių. Atvirai kal
bant. jis vra nilnaš visokiu nrob- 
lei'u tcvsu laivynui. Tai turbūt 
nati ne ’ėkmGausia vieta išsikėli- 
»no operacijoms...

— Puiku, admirole, nes juk ko
munistai tikriausiai yra tos pa-

Paruošė VYT. KASTYTIS

čios nuomonės — jie taip pat gal
voja, kad Inchone neįmanoma iš
sikelti, o tas Inchoną mano kny
gose padaro idealiausia vieta ...

Laivyno, marinų, aviacijos ir 
Pėstininkų vadai mėgino priešta
rauti. Jie visi norėjo atkalbėti 
gen. MacArthurą nuo išsikėlimo 
Inchone.

— Tai būtų tikras skandalas, 
nes Inchonas turi blogiausius vi
same pasaulyje potvynius ir ato
slūgius. Vandens lygis 24 valan
dų laikotarpyje pakyla ir nukrin
ta net trisdešimt pėdų....

— Išsikėlimas turėtų būti at
liktas pačioje potvynio kulmina
cijoje. Mūsų išsikėlimo laivams 
reikia dvidešimt penkių pėdų 
vandens, kad jie neužkliūtų už 
seklumų ...

— Tiek vandens Inchono uoste 
mes galime turėti tik rugsėjo 15 
d., spalio 11 d. ir lapkričio 3 die
ną ...

— šios trys dienos, be abejo
nės, yra žinomos priešui. Būtų ly
giai tas pats, jeigu mes komunis
tams nusiųstume vizitinę kortelę, 
nranešdami tikslų išsikėlimo lai
ką...

— Vanduo augščiausiame lygy
je išsilaiko tik tris valandas. Išsi- 
kėlimą mes turėtume pradėti 
penkta valandą po pietų ...

— Pačiu geriausiu laiku komu
nistiniams Molotovo kokteiliams.

— Visos geografinės uosto sa
vybės būtų priešo rankose. Incho
nas netgi neturi nei vienos žmo
niškai lygesnės pakrantės ...

Gen. MacArthuras, pūsdamas 
pypkės dūmus į lubas, kantriai iš
klausė opozicijos balsų. Kai opo
zicija išsėmė savo argumentus, jis 
padarė galutini sprendimą:

— Aš sutinku su jumis, mano 
nonai, — išsikėlimas Inchone, iš 
tiesų, yra neįmanomas, bet mes 
ii radarvsime imanomu, tuo nu
stebindami netik komunistus, bet 
visa nasaulį ir jo geriausius stra
tegus, ..

Padėdamas pypkę į šalį, gen.

MacArthuras pradėjo aiškinti sa
vo planus:

— Mes negalime užmiršti stra
teginės Inchono reikšmės. Jeigu 
mes išsikeltume rytinėje Korėjos 
pusiasalio dalyje, geriausių atve
ju sukurtume antrąjį Pusaną, o 
priešui tas nepadarytų didesnės 
žalos. Tą patį galima būtų pasa
kyti apie išsikėlimą vakarinėje 
Korėjos dalyje žemiau Inchono. 
Neužmirškime, kad Inchonas yra 
pačioje siauriausioje Korėjos vie
toje, 30 mylių atstume nuo P. Ko
rėjos sostinės Seoulo. Iš Inchono 
mes užimsime Seoulą ir lengvai 
pasieksime rytinę Korėjos pa
krantę, atkirsdami tiekimo ir pa
sitraukimo kelius komunistų di
vizijoms, kurios dabar puola Pu
saną. Jas priešas turės nurašyti į 
nuostolius, o tai, mano nuomone, 
yra žymiai svarbiau už visus išsi
kėlimo sunkumus Inchone. Be 
sunkumų pergalės negalima tikė
tis. Pergalę visada lydi didesni ar 
mažesni sunkumai...

Opozicija priminė generolui 
MacArthurui, kad išsikėlimui ga
lima panaudoti tik vieną marinų 
diviziją, kuri buvo paruošta išsi
kėlimo operacijoms. Ant šios di- 

I vizijos pečių gulė pagrindinė Pu- 
Įsano gynybos našta. Ją tektų ati- 
i traukti iš Pusano. skandalingai 
susilpninant gynybos žiedą ...

—Mano ponai, išsikėlimas In
chone man primena žonglierių 
cirke, mėtantį į orą tris žalius 
kiaušinius, — sutiko gen. Mac
Arthuras. — Mažytis netikrumas, 
menkiausias rankos sudrebėji- 
mas, ir trys kiaušiniai ištikštų į 
grindis... Mažiausia klaida mū
sų planuose, ir mes praraštume 
netik Inchoną. Pusaną, bet ir vi
sa Korėją ... Tačiau mes esame 
JAV karininkai, ne cirko žonglie- 
riai, ir todėl mes neturime ir ne
galime padaryti klaidos ...

ši generolo MacArthuro retori
ka galutinai nurinkhvo opozici- 
ia. Lpivvno, marinu, kariuomenės 
ir aviaci jos vadai visą savo dėme
sį paskyrė invazijos pasiruošimui, 
planuodami ir apgalvodami kiek

kietu nusiteikimu.
Tais pat žodžiais galima pami

nėti Ukrainiečių kongreso komi
tetą, kuris, be eilės kitų leidinių, 
išleidžia pavyzdingą propagandi
nį akademinį leidinį “The Ukrai
nian Quarterly”, anglų kalba. 
Panašūs leidiniai .išeina vokiečių 
ir prancūzų kalbomis.

Rašytojų puolimas
Ukrainoje.leidžiama daug spau

dos, nors mažiau, kaip rusams. Li
teratūriniai žurnalai, kaip “Vit- 
čizna” — Tėvynė, “Dnipro” ir 
“Radianske Lviv” dažnai kaltina
mi spausdinimu nacionalistinių

tojų skaičiaus. Ukrainiečių gy
ventojų skačius per pastarąjį dvi
dešimtmetį padidėjo tik 3,4%. 
Ukrainiečių gyventojų prieauglis 
yra mažas, bet netiek tragiškas, 
kaip lietuvių tautos, kai karo sū-

ukrainiečių 
lytų apeigų 
katalikų 
šv. Jurgio 
katedra Lvive.

Daug šelpiamųjų, mažai šelpėjų
Bendroji Amerikos Lietuvių 

šalpa "— BALFas kasmet plečia 
savo veiklą, nors jo šeima nėra 
didelė.— tik keletas tūkstančių; 
rėmėjų ir per 1.600 tikrųjų na
rių, susibūrusių 62-se skyriuose. 
Jie visi per metus suaukoja BAL 
Fo darbams arti $80.000 pinigais 
ir dvigubai tiek vartotais drabu
žiais, kurių beveik trečdalis yra 
skiriami Vasario 16. gimnazijai.

Be šalpos gėrybėmis BALFas 
atliko gana daug kitų šalpai arti
mų, darbų: padėjo daugeliui at
vykti į JAV, tvarkyti dokumentus 
giminėms iš Lietuvos atsikviesti, 
parūpino formas, davė nurody
mus, persiuntė dokumentus į 
Maskvą diplomatiniu keliu ir pan. 
Centro įstaigoje talkinta ir nu- 
kentėjusiems nuo nacių.

šeši siuntiniai kasdien
Per 1962 m. BALFas išsiuntė 

virš 1.500 individualių siuntinių, 
kurie beveik visi lipo ir lindo per 
geležinę sieną. Dauguma ėjo Len
kijon: 889 siuntiniai su vartotais 
drabužiais, 219 — su vaistais. Lie
tuvon išsiųsta 393 naujų medžiai 
gų siuntiniai. Visų. BALFo siun
tinių vertė siekė $75.000.

1963 m. BALFo siuntiniai dar 
pagausės, nes teks paštu siųsti in
dividualias siuntas ir Vokietijos 
lietuviams; mat, vokiečiai atsisa
kė nemokamai BALFo gėrybes 
laivais pervežti, kaip buvo ikišiol.

Pertvarkoma šalpa
V. Vokietijoje
Pasikeitus šalpos sąlygoms V. 

Vokietijoje, centro valdyba nuta
rė BALFo įstaigą Miunchene su
siaurinti.. Ten lieka tik vienas 
kambarys įstaigai ir vienas tar
nautojas. Kadangi visa šalpa vyks 
daugiau pinigais, bus galima be
tarpiškai . iš centro nusiųsti, ži
nia, prašantiems bus siunčiami ir 
drabužiai. Jei ikišiol V. Vokieti
jon šalia maisto ir drabužių buvo 
išleidžiama apie $12.000, tai 1963 ■ 
m. teks išleisti grynais pinigais!

dvigubai daugiau, nes dar yra 
tūkstančiai musų brolių tremti
nių ir jie laukia BALFo paramos. 
Jie. turės patys į BALFo centrą 
kreiptis, ir prie prašymo pridėti- 
atitinkamus pažymėjimus, kad 
šalpos reikalingi.

Sandėliai, pilni
šiuo , metu nebėr vietos varto

tiems drabužiams priimti. Turi
mos gausios dovanos atrenkamos 
ir pakuojamos. Turime užtikrini
mą, kad JAV vyriausybė duos. 
18.547 vienetų naujų kariškų kel
nių ir marškinių, kurių vertė vir
šija $100.000. Labai gąila, kad 
Lietuvon negalima pasiųsti varto
tų drabužių, o reikia pirkti naujas 
medžiagas, kurios daug kainuoją 
ir jų persiuntimas labai brangus.

Globos parodos koncertą
Pasaulinės parodos metu 1964- 

1965 m. vyks pasaulinio masto 
meninis, pasirodymas: koncertai, 
chorai, vaidinimai. Visa ši paro
dos programa bus ne parodos ra
jone, bet pačiame Niujorke, Lin
coln Center. Ten patekti reikia 
augštų kvalifikacijų, rimtos prog
ramos'. BALFo centro valdyba, 
Liet, komitetui pasaulinei paro
dai prašant, sutiko globoti lietu
viškų chorų pasirodymą Lincoln 
Center 1964 m. rugsėjo 6 d.

Padėkos laiškai
BALFo centras nuolat gauna 

gražių padėkos laiškų už suteiktą 
šalpą. Tų.laiškų ir įvairių atviru
čių, net kalėdinių plotkelių, iš 
Lietuvos ir Lenkijos gauta labaj 
daug švenčių proga.

šią informaciją noriu užbaigti 
perduodamas. visiems BALFo na
riams ir rėmėjams, visiems Ame
rikos ir Kanados lietuviams gera
dariams nuoširdžiausią. šelpiamų^ 
jų AČIŪ ir ašarotą prašymą: “Ne
užmirškite mūsų, nes vargo dalia 
prispaudė mus”.

Kun. L. Jankus, 
BALFo reikalų vedėjas

vieną mažiausią ėjimą, kad, anot 
MacArthuro žodžių, trys žonglie
riaus kiaušiniai neištikštų, pra- 
slydę pro rankas ir atsimušę į 
grindis...

Gen. MacArthuras savo strate
gijai užmaskuoti griebėsi įprastų 
gudrumo priemonių — nukreip
ti priešo dėmesį į kitą uostą. 
Aviacija dieną ir naktį pradėjo 
bombarduoti Kunsaną, esantį va
karinėje Korėjos pakrantėje be
veik toje pačioje pusiasalio augš- 
tumoje kaip ir Pusanas. Maži da- 
linėliai keletą kartų mėgino išsi
kelti Kunsano papėdėje. Pusaną 
puolančiųjų komunistų divizijų 
vadai tuojau padarė išvadą, kad 
MacArthuras ruošiasi išsikelti 
Kunsane ir tuo būdu sumažinti 
spaudimą Pusano prietilčiui. Iš
vada atrodė labai logiška, taip lo
giška, kad jie ėmė koncentruoti 
divizijas Kunsano pašonėje ...

Galime įsivaizduoti jų išgąstį 
ir nustebimą, kai rugsėjo 15 die
nos ankstyvą rytmetį karo laivy
nas ir kariuomenės transporto 
laivai praplaukė pro Kunsaną 
šiaurės kryptimi. Gudresni komu
nistų karininkai turbūt prisiminė, 
kad tą dieną Inchono uoste po
tvyniai yra pasiekę augščiausią 

i lygį... Jie, reikia manyti, supra- 
'to, kad seno strategijos vilko dė
mesys Kunsanui tegalėjo turėti 
vieną tikslą — apdumti akis už jį 
jaunesniems ir mažiau patyru
sioms komunistų strategams. Bet 
šaukštai jau buvo po pietų: Kun
sano pašonėje sutrauktas divizi
jas nuo Inchono skyrė labai toli
mas ir ilgas kelias ...

šeštą valandą ryto oenktasis 
marinų pulkas užėmė Wolmi sa
las Inchono uosto papėdėje. Virš 
Inchono uosto pasirodė iš lėktuv
nešių pakilę laivyno naikintuvai. 
Komunistai padarė pirmą didelę 
klaida — i naikintuvus jie tuojau 
atidarė visu patrankų ugnį. Jiems 
buvo neaišku, kodėl naikintuvai 
į ugnį neatsako ugnimi. Jie neži
nojo, kad naikintuvų pilotai di
džiausiu kruopštumu seka patran
kų vietas. Klaida paaiškėjo, kai 
vietoje naikintuvu pasirodė pir
mieji bombonešiai, bombų kruša 
užliedami komunistų baterijas. I 
kautynes įsijungė arčiau kranto 
oriplauke karo laivai. Ju patran
kos nagrindinį dėmesį taipogi pa
skyrė komunistų baterijoms. Kai 
pagaliau penktą valandą po pietų

pasirodė marinai išsikėlimui skir
tuose laivuose, komunistai jau ne
turėjo nei vienos patrankos jiems 
pasveikinti. Per keletą minučių 
marinai įsitvirtino Inchono pa
krantėje. Uosto gynybai, kaip ir 
galima buvo tikėtis, komunistai 
turėjo tik keletą silpnų dalinėlių, 
kurie savo paruošimu ir apgink
lavimu negalėjo prilygti mari
nams. Po valandą užtrukusių ne
reikšmingų kautynių marinų di
vizija pradėjo žygį į P. Korėjos 
sostinę Seoulą. Generolui Mac
Arthurui prieštaravę karininkai 
buvo priversti nulenkti galvas, 
nes Inchono pakrantėse jis susi
laukė didžiausio strateginio 
riumfo savo ilgoje karo vado 

karjeroje.

Miunchenas. — Kroatų tautinis 
komitetas išreiškė apgailestavimą 
dėl atentato prieš Jugoslavijos 
prekybinę delegaciją 1962. XI. 
29, bet kartu pabrėžė, kad Tito 
’•‘artizanai 1945 m. nužudė 150. 
000 kroatu kariu. < fe

Įvairus 
siuntiniai

Tūkstančiai doleriu Lietuvos laisvinimui u
Tautos^ Fondo Atstovybės Kanadoje

1962 m. veiklos apyskaita
20. J. Misevičiaus iš Regan, Ont. lQ^OO
21. A. Žilėne iš Coniston, Ont. 7,00

Pajamos:
Iždo likutis 1962 m. sausio

1 dienai S3.339.02
Palūkanos iš “Paramos” už

1962 metus 85,24
Aukos gautos 1962 m. iš. šių

atstovybių Kanadoje:
1. Toronto TF skyriaus 2.000,09
2. Hamiltono 600,00
3. Montrealio 320,00
4. Sudburio 240,00
5. Edmontono 227,03
6. Winnipego 154,46
7. Vancouver!© 125,00
8. Otavos 95,00
9. Londono 85,50

IQ. Delhi 77,50
11. Windsor© 75,44
12. Lethbridge už 2 metus 65,25
13. Wellando 54,00
14. Calgario 50,00
15. Sault Ste. Marie 73,00
16. St. Catharines 41,50
17. Oakville 37,00
18. Fort William 34,50
19. Pembroke 12,00

Iš viso. $7.908,44 
Išlaidos:
1. Kelionės Į Otavą, Hamil

toną ir Niujorką $52,55
2. Smulkių išlaidų per 1962 m. 69,50
3. Išsiųsta Tautos. Fondo.

valdybai į Niujorką 4400,00

Iš. viso $4.624,31 
Iždo likutis 1962 m.

gruodžio 31 d. 3.184,13

į Lietuvę, Latviją, 
Estija, Ukrainą 
ir U.S.S.R.

|X Siunčiame sudarytus ir ap-IS l\.anaaOS» paprastu ir oro pasru draustus {vairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA. 

ŠINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus Jki 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.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton Ont Tel. JA. 8-6686, 

Ponia V. Jurąitis.

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

Balansas $7.808,44
Iš pateiktos Tautos Fondo metinės 

apyskaitos aiškiai matosi, kad aukos 
pavergtos tėvynės vadavimo., reika
lams, nežiūrint, kad maža dalis išeivių 
nedalyvauja laisvinimo akcijoje, ne 
mažėja, bet didėja. Jos dar būtų di
desnės, jeigu Tautos Fondas i tą darbą 
galėtų sutelkti daugiau savanorių ir 
pasišventusių darbininkų ir kad auko
tojai nešykštėtų, vieną, kartą į metus 
paaukoti tam reikalui nors vienos die
nos uždarbį.

Lietuvos savanoriai negailėjo tėvy
nės laisvinimui netik savo mizerno tur
to, bet aukojo savo sveikatą ir gyvastį, 
kovodami su daug kartų stipresniu 
priešu;— ir. laimėjo. Mes gi atsidūrę 
išeivijoje pęr trumpą laiką smarkiai 
praturtėjome, svetingoje Kanados , že
mėje ir. apie komunizmo pančiuose 
kenčiančią savo gimtinę bevelk visai 
pamiršome. Bet nežiūrint mažo skai
čiaus pasitaikančių atšalėlių, didelė 
dauguma lietuvių yra geri patrijotai, 
nevengia visuomeninio darbo ir neat
sisako paaukoti lietuviškiems reika
lams ir stambesnę piniginę duoklę.

Ta proga TF, atstovybė Kanadoje 
nuoširdžiai dėkoju visiems TF įgalioi 
tiniams ir KLB apylinkių valdyboms 
už pasiaukojimą organizuojant ir ren
kant aukas Tautos Fondui per 1962 m. 
Taip pat nuoširdžiai dėkojam savano
riams aukų rinkėjams, kurie lankė lie
tuvių namus, prašydami aukos.

Ta pačia proga Tautos Fondo atsto
vybė Kanadoje sveikina visus TF sky
rius, įgaliotinius, aukų rinkėjus ir au
kotojus visoje Kanadoje ir linki jiems 
geros sveikatos bei daug laimės nau
jais 1963 metais,

TF Atstovybė Kanadoje

Niujorkas. — Filmų režisorius 
Boris Mottos, 68 m., mirė vėžiu. 
Jis dirbo ir JAV kontražvalgyboj 
12 metų. Buvo liudininkų iš Lie
tuvos kilusių žydų Sobolevičių- 
Soble ir Soblen bylose.
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LIETUVIAI DABARTINĖS 
LENKIJOS SRITYSE VYT. KASTYTIS

Vaikę mylėk, rykštę rankoje turėk

Lietuviškas auklėjimas šeimoje
J. VAIČELIŪNAS

Sovietų Sąjunga, atsirėžusi di
delę rytinės Lenkijos terito
rijos dalį, Vilnių grąžino susovie- 
tintos Lietuvos respublikai, bet 
lenkams paliko Seinų ir Suvalkų 
trikampi, nors šių vietovių didžią
ją gyventojų dalį sudaro lietuviai. 
Politinių machinacijų dėka šie 
mūsų tautiečiai atsidūrė tarp kū
jo ir priekalo: jiems nemaloni 
Lenkijos tautinio komunizmo 
okupacijos našta, nemielas būtų 
ir rusiško tipo komunizmas da
bartinėje Lietuvoje. Iš kitos pu
sės, visi gerai žinome, kad nūdie
nėje Lenkijoje yra daugiau lais
vės, negu sovietinio komunizmo 
valdomoje Lietuvoje. Lenkijos 
vardas tebėra gyvas Europos že
mėlapiuose, kai tuo tarpu Lietu
vą laiko okupavusi pati Sov. Są
junga.

Lietuvių veikla
Prieš penkerius metus Lenkijo

je gyvenantieji lietuviai įkūrė 
Lietuvių Visuomeninės Kultūros 
Draugiją, kuri šiandien turi virš 
tūkstančio narių ir 40 veiklių dr- 
jos ratelių. Draugija yra pasiry
žusi rūpintis lietuvių tautosaka, 
globoti lietuviškas mokyklas, kul
tūros namus, gimtosios tėvų kal
bos kursus, skaityklas, bibliote
kas, meno veiklos ratelius ir lie
tuvių klubus. Tai, be abejonės, 
yra labai kilnūs ir gražūs lietu
viškosios veiklos uždaviniai — 
tikrasis šios organizacijos tikslas. 
Būdama tarp kūjo ir priekalo, 
draugija, savaime suprantama, į 
savo statutą buvo priversta 
įtraukti nemažą komunistinės 
propagandos dozę. Statuto para
grafai skelbia, jog draugija steng
sis visapusiškai įjungti lietuvių 
liaudį į “bendratautinio socializ
mo statybą” Lenkijoje, panaudo
dama specifines tradicijas. įgū
džius bei įpročius, kurie susifor
mavo lietuvių visuomenėje, gau
siausiai susitelkusioje Seinų ir 
Suvalkų apskrityse, supažindinti 
lietuvių liaudį su pažangiąja len
kų liaudies kultūra ir atvirkščiai 
— lenkų liaudį su pažangiąja lie
tuvių kultūra. Specialiu paragra
fu statutas atiduoda duoklę sovie
tiniam milžinui, nuo kurio malo
nės ar nemalonės priklauso toli
mesnis dabartinės Lenkijos liki
mas. Draugija žada skirti didelį 
dėmesį “dorų, sąžiningų žinių 
skleidimui apie Tarybų Sąjungą 
ir ypač apie savo motiną — Lie
tuvos Tarybų Socialistinę Res
publiką ...”

Lietuvių atstovai 
valdžios organuose

Komunistinė Lenkijos vyriau
sybė Lietuvių Visuomeninės Kul
tūros Draugiją stengiasi panaudo
ti geresniam žemės ūkio planų 
įvykdymui. Trečiojo draugijos su
važiavimo metu Seinuose draugi
jos centro valdybos pirm. Algir
das Skripka prasitarė: “Atsižvel
giant į visos Seinų apskrities di
delį ūkinį atsilikimą, Partija ir 
Vyriausybė, dalyvaujant lietuvių 
visuomenei,- kuri gausiausiai susi
telkusi šioje apskrityje, sudarė 
ūkio planą, kurio vykdymas lei
do pakelti ūkio lygį šioje apskri
tyje ir pasiekti pirmaujančių 
Balstogės vaivadijos apskričių ly
gį ...” Lietuvių gyvenamuose ap
skrities rajonuose keturiasdešim
čiai kaimų įvesta elektros šviesa, 
nutiestas 15 kilometrų ilgio plen
tas Seinai — Vaitakiemis, įvestas 
autobusų susisiekimas tarp Seinų 
ir Punsko per Smalėnus. Valdžios 
lėšomis nusausinta daug pievų 
Vilkapėdžių, Didžiulių. Juodeliš- 
kių, Valinčių. Dusnyčios, Vaičiu
liškių, Žvikelių ir kituose kaimuo
se. Į Seinų apskrities valdžios or
ganus lietuviai rinkimų keliu yra 
pravedę 70 atstovų: vieną į vai
vadijos liaudies tarybą, 14 į ap
skrities ir 55 į valsčių liaudies ta
rybas.

Veiklos centras — 
Punskas

Pagrindiniu lietuviškos veiklos 
centru tenka laikyti Punsko mies
telį. Praėjusiais metais čia buvo 
naujai atremontuota lietuviška 
gimnazija, kurios vienuoliktą kla
sę baigė 11 abiturientų. LVK dr- 
ja planuoja pastatyti namus mo
kytojams ir bendrabutį - interna
tą gimnazijos mokiniams. I šią 

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RCBŲ
SIUVĖJAS priima užsakymus 
vyriškų ir motor, paltų ir kostiumų.
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 14432

gimnaziją suvažiuoja apylinkės 
kaimų lietuvių jaunimas, pasiry
žęs semtis mokslo žinių lietuviš
koje aplinkoje. Mokytojo J. Kar
čiausko ir mokytojos VI. Pajau
jienės pastangomis suorganizuo
tas gimnazijos literatų būrelis. 
Savo kūrybiniu žodžiu iš kitų mo
kinių tarpo išsiskiria aštuntokės
— Alicija Maksimavičiūtė, Elena 
Krakauskaitė, dešimtokė Rūta 
Maksimavičiūtė ir ketvirtokas 
Česlovas Gibas. Vaidybos mėgėjų 
būrelis du kartus suvaidino V. 
Miliūno inscenizuotą J. žemaitės 
novelę “Marti”. Pagrindinius 
vaidmenis atliko: Vingį — J. Vai
na, Vingių Joną — A.* Valinčius, 
Vingienę — Rūta Maksimavičiū
tė, Žolienę — Eug. Abulęauskai- 
tė, Katrę — Pozniakaitė, Zosikę
— Giedra Jankauskaitė. Su šiuo 
veikalėliu numatoma aplankyti 
lietuviškuosius apylinkės kaimus.

1960 m. gimnazijoje buvo 
įsteigta skautų draugovė. Lietu
viai skautai ir skautės vietos gy
ventojus linksmina savo dažnais 
meniniais pasirodymais. Pagrin
dinis dėmesys skiriamas tauti
niams šokiams. 1961 m. gimnazi
jos skautai dalyvavo Balstogės 
vaivadijos skautų sąskrydyje. 
Apie lietuvių tautinius šokius ir 
lietuvių skautų pastangas šioje 
srityje gražių žodžių nepašykštė
jo Balstogės laikraštis “Gazeta 
Bialostocka”. Punsko gimnazijos 
absolventė Kristina Karčiauskaitė 
laimingiausia diena savo gyveni
me laiko skaučių surengtą Moti
nos Dienos minėjimą. Išeidama į 
gyvenimą ji taria: “Aš gyvenimo 
sunkumų nebijau, nes skautų 
draugovėje ir stovyklose, į kurias 
vykdavau kas vasarą, išmokau 
daug naudingų ir savarankiškų 
darbų. Savarankiškumo išmokė 
mane skautų organizacija, kuriai 
aš būsiu dėkinga visą gyvenimą”. 
Gaila, kad šios pasaulinio masto 
organizacijos veikla yra uždraus
ta dabartinėje Lietuvoje, nors ji, 
kaip matome, tęsiamą, komunisti
nėje Lenkijoje. Punsko gimnazi
jos skautai, palaikydami ryšius su 
Lietuva, yra priversti susirašinėti 
su pionierių draugovių atstovais. 
Laiškuose iš Lietuvos jiems siun
čiami pionierių ženkliukai, propa
gandinė spauda, komunistinių ru
siškų dainų tekstai...

Lietuvių šventė paežerėse
LVK draugijos pastangomis 

Klevų apylinkėje, Klevo ir Kle- 
vaičio ežerų pakrantėse, praėjusį 
rudenį buvo surengtas lietuviškų- 
jų ansamblių sąskrydis, kuriame 
dalyvavo Klevų, Radžiučių, Žaga- 

(Nukelta i 7 psl.)

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

ŠVENTINIAME LAIKOTARPYJE, 
kai klausėmės daug nelietuviškų kalė
dinių melodijų, kaikurių net su lietu
viškais žodžiais, pateko i mano rankas 
vienas naujai išleistas leidinėlis su ka
lėdinėm giesmėm, šiame Livingston 
Gerhart paruoštame 48 psl. leidinyje, 
pavadintame “A Christmas Singing 
Bee” (išleido Shawnee Press, Inc., 
Delaware Water Gap, Pa.) teko už
tikti ir lietuvių giesme — “Carol of 
the Wind”, ši giesmė mums nežinoma, 
nes sukomponuota paties leidinio pa- 
ruošėjo. Jis, be abejonės, išjieškojo 
lietuvių turimą medžiagą, ir neradęs 
originalios giesmės, nenorėdamas ap
leisti lietuvių savo leidinyje, turėjo 
pats ryžtis gelbėti lietuvius iš keblios 
padėties.

Tikrai keista, kad mes turėdami tiek 
daug lietuvių muzikų, kompozitorių vis 
dar tebegiedame lenkiškas, vokiškas 
bei kitokias kalėdines giesmes. Čia jau 
prieš kitataučius reikia gerai raudo
nuoti, jog šalia tų svetimųjų beveik 
neturime lietuviškųjų melodijų.• • •

LIETUVIŲ BENDRUOMENEI var
gu ar kas kitas padėjo labiau išgarsė
ti, kaip ginčai Cicero apylinkės valdy
bos tarpe. Šie ginčai, kurie net per
žengė paprasto padorumo ribas, 
buvo išsilieję Į viešumą ir rado daug 
vietos tokiuose dalykuose besispecia- 
lizuojančiose “Naujienose”, čia visa
me reikale pagrindiniu smuiku grojo 
asmeniškumų motyvai, kurie organi
zacijai, be tam tikros nemokamos rek
lamos, nedavė jokios naudos, o tik 
žalos.

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

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

MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokštės nuotekoms bei įvairiom t kitoms progoms —

europietiikome ir konodiikomo stiliuje.
* J vo i riaušių rūšių skintos gėlės bet vosonoi su gėlėmis, 

turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.
Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

Vaizdas nuo Rambyno kalno: Nemunas, tolumoje — Tilžės miesto bokštai

Lietuvių tauta spręs savo likimą.
Mažosios Lietuvos lietuvių pareiškimas 

1963 m. sausio 15 dienos proga
Prieš 40 metų Mažosios Lietu

vos šiaurinė dalis — Klaipėdos 
kraštas — įsijungė Lietuvos vals
tybės sudėtim

Lietuviškas valstybingumas, 
karžygiškumas ir patriotizmas įsi
kūnijo ir įsiamžino istoriniame 
žygyje, kuris nulėmė tos Mažosios 
Lietuvos dalies politinę ateitį ir 
apsaugojo Lietuvos nepriklauso
mybę nuo svetimų kėslų lietuviš
kame pajūryje. Tuo žygiu lietu
vių tauta, ilgai kentėjusi po vo
kiečiais ir rusais, laimingai įgy
vendino senų seniausias viltis ap
sijungti vienoje valstybėje ir pa
rodė savo sugebėjimą sėkmingai 
apsiginti nuo priešų iš Vakarų bei 
sutvirtinti savo valstybės pagrin
dus laisvo išėjimo jūron atkovo
jimu.

1923 m. sausio 15 d. įvykiai bu
vo nepaprastas tarpsnis ilgos is
torijos raidoje, kurioje lietuvių 
tauta nekartą susidūrė su pavo
jais iš pajūryje įsitvirtinusių ne
draugiškų galybių ir kurioje lie
tuviškasis pajūris nekartą skau
džiai pademonstravo savo didelę 
reikšmę lietuvių tautos buičiai.

Nuo pat 1252 m..Jkai vokiečių 
kryžiuočiai Klaipėdėje pastatė pi
lį prieš anų laikų Lietuvą, lietu
viai kaip tik pajūryje turėjo sun
kiai ir ilgai kovoti už savo laisvę 
ir tautinę gyvybę. 1422 m. Melno 
sutarties kompromisu Vytautas

Tiesa, šiokia tokia nauda yra laiky
tina ginčų prižadintų tautiečių gausus 
dalyvavimas LB Cicero apylinkės na
rių visuotiniame susirinkime. Jeigu 
anksčiau tokie susirinkimai sutraukda
vo 3040 žmonių, tai ši kartą jų buvo 
net 120. Susirinkimo metu surinkta so
lidarumo Įnašo $247 (nes tik užsimo
kėjusieji turėjo balsavimo teisę). To
kią sumą anksčiau nevisada buvo pajė
giama sutelkti metų laikotarpyje. Ta
čiau tas nelabai žavi, o tik parodo, jog 
asmeniškumuose privirtos košės patei
sinimui ir balsų sumedžiojimui yra 
daug padaroma, o konkrečiam lietuviš
kam darbui atiduodami tik trupinėliai.• • •

NEDAUG TURIME ŽINIŲ apie iš 
okupuotos Lietuvos laisvame pasauly
je Įvairiomis progomis besilankančius 
ar čia ilgiau apsistojusius lietuvius. 
Gal nedaug kas težino, jog Čikagos 
un-te savo studijas gilina Algimantas 
Levinskas iš Kėdainių. Jis čia pateko 
kaip “exchange” studentas; speciali
zuojasi chemijos srityje.

Algimantas dar jaunas vyras — 32 
m. amžiaus. 1955 m. yra baigęs Vil
niaus valstybinio Kapsuko un-tą ir vė
liau dirbęs ten dėstytoju. Yra vedęs 
ir augina pusantrų metų dukrelę; šei
ma likusi Lietuvoje.

Pasinaudodamas švenčių atostogo
mis, Algimantas neseniai lankėsi Niu
jorke. Gyvenimu Amerikoje yra pa
tenkintas, nors sakosi nemėgstąs “šal
tojo karo” atmosferos, šiaip mūsų tau
tietis iš okupuotos Lietuvos nėra labai 
kalbus, ypač vengia “politikuoti”.• • •

DAR NESENIAI GYVENOME šven
tine nuotaika, šiuos “vaizdus” norisi 
baigti mintimis, kurios Amerikoje yra 
kartojamos kiekvienais metais šv. Ka
lėdų proga. Šios mintys yra paimtos iš 
“New York Sun” redaktoriaus atsaky
mo mažajai Virginijai, klausiusiai ar 
tikrai yra Kalėdų senelis.

“Taip, Virginija, Kalėdų senelis yra. 
Jis tikrai yra, kaip yra meilė, gera 
širdis ir pasišventimas, o tu pati ži
nai, kad tie dalykai yra ir jie tavo 
gyvenimui teikia didžiausią groži ir 
džiaugsmą. Koks nuobodus būtų pa
saulis, jei jame nebūtų Kalėdų sene
lio! ... Tada nebūtų kūdikiško tikėji
mo, nebotų romantikos, kurie padary
tų šį gyvenimą pakenčiamu. Mes ne
turėtume jokio kito džiaugsmo, išski
riant ką mes jaučiame ir matome”.

šie 1897 m. rašyti žodžiai dar bū- 
dingiau skamba šiomis dienomis, kai 
to tikrojo džiaugsmo jau reikia netik 
vaikams, bet ir suaugusiems, kurių 
dauguma yra patekę j gyvenimo kraš
tutinumus ir iš ten negali išbristi.

Didysis, neišsižadėdamas savo as
piracijos, kad “prūsai yra taip pat 
mano protėvių žemė”, turėjo su
tikti su vokiečių įsigalėjimu lie
tuviškame pajūryje; didelė lietu
vių tautos dalis buvo palikta po 
vokiečių valdžia 500 metų. Tik 
pirmasis pasaulinis karas vėl įga
lino seną, neišspręstą Mažosios 
Lietuvos klausimą pateikti nau
jam patvarkymui — šį kartą Vo
kietiją nukariavusioms pasauli
nėms jėgoms.. Nebuvo tobulas nė 
jų sprendimas, surašytas Versalio 
taikos sutartyje; lietuvių tauta 
pati turėjo imti likiminį sprendi
mą į savo rankas ir jėga išsikovo
ti teises į savo pajūrį, kurias kiti 
kėsinosi jai nuginčyti.

Deja, nei 1923 m. sukilimo bei 
atvadavimo žygiai, nei 1924 m. 
tarptautinis jų įteisinimas Klaipė
dos kraštui neleido žydėti ilgam. 
Iš naujo, kaip ir anksčiau istori
joje, iškilo mirtini pavojai — pir
ma iš vakarų, vėliau iš rytų. 1939 
m. Klaipėdon įžygiavo hitlerinin
kai, o 1945 m. visą Mažąją Lietu
vą užgrobė Stalino armija. Ant
rąjį pasaulini karą laimėjusios 
didžiosios valstybėjotsdamo su
sitarimu padarė naują laikinį 
sprendimą Mažosios Lietuvos są
skaitom Mažosios Lietuvos gyven
tojų valios ir gyvybinių interesų 
nepaisydamos, jos jų tėviškes 
perleido “administruoti” rusams, 
kurie, nors nekartą praeityje bu
vo įsibrovę karų eigoje, niekad 
ten nėra gyvenę ir jokių teisių 
ten neturi ir negali turėti. Pieti
nė Mažosios Lietuvos dalis rusų 
pavadinta “Kaliningradskaja ob
last-’ ir paversta — lyg kokia ko
lonija — tolimosios Rusijos So
vietų respublikos dalimi.

Jokie karai, marai ir svetimų 
galybių patvarkymai nėra nuvedę 
Mažosios Lietuvos tokion žiaurion 
nelaimėn kaip šioji rusiškoji “ad
ministracija”. Nėra kitos Rytų 
Europos srities, kuri taip sunkiai 
nukentėjo nuo rusiškojo tautžu- 
dystės nusikaltimo, žudymais, 
marinimais ir išvarymais stengta
si krašto gyvenotjus — ar lietu
vius, ar vokiečius, ar kitos tauty
bės — išrauti iš tėvų žemės, kad 
krašto griuvėsiuose galėtų įsikur
ti nauji, varu atgabenti slaviški 
kolonistai.

Tokia padėtis šaukte šaukiasi 
istorinio atpildo ir naujų sprendi
mų. Dabartinis Mažosios Lietuvos 
likimas tiek neteisingas ir nežmo
niškas, kiek nepatvarus ir laiki
nis. Rusiškasis plėšrumas, besiek
damas Mažosios Lietuvos sunaiki

Mohawk f urnilure
137 RONCESVALLES AVE. 2448 DANFORTH AVE.
Telefonas 537-1442 Telefonas OX. 9-4444
Atidaryta nuo 10 vai. ryto Atidaryta nuo 9 vai. ryto
iki 10 vai. vakaro. iki 9 vai. vakaro.•

TIESIOG IŠ BALDŲ PARODOS 
1962 metų 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 įvairius baldus. 
Kviečiame visus atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačią apylinkių.

nimo. tik sutvirtina amžinąsias 
jos senųjų gyventojų tėviškės 
teises.

Negali būti abejojimo, kad 
ateis laikas, kada lietuvių tauta 
pati ir vėl galės spręsti savo liki
mo klausimus. Tikėkime, kad ji 
tada ir vėl — kaip anais reikš
mingais 1923 metais — susilauks 
didvyrių, kurie drąsiai ir suma
niai apsaugos jos laisvę ir įgy
vendins jos teises šiandien rusų 
engiamoj Mažojoj Lietuvoj.

Mes, nuo rusiškojo jungo užjū
ryje prieglobstį radę Mažosios 
Lietuvos lietuviai, šia proga:

išreiškiame gilų jau žuvusių se
nųjų prūsų genčių palikimo naš
tos ir atsakomybės jausmą;

visu griežtumu protestuojame 
prieš Mažojoj Lietuvoj rusų įvyk
dytą ir tebevykdomą tautžudystę 
ir teisės laužymą;

skelbiame tvirtą įsitikinimą, 
kad ateities Europos galybės pra
eities klaidų pamokytos, suras iš
mintingus ir teisingus būdus Ma
žajai Lietuvai padarytoms skriau
doms atitaisyti ir senoms lietuvių 
tautos aspiracijoms įgyvendinti 
kūrybingai besijungiančios lais
vos Europos santvarkos rėmuose.

Mažosios Lietuvos Rezis
tencinio Sąjūdžio Centro 
Komiteto Prezidiumas: 
Martynas Brakas, Ramū
nas Brakas, Albertas Ky- 
nastas. Jonas Stikliorius, 
Jonas Vilgalys.

Niujorkas,
1963 m. sausio 15 d.

Lietuviškos radijo 
transliacijos į 

Lietuvą
Madridas: Pagrindine progra

ma transliuojama kasdien Lietu
vos laiku 21,35 iki 21,55 vai. 50 
metrų banga. Kiekviena progra
ma kartojama kitą dieną 3,25 vai. 
Lietuvos laiku 42 mtr. banga ir 
17,40 vai. Lietuvos laiku taip pat 
42 mtr. banga.

Roma: kasdien nuo 22,50 iki 
23,10 vai. Lietuvos laiku. Bangos: 
41 ir 50 mtr.

Vatikanas: kasdien nuo 10,30 
iki 11 vai. Lietuvos laiku. Bangos: 
19, 25, 31 ir 196 (vidurinės) mtr.

Baden-Baden. — Prof. H. Ros- 
baud. žymus vokiečių muzikas, 
Suedwestfunk radijo orkestro di
rigentas mirė širdies smūgiu Lu
gane. Buvo ką tik grįžęs iš gast
rolių Čikagoje.

Šiandien mums, lietuviams, ku
rie gyvename už savo tėvynės ri
bų, lietuviškas jaunimo auklėji
mas yra kasdieninė problema, ku
ri nėra lengvai išsprendžiama. Žy
mūs pedagogai savo straipsniais, 
paskaitomis ir net knygomis ra
gina tėvus, kad jie savo vaikams 
duotų stiprius lietuviškumo pa
grindus, ypač gerai išmokytų tė
vu kalbos. V

Tėvai klauso vaikų?
Kai neturime po kojomis tėvų 

žemės, tą kalbą išmokyti neleng
va. Vieni vaikai lietuviškai kalbė
ti išmoksta gerai, ypač kurie turi 
progos lankyti lituanistines mo
kyklas, o kiti išmoksta silpnai ar
ba ir visai lietuviškai nekalba. 
Vaikai, jeigu šeima yra lietuviš
ka — abu tėvai lietuviai — turė
tų išmokti lietuviškai kalbėti, 
skaityti ir rašyti, nors jie ir ne
turėtų progos lankyti vienokių ar 
kitokių lietuviškų mokyklų. Jei 
lietuviškose šeimose vaikai nekal
ba lietuviškai, tai kalti yra tėvai, 
o ne vaikai. Tas tik rodo, kad to
kiose šeimose, ne vaikai klauso 
tėvų, bet tėvai — vaikų. Tai yra 
didelė auklėjimo klaida. Vaikų 
auklėjime mažai kas gali šeimą 
pakeisti. Mes su pasibaisėjimu 
kalbame apie vaikų auklėjimą šei
mose, kuriose tėvai nebežino sa
vo pareigų. Yra šeimų, kur tėvai 
yra tik fizine prasme tėvais, bet 
ne dvasine. Tokiose šeimose neiš
auga geri vaikai. Išimtys pasitai
ko retai.

Autoriteto metai
Tėvų autoritetas turi ypatingai 

reikštis, kai vaikai yra 6 -14 me
tų amžiaus. Iki šešerių metų am
žiaus vaikai nėra pilnai atsakingi 
tėvų autoritetui, nes jie negali bū
ti pilnai pakaltinami. Su vyres
niais kaip 14 metų amžiaus vai
kais tenka daugiau skaitytis kaip 
su draugais. Tokio amžiaus vaikai 
jau ir taip turėtų vertinti tėvų au
toritetą, jei tėvai tokio autoriteto 
sugebėjo įsigyti, kai vaikai buvo 
6 -14 metų amžiaus.

“Tėvai nereikalavo”
Labai didelę klaidą daro tėvai, 

kurie savo kalbos mokyme nesu
taria. Jei vienas jų griežtai rei
kalauja, kad vaikai namie kalbėtų 
tik lietuviškai, tai kitas į tą daly
ką žiūri pro pirštus. Toks tėvas ar 
motina, kurie į lietuvių kalbos 
vartojimą namie žiūri pro pirštus,, 
rodo, kad ir jie tėvų kalbos ver
tės nesupranta. Čia ir pedagogi
niu atžvilgiu daroma klaida. Kai 
tėvai nesutaria vaikų auklėjime, 
šiuo atveju lietuvių kalbos varto
jime, vaikai visados pasirinks sau 
palankesnę pusę, nors ji ir nebū
tų naudinga. Vaikai yra vaikai. 
Jie auklėjimo rezultatus pamato 
jau suaugę. Ir lietuvių kalbos mo
kymo atžvilgiu jau suaugę vaikai 
kartais neigiamai atsiliepia apie

savo tėvus: “Tėvai iš musų griež
tai nereikalavo namie kalbėti tik 
lietuviškai, kai buvome maži, o 
dabar mums jau sunku tos kalbos 
mokytis”.

Tėvai, kurie griežtai reikalavo 
vaikus namie kalbėti tik lietuviš
kai, susilaukia iš savo suaugusių 
vaikų net padėkos. Teko girdėti 
tokį posakį: “Mes esame dėkingi 
savo tėveliams, kad jie griežtai iš 
mūsų reikalavo namie vartoti tik 
tėvų kalbą. Mes neturėjome pro
gos lankyti lietuvių šeštadieninės 
mokyklos, bet mes kalbame, skai
tome ir rašome lietuviškai. Mums 
dabar mokykloje daug lengviau 
mokytis lotynų kalbos, negu ka
nadiečiams vaikams, nes mes mo
kame lietuviškai. Lietuvių ir loty
nų kalbos yra artimos”.

Pagrindinė mokykla
Taip. Lietuviai vaikai šeimoje 

turi išmokti lietuviškai kalbėti, 
skaityti ir rašyti, o, esant palan
kioms sąlygoms, tą kalbą įvairio
se lietuviškose mokyklose tik to
bulinti. Jei Sibiro vergų stovyk
lose lietuviai tėvai savo vaikus 
pajėgė išmokyti lietuviškai kalbė
ti, skaityti ir rašyti, tai juo labiau 
galime padaryti mes, kurie gy
vename laisvame krašte ir turime 
geras ekonomines sąlygas.

Jei lietuviai tėvai savo vaikų 
neišmokys lietuviškai kalbėti, 
skaityti ir rašyti, ko bus galima 
tikėtis iš tų vaikų ateityje? Ir da
bar jau pasitaiko lietuvių studen
tų ir net baigusių universitetą, 
kurie nedrįsta išeiti į sceną su lie
tuviška paskaita, nes jiems trūks
ta lietuviškų žodžių. O kai toks 
paskaitininkas savo kalboje varto
ja pusę nelietuviškų žodžių, mes 
juokiamės ir piktinamės.

Inteligentai ir kaimiečiai
Mes didžiuojamės savo kaimie

čiais tėvais, kad jie sugebėjo sa
vo vaikus geriau išauklėti, negu 
dabartiniai net išsilavinę tėvai, 
nesugebą išauklėti savo vaikų. 
Kaip žinome, yra tėvų, kurie ne
drįsta savo vaikams pasakyti 

igriežtesnio žodžio tik dėlto, kad 
! jie savo vaikus myli aklai. VaikiĮ 
auklėjime akla meilė yra neigia
mas reiškinys. Šiuo atžvilgiu mū
sų kaimiečiai tėvai buvo daug iš
mintingesni. Jie sakydavo: “Vai- 

, ką mylėk ir rykštę rankoje tu- 
: rėk”. Tas posakis tiko seniau, tin- 
i ka dabar, tiks ir ateityje. Tiesa, 
yra ir dabar tėvų, kurie to posa
kio laikosi, jei. yra reikalas. To
kių šeimų ir vaikai visais atžvil
giais daug vertingesni, nei aklai 
mylinčių tėvų, kurių vaikai kar
tais nueina blogais keliais.

Mums, lietuviams, labai svar
bus lietuviškas auklėjimas šeimo
je. Visų akys nukreiptos į grynai 
lietuviškas šeimas, nes iš mišrių 
šeimų mes nieko gero negalime 
tikėtis, išskyrus labai retas iš
imtis.
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Jie sako... J
ĮĮĮ Prancūzų turistui Varšuvoje paklausus, ar jis gali mo- ĮĮĮ 
Iii keti už viešbutį frankais, atsakyta: “Mokėkite betkurios vals- iii 
ĮĮĮ tybės valiuta, bet tik ne rubliais”. ĮĮĮ
iii JAV gen. Thomas D. White: “Mūsų naivumas jau beveik ĮĮĮ 
|į privedė mus prie katastrofos Kubos atveju. Mes leidžiamės ĮĮĮ 
£ ir toliau apgaudinėjami. Chruščiovas norėtų palaidoti mus Iii 
ĮĮĮ gyvus, bet, jei reikės, jis bus patenkintas laidodamas ir la- ĮĮĮ 
ĮĮĮ vonus”. • S
ĮĮĮ Gen. Norstad: “Aš džiaugiuosi prisidėjęs prie Europos su- ĮĮĮ 
ĮĮĮ stiprėjimo netik ginklais bei karine jėga, bet ir dvasine ĮĮĮ 
ĮĮĮ prasme”. i

Lordas Rootes: “Pasiryžimas greitai praturtėti yra di- ĮĮĮ 
ĮĮĮ džiausią gyvenimo klaida. Geriausia dirbti tai, kas atrodo ĮĮį 
ĮĮĮ tau skirta ir jei dirbsi tą darbą pakankamai gerai, pinigai 
ĮĮĮ savaime ateis”. ĮĮĮ
••• •••

Rusų tanklaivio kapitonas, amerikiečiams tikrinant jo Į| 
įĮĮ krovinį: “Lygiai, kaip Rusijoj. Kiekvieną kartą, kai grįžtu į į| 
ĮĮĮ Rusijos uostą, turiu pereiti panašų tikrinimą”.
ĮĮĮ William Buffalino, vienas iš unijos vado Hoffos advoka- ĮįĮ 
ĮĮĮ tų: “1962 m. Kalėdų senis atsisakė jaunajam Bobby Kenne- ;ĮĮ 
ĮĮĮ dy įdėti Hoffą į jo kalėdinių dovanų kojinę”. g

Filosofas Mortimer Adler: “Didžiausias krikščionybės ĮĮĮ 
|į priešas yra žmogaus perdidelis pasitikėjimas savimi. Juo įįį 
ĮĮĮ žmogus darosi galingesnis, juo labiau jis tolsta nuo religijos”. ĮĮĮ 
ĮĮĮ Ludwig Erhard, V. Vokietijos ekonomijos ministeris: ĮĮĮ 
ĮĮĮ “Europa nebėra mažasis, bet visiškai lygus Amerikos part- ĮĮį 
ĮĮĮ neris”.n:

Karl Jaspers, žinomas filosofas egzistencialistas, kalbėjo įįį 
Bazelyje Šveicarijos bankininkų suvažiavime: “Prekyba su | 

ĮĮĮ totalistinėmis valstybėmis paskutiniais keleriais metais pade- ĮĮį 
ĮĮĮ jo joms pasiekti didelių techninių laimėjimų. Palaikydami ;ĮĮ 
g su jomis ūkinius santykius, mes sustiprinome jėgas tų. kurie ĮĮĮ 
ĮĮį nori mus sunaikinti..Ir ūkyje galioja dėsnis: “laisvojo pa- g 
ĮĮĮ šaulio išsigelbėjimas lemtingai priklauso nuo vidinio nusitei- ĮĮĮ 
:Įį kimo. Žmogus turi pats save išbandyti ar jis gali būti lais- įh 
| vas”.

Marlon Brando, Holyvudo aktorius: “Marilyn Manroe mi- ĮĮĮ 
ĮĮĮ rus visi stebėjosi, kaip ji galėjo, turėdama užtektinai pinigų. ĮĮĮ 
įĮĮ garbes ir grožio nusižudyti. Niekas negali suprasti, nes tai g 
ĮįĮ yra dalykai, kurių kiekvienas siekia. Bet žmonės nesupranta g 
ĮĮĮ garbės ir pasisekimo. Jie nežino, kaip tuščia ir vieniša pa- | 
g sidaro visko turint”. sM i lova n Djilas, buvęs Jugoslavijos komunistas, savo kny- g 

goję “Pasikalbėjimas su Stalinu”: “Stalinas buvo vienas tų
ĮĮĮ retų dogmatistų, galinčių sunaikinti devynias dešimtąsias g 
i žmonijos, kad-likusi viena dešimtoji būtu patenkinta”. g 

.Anglų lordas Shawcross: “Aš nesibaiminu dėl šių dienų g 
Į- jaunimo. Tik tėvai mane labiausia gąsdina”.« , SS
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J. TYSLIAVOS PELENAI 
KASU KAPINĖSE

poetas ir 
pare

-w»*ii f
L i etuviai pasaulyjeEGLUTĖS TIK

NAUJIEMS METAMS
Eglutės miestų, gatvėse statytos tik , I96Į m. Brooklyne,miręs 

N. Metų išvakarėse irvk^e Kalėdas | žurnalistas: Juozas ^T^sliava 
nekalbėta 4 jos visvįen bwo švenfeią-; pageidavimą* kad. jo'pahlkai
mos 4ėfeno*a- EJ. būt< perkelti Į Ucftvą. »62. m.
tams, jų pradžią teskelbė Kremliaus i džio pabaigoj urna su jo 
kurantai, d įvairios įmonės Lietuvos; vo žmonos nugabenta į 
miestuose gyrėsi, kad buvęs didelis ga 
minių pasirinkimas. E.

kasta Rasų kapinėse. Atsisveikinimo 
kalbą pasakė Ant. Venclova, pripažin
damas J. Tysliavos nuopelnus Lietuvos 
poezijai. Lietuvą poetas visada norėjęs 
matyti su mašinų, fabrikų švilpukais.

1962 M. GIMĖ 60.000
Pagal radijo pranešimą, 1962 m. Lie

tuvoje gimė daugiau kaip 60.000 kįdi- Apie J. Tysliavos antikomunistinę 
kių, o šeimas sukųrė apie 27.000 porų..veiklą jis teprasitarė puse lūpų: “Te
praėjusieji metai buvę laimingi 8.000 čiau keliai į tikrąjį šalies atgimimą 
Lietuvos šeinių, nes jos turėjo laimės poetui taip ir liko neaiškūs...” Di- 
patekti į naujus butus (o kiek tūkstan- dėsnį nuoširdumą parodė veiionies 
čių dar trūksta butų? E.). Paskutinę jaunystės dienų draugas poetas Teofi- 
metų dieną Vilniuje buvo sutuokta 200 j lis Tilvytis: “Su Juozu aš susipažinau 
jaunų porų, Kaune — 130. Per radiją laikinojoj sostinėj Kaune, Laisvės alė- 
pasidžiaugta, kad Vilniuje gruodžio 31 i joje. Jo ūgis, eisena, išvaizda darė di- 
d. susituokusi pedagoginio inst. stud.' deli Įspūdį. Laisvi, platūs mostai, jo 
L. Naudžiūtė su ukrainiečiu Ivanu Go- \ rankos paspaudimas, kalba atitiko jo 
varniuku. E. I poezijos jėgą ir stilių; stebino jis savo

balso skambumu, minčių staigumu

JA Valstybes v
f ? KAZ¥S<XtetS, teisininkas ir

rių paminklo pusių. Didelės raidės 
ištarytas k nerūdy^nėjo a Ii u m ių i n io 
ehronft. Paminkle šrieėia Vytis, Tiau-
no ir Klaipėdos herbai.

Paruošė Pr. ALVelionis eilę metų buvo nedarbingas, 
paralyžuotas. Veiionies žmonai Norai i 
teko rūpintis, kad palengvintų jo Vokietija 
skausmus, nes pasveikti vilčių jau ne- _r_TKT - -bebuvo KUN. ALFONSĄ BARONĄ primi

cijoms iš Romos i Miuncheną pasikvie
tė vokiečių katalikių moterų tarnauto
jų organizacija LYDIA. Vokietės mo-

VISKO YRA TIK...
PLANUOSE raoru e 0 y Propagandinį atsisveikinimo
A. Beriozovas “švyturio” žurnale iš- žodį tarė sovietinės Lietuvos draugys- 

kelia visą eilę įdomių Lietuvos gyven- tės ir kultūrinių ryšių su užsienio sali- 
tojų buitinio aptarnavimo faktų. Lent- mis draugijos pirm. L. Kapočius, pasi- 
varyje turinčiame virš 6.000 gyventojų, 
nėra nei vienos batų taisymo dirbtu- [ vimo suintensyvėjimu, nors, iš tikrų- 
vės. Nuplyšusius batus lentvariečiams * jų, tas bendradarbiavimas vyksta tik 
tenka gabenti į Vilnių arba šauktis pri- tarp Lietuvą Sov. Sąjungai pardavusių 
vatininkų pagalbos. Kelmėje ir Obe- komunistų. Komunistinė spauda nesi- 
liuose buvo pastatyti buitinio aptar- drovi J. Tysliavos laidotuves panaudo- 
navimo kombanatai, bet juose įsikūrė į ti grynai propagandiniams tikslams: 
masinio siuvimo įmonės—paskirų gy- i “Paskutiniosios Juozo Tysliavos valios 
ventojų užsakymai nepriimami. Buiti- įvykdymas padės užsienio lietuviams, 
nio aptarnavimo Įmonės Eišiškėse vei- blaškomiems po svetimus kraštus, dar 
kia tik nuo 10 iki 18 vai., kai daugu- labiau suartėti su savo tautos kamie- 
mas jų paslaugų reikalingų asmenų į nu .. 
pririšti savo darbovietėse. Trakų vieš- ’ 
bučius kolioja visi turistai, nes viešbu- > 
čiai tenai būna uždaryti tarp 9 ir 16 j 
vai. šiame laikotarpyje atvykę kėliau-• 
tojai turi laukti gatvėje, kol buitinio pirmoji šiluminės elektros turbiną. Ne- 
aptarnavimo vadovai teiksis atverti toli Vievio naujai įkurtame Elektrėnų 
viešbučių duris. Marijampolėje, Kėdai- miestelyje statoma šiluminė elektrinė 
niuose ir netgi Palangoje nėra skal- ■ žada būti stambiausia visame Pabalti- 
byklų. Visoje Lietuvoje komunizmas; jy. Jos pilnas galingumas bus 1 mili- 
per beveik 20 metų teįstengė pastatyti į jonas 200.000 kilovatų. Į darbą paleis- 
vos 12 didesnių skalbyklų. Smaliniu-; toji pirmoji turbina duoda 150.000 ki- 
kuose ir Rudiškyje lig šios dienos nėra i lovatų — beveik pusantro karto dau- 
nei vienos pirties. giau, negu Kauno hidroelektrinė.

Negeresni ir cheminio drabužių va
lymo reikalai — Lietuvos teritorijoje į 
yra tik 6 gana primityvios cheminio 
valymo ir dažymo Įmonės. Iš 17 buiti
nio aptarnavimo kombinatų, kurie pa- i mui Vilniaus V. Kapsuko universitetas 
gal popieryje nubraižytus planus ture- \ JAV lietuvių komunistui Antanui Bim- 
jo pradėti darbą 1961 m., veikia vos ■ bai suteikė istorijos mokslų garbės 
8. 1962 m. buvo užplanuoti 5 kombina-! daktarato vardą. Didysis “istorikas” 
tai, bet, kaip įprasta sovietinėje sam ■ šiuo metu rašo knygą apie Lietuvos 
tvarkoje, nei vienas iš jų dar nebaigtas : Lenino Vinco Kapsuko dienas JAV7, 
statyti. Statybos trestai ligi metų galo Būtų tiksliau, jeigu garbės daktaratus 
panaudojo tik trečdalį paskirtų pinigų, už ilgametę tarnybą Sovietų Sąjungai 
Statybininkams, matyt, daugiau rūpi 
pastatai, kurių planuotojai sugeba su- tautos paneigėjams dalintų Maskvos 
rasti lėšų kyšiams ... ar Leningrado universitetai. —vkst—

Delbi šeštadieninės mokyklos mokiniai ir mokytojai nusifotografavę vaiku eglutės proga. Iš kairės 
,Mu.„uu.u, „„uC.ų dešinę; Au«^yt«,-nwlqrt. Steigvitienė, kujr. dr. J. Gutauskas, mokyt. E. Augustinavičienė

kandžiais sąmojais, jam būdingu hu-; lr iaokyt, Z. ugaj lene.

džiaugdamas kultūrinio bendradarbia

ELEKTRĖNAI PRADEDA
DARBĄ
N\ Metų išvakarėse pradėjo darbą

A. BIMBA — 
“GARBĖS DAKTARAS”

Už nuopelnus sovietiniam komuniz-

ir jos rusiškajam komunizmui lietuvių

Delhi -Tilisonburgo apylinkėje
NAUJŲ METU SUTIKIMĄ suruošė būviai visada praeina įdomiai ir sėk- 

KLB Delhi apyl. valdyba ir Kanados mingai.
Liet. Kat. Moterų dr-jos Delhi skyrius 
Delhi miesto savivaldybės salėje. Po
būvis praėjo jaukioje nuotaikoje, pa-j 
lydėtas dzinguliukais, šokiais, vaišėmis 
ir linkėjimais.

PARAPIJIEĮIU LANKYMAS prade- 
' damas šiais metais kiek vėliau — tik 

■ antroje sausio mėn. pusėje. Laukta kol 
į nusistovės tabako supirkimas. Jis šiuo 
mėtų susitvarkė: nenupirktąjį bendro- 

VAIKU EGLUTĖ įvyko sausio 6 d.: vių tabaką nuperka rūšies kaina vy- 
savivaldVbės salėje. Porą valandų vai-: riausybė.
kučiai ir jų tėveliai praleido tikrai t 

jaukiai ir įdomiai. Labai įdomia ir įvai- j 
rią programą paruošė šeštad. mokyk- < 
los mokytojos — E. Augustinavičienė,;
Z. Augaitienė, Steigvilienė. B. Augai-į”}0 
tytė. Joms padėjo E. Kairienė. Kalėdų ‘ ri° 
senelis buvo K. Lukošius. Pranešėja * 
Rūtelė Augustinavičiūtė, nors dar ma
ža mergaitė, bet savo darbą atliko ge
rai. Vaikučiai giedojo giesmes, dainavo w._ _
dainas, rodė vaizdus, vaidino, šoko. PRIES KALĖDAS gautas laiškas is 
deklamavo. Pasirodė angelai, miško; RamuRės Uždavinytės. Vasario 16 
žvėreliai, Betlėjaus prakartėlė. Netrū- kk m°kinės- Ji nuoširdžiai
ko baleto ir žaidimų. Senelis atnešė vi
są maišą dovanėlių. Mamytės ir mo-. ... . .
kykios komitetas parūpino vaišių. Su- su ^auJa/s Metais, dėkodama už tei- 
sirinkusius pasveikino P. Augaitis — kiamą jai,j) kartu ir Vasario 16 gim- 
Bendruomenės ir tėvu komiteto vardu. nazUat pagalbą.

Tas kuklus padėkos pareiškimas te- 
ZUIKIŲ BALIUS įvyks sausio 26 d. gu būna paskatinimas mums ir toliau 

lenkų salėje. Jį ruošia Delhi šaulių bū- į padėti jai siekti mokslo ir šveisesnės 
rys. Pradžia 7 v.v. Svečius vaišins zui- i ateities. M. Miceikienė
kiena ir kitais skanėstais. Bilietai ne- .
brangūs — tik SI,75. Laukiama vieti-l MSI KVIEČIAMI i pirmą kartą mū- 

■ niu ir kaimvniniu vietovių lietuviu. aPY^nkėje rengiamą nuotaikingą 
ir linksmą “Zuikių Balių”, kuris įvyks 

UŽGAVĖNIŲ POBŪVĮ ruošia KLM. sausio 26 d., šeštadienį, 7 v.v., Delhi 
dr-jos Delhi skyriaus valdyba. Pelnas; lenkų salėje, 
skiriamas šalpai ir lietuviškai spaudai į kiena. geras 
paremti. Pobūvis įvyks toje pačioje kiai, bufetas 
lenkų salėje. Kat. moterų ruošiami po- Rengia —

P. ŽIOGAI, malonūs visuomeninin- 
i kai. sėkmingai besiverčią tabako au- 
: ginimu, mini 35 m. vedybinio gyveni- 

sukaktį. Iškilmės atidėtos pavasa- 
metui. Kor.

DELHI, Ont

sveikina visus savo geradarius — 41-jo 
gimnazijos rėmėjų būrelio narius —

Programoje: karšta zui- 
ir smagus orkestras, šo- 
ir pasilinksminimai. 
Delhi šaulių būrys.

HAMILTON, Ont
RENKAMAS SOLIDARUMO ĮNA

ŠAS. — Bendruomenės valdybos na
riai, pasikvietę talkon dar kitus pa
slaugius tautiečius, pradėjo lankyti 
lietuvių namus rinkdami solidarumo 
įnašą. Kaip žinom, kiekvienas dirban
tis metams tam paskiria $2. Ta rink
liava yra. dar už 1962 m. Kitų organi
zacijų rinkliavos praėjusį rudenį soli
darumo įnašo rinkimą nukėlė į kalėdi
nį laiką. Pradėti rinkimo vajų tuo lai
ku buvo atsisakyta. Dabar po švenčių 
norima tai įvykdyti. Jei kas nenorėtų 
šiais metais vėl būti trukdomas ir dėl 
1963 m. įnašo, gali dabar atiduoti. Ha-, 
miltone yra apie 600 dirbančiųjų lie
tuvių. Jei visi savo solidarumo įnašą 
atiduotų, susidarytų graži suma. Tai 
pagrindinės Bendruomenės pajamos, 
kurių dalis turi būti persiųsta krašto 
valdybai. Anksčiau pinigu sutelkimo 
šaltinis buvo rengimas pasilinksmini
mų. Dabar praktika parodė, kad šokių 
vakarų rengimas pelno nebeduoda. Gi 
betkokia veikla susiduria su išlaido
mis. Bendruomenės v-bos rengiami mi
nėjimai bei parengimai pajamų neduo
da, tik išlaidas. Būkime solidarūs dėl 
solidarumo įnašo. Atiduokime kas cie
soriaus — ciesoriui...

JUOZUI NORKUI Lietuvoje mirus,

jo sūnui mokyt. Kęstučiui, šeimai ir

visiems giminėms

leiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir

kartu liūdime

Hamiltono lietuvių šeštadieninės mokyklos 
kapelionas kun. dr. J. Tadarauskas, mokyk

los vedėjas ir visi mokyklos mokytojai.

KĘSTUČIUI NORKUI, žmonai ir artimiesiems.
jo tėveliui Lietuvoje mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą
-r/v G. V. Kažemėkai

R. J. Piciniai

ŠAUNUS-Ni METŲ SUTIKIMAS.— 
Šiemet Bendruomenės valdybos su
rengtas N-. Metų sutikimas praėjo su 
nepaprastu pasisekimu. Hamiltonas 
nebeatsimena tokio gausaus N. Metii 
sutikimo. Turėjome virš 300 svečių. 
Jeigu taip ir toliau bus, tai privatūs 
N. Metų sutikimai išeis iš mados, nes 
visi, kurie dalyvavo jame, yra garan
tuoti kitų N. Metų sutikimo dalyviai. 
Dideliame mūsų hamiltoniečių būry 
dar matėsi svečių iš Londono, St Ca
tharines ir Wellando. Svarbiausia, kad 
buvo ir nepaprastai daug mūsų jau
nimo, kuriems atskirai vienoje salės 
daly buvo rezervuoti stalai. Ta pati sa
lė yra užsakyta jau ir ateinančių N. 
Metų sutikimui. K. M.

SAUSIS — LIETUVIŠKOS SPAU
DOS MĖNUO. — Kalbame apie jauni
mo problemas, rašom ilgus straipsnius 
jaunimo reikalais, bet užmirštam jau
nimo spaudą. Laisvajame pasaulyje 
turime vienintelį katalikišką jaunimui 
skirtą žurnalą “Ateitį” ir mažiesiems 
— “Eglutę”. Jie abu paskelbė vajų. 
Reikalingi naujų prenumeratų, kad 
galėtų toliau lankyti mūsų jaunimą. 
Kviečių visus hamiltoniečius savo ma
žiesiems ir jaunimui užprenumeruoti 
šiuos žurnalus. “Eglutės” prenumera
ta metams tik $4, o “Ateities” — $5. 
Norintieji užsiprenumeruoti arba at
naujinti prenumeratas prašomi pa
skambinti J. Pleiniui, tel. LI. 7-3028 
arba kiekvieną sekmadienį spaudos 
kioske parapijos salėje po 10 vai. pa
maldų. J. P.

LIET. KATALIKIŲ MOTERŲ DR- 
JA šventino savo naujai įsigytą vėlia
vą. Projektą paruošė dail. S. Rama
nauskas. Krikšto tėvais buvo: Hamil
tono Kat. Mot. dr-jos valdybos sekr. 
G. Kažemėkienė ir ateitininkų kuopos 
bei Šalpos Fondo pirm. J. Pleinys. Vė
liavą į bažnyčią palydėjo ir Sumos me
tu stovėjo garbės sargyboje tautiniais 
drabužiais apsirengusios moterys — L. 
Krikščiūnienė, Z. Rickienė, A. žilvitie- 
nė, K. Meškauskienė ir B. Latauskie- 
nė. Vėliavą pašventino kun. dr. J. Ta- • Balnys irgi įteikė anksčiau žadėtą $100 koncertams bei vaidinimams, naujas

čekį. Visiems nuoširdžiausias LN v-bos 
ačiū!

Gražiausia LN v-bos padėka S. Šer- 
nienei ir Pr. Pargauskui, kurie taip 
daug padėjo St. Bakšiui šioje išvv-

darauskas. $v. Mišios buvo atlaikytos 
už mirusias kat. moteris. Bendroje šv. 
Komunijoje dalyvavo daug moterų. 
Per Sumą kun. dr. J. Tadarauskas pa
sakė tai progai pritaikytą pamokslą.

Po pamaldų parapijos salėje įvyko! koje.
bendra agapė. Prie turtingai paruoštų į «varPI;« i n v pns
stalu susirinko gausiai kat. moterų su- LABAI bVAKBLS LN V-BOS

— 1 .......... ^ 'įtarimas - posėdis
______ _i šeštadienį, sausio 19 d.,
i Grand viešbutyje 8 v.v. Nuo jo pri- 
; klausys, ar mes šiemet gražius LN 
turėsime, ar dar teks jų laukti.

ĮDOMU LAIŠKĄ LN v-bos nariui P. 
Kanopai parašė Ant. Lukoševičius iš 
Oakvillės, paliesdamas svarbiausius

savo šeimomis ir šiaip parapijiečių. Pa-! lietuvių pasit 
grindinį žodį tarė mūsų dv. vadas kun. j ^iamas < ----- 
dr. J. Tadarauskas. Sveikinimo žodį;. . 
tarė vėliavos kūmas J. Pleinys. šeštad. 
mokyklos ved. ir Tautos Fondo pirm. 
J. Mikšys ir LB pirm. VI. Kažemėkas. 
Visi sveikintojai džiaugėsi Kat. Mot. 
dr-jos įsigyta vėliava linkėdami ir to-

ir vi- 
kvie-

liau tęsti lietuvišką krikščionišką dar-|£^r reii;a]Us §tai dalis jo minčių:
bą. Meninę dali išpildė vaikučiai.

Pirm. O. Bakaitienei susirgus, šia į
šventę pravedė ir valdybos vardu pa-: jj-į gyvo kaulo, ir gal jis jau norėtų

’ “... Bet gal kartais p. St. Bakšys 
■ jau pavargo ir jam tas “biznis” įgriso

dėkojo G. Kažemėkienė. Jo pastangos ir

HAMILTONO LIETUVIŲ NAMAI DIDŽIAJAME
d. nutarė savo sąstatą padidinti iki 25 jau pasinaudojo gerokas skaičius LN 
narių kvietimo būdu, ir jau antrame narių (apie 20 jų vėl sugrįžo), galime 
posėdyje..sausio 29 d., St. Bakšys pri- įsivaizduoti kpkį milžiniškai sunkų 
statė pirmosios LN v-bos padidintą są
statą iš šių tautiečių: St. Bakšys, Alf.

1963 m. sausio 15 d. sueina 7 metai. į 
kai Hamiltono LB visuotiniame susi-J 
rinkime buvo išrinkta pirmoji LN v-ba 
su pilnais įgaliojimais ir pilna veikimo! 
laisve. B-nės susirinkimas, į kurį te-j
atsilankė 27 tautiečiai, praėjo visiškos \ Paukštys. VI. Zauka, J. Blekaitis, J. 
apatijos ženkle. Laikinoji LN v-ba, < Bajoraitis, Z. Orvidas, J. Svitas, VI. 
dirbusi nuo 1954 m. bal. 1 d. ir išban- Stabingis, V. Kazlauskas. Alf. Patam- 
džiusi įvairiausius būdus LN įsigyti, ! sis. Pov. Kanopa, Br. Grajauskas, J. 
pamatė, kad reikalas be galo sunkus ir j Trečiokas, St. Pilipavičius, J. Bulionis, 
susirinkime atsistatydino. Ją sudarė i L. Palčiauskas, J. Svabaitis, V. Keži- 
tauttečiai, kuriems nei gabumų, nei j naitis, P. Breichmanas, Ant. Maksima- 
praktiško patyrimo netrūko. Tą jie vė-i vičius, P. Brasas. J. Jokubynas, Ant. 
liau įrodė. Kaip pirmuosius didžiuo-i Simkevičius, Alb. Jankūnas ir M. Juo
sius LN entuziastus, visada juos prisi- dis — viso 25. Užverda naujas ir ener- 
menu su pagarba ir šia proga manau į gingas darbas. Jau tų pat metų birž. 
jie nepyks, jei juos prisiminsime visi.' 9 d. LN Fondo ižde buvo $4280,67, 
Tai buvo: G. Palmer, J. Valevičius, VI. • rugp. 19 d. — $7007,21, spalio 15 d.— 
Antanaitis, B. Kronas, K. Baronas, J.; SI0.070.79 ir 1957 m. vasario 10 d. — 
Bajoraitis ir St. Dalius. ! $12.796.22.

Po laik. LN v-bos atsistatydinimo su-; Metams bėgant LN v-bos keičiasi, 
sirinkime susidarė tokios nuotaikos, bet jų darbų intensyvumas nemažėja, 
jog niekas šio darbo tęsti, t.y. įeiti į j 1958 m. geg. 1 d. perkama Delta už 
LN v-bą nesutiko, bet iš antros pusės * $173.000, įmokant $65.000, iš kurių 
visai palaidoti šį milžiniškos reikšmės $15.000 pasiskolinama. Šiandien už ją 
lietuvišką reikalą taip pat nė vienas į belikę $78.000 skolas. 1961 m. vasario 
dalyvių nenorėjo. Tik po ilgesnių pasi-į 15 d. nuperkamas miesto centre Liet, 
kalbėjimų buvo sudaryta LN v-ba iš 5 į Namams sklypas už $40.000 grynais 
narių, suteikiant jai pilnus įgaliojimus i virš vieno akerio ploto. Jį perkant iš 
ir visišką veikimo laisvę, j ją sutiko banko pasiskolinta $25.000. Si skola 
įeiti: St. Bakšys, Alf. Paukštys, VI. jau senokai grąžinta ir už sklypą siu* 
Zauka, VI. Stabingis ir J. Bfekaitis. loma dvigubai. Prisimenant, kad narių 

Pirmoji LN v-be iš laikinosios v-bos, įnerti į LN pinigai yra atvin-rjuos ga- 
perėmė $22,79 grynais pinigais ir apie; Įima atsiimti nenurodant jokų priešas* 
$6000 raštiškais pasižadėjimais. Ji pit- čių, po 6 mėn. pareiškus raštu, ir pri- 
ynajame posėdyje 1956 m. sausio 22 simenant dar, kad ta teise per 7 metus

darbą per 7 m. atliko LN v-bos. Taipgi 
šį milžinišką tautini darbą išeivijoje 
labai sunkino mūsų tautos individualis
tinis būdas. Visdėlto LN įsigijimui va
dovę asmenys sunkumus apvaldė, ir 
šiandien mes esame jau stipri ekono
minė or-ja, pilnai pasiruošusi daryti 
galutini šuolį į numatytą tikslą — pa
sistatyti gražius, moderniškus ir dide
lius. Liet. Namus Hamiltone.

Sausio 19 d., šeštadienį, LN v-ba ren
kasi vienam didžiųjų savo posėdžių. Į 
jį kviečiami visi lietuviai — nariai ir 
nenariai, galį kuo nors LN padėti. 
Naujos mūsų tautinės tvirtovės planai 
jau paruošti žymaus mūsų architekto 
inž. dr. A. Kulpavičiaus ir detalizuoti 
prityrusio inž. Pr. Čeponio. Praėjusią 
vasarą jie miesto v-bos patvirtinti. 
Reikia tik gauti finansavimą, ir mes šį 
pavasarį virpančiomis lietuvišku 
džiaugsmu širdimis galėsime stebėti 
naujo ir originalaus pastato Hamilto
no centre augimą.

Sausio 19 d. posėdyje teks išspręsti 
vieną didžiausių problemų — rasti 100 
tautiečių, kurie garantuotų po $2500 
kiekvienas už pirmuosius LN. morgi- 
čius. V-bos pastangos per praėjusius 
9 mėn. gauti paskolą be garantijų ne
davė norimų pasekmių. Šią prasme 
ateinantis posėdis, į kurį kviečiama ir 
liet, visuomenė, LN Hamiltone bus is-

VACLOVAS GOŠTAUTAS, neprikl. 
Lietuvoje buvęs apskr. viršininku ir 
kitose administracinėse pareigose, mi- terys tuo būdu norėjo pagerbti specia- 
rė Čikagoje 1962 m. gruodžio 29 d. 
Palaidotas sausio 2 d. šv. Kazimiero 
kapinėse Čikagoje. Velionis į JAV at
vyko iš Kolumbijos prieš pustrečio 
mėnesio. Kilimu žemaitis, augęs Kre
tingoje; kavalerijos karininkas. Liko 
nuliūdusi žmona Liucija ir sūnus Sta
sys.

KUN. DR. A. G. RAKAUSKAS, švč. 
Širdies parapijos, Dawson, Pa., klebo
nas, buvo susirgęs širdies liga ir apie 
mėnesį laiko išbuvo ligoninėj, širdies 
smūgius jis jau turėjo 1960, 1961 ir 
1962 m. Jis daktaratą turi iš medici
nos srities, ilgesni laiką dirbo kaip gy
dytojas, buvo vedęs ir, tik žmonai mi
rus, Įstojo kunigų seminarijon; Įšven
tintas kunigu 1946 m.

KUN. IGNAS VICHURAS, šv. Pran- 
ciškaus parapijos klebonas Čikagoje, 
džiaugiasi išlikęs gyvas N. Metų vaka- j gunga 
re. Tą vakarą, jam sėdint raštinėje, į 
per langą Įlėkė kulka ir, tik per coli 
nepataikiusi i galvą, sudaužė radijo 
aparatą. Policija mano, kad tai buvo 
kur nors Į orą iššauto šūvio rekošetas.

ATEITININKŲ FEDERACIJOS ne
paprastoji konferencija įvyks birželio 
7-9 d. Niujorke.

DR. V. RAULINAITIENĖ paskirta 
Downey, Ill., ligoninės gydytojų tary
bos pirmininke. Jos žinioje yra visas 
psichiatrinis gydymas.

ILLINOIS UN-TE URBANOJ yra 
apie 100 lietuvių studentų ir 6 lietu
viai profesoriai.

ROČESTERIO LIETUVIAI tuojau 
po N. Metų planuoja didelį pinigini va
jų surinkti Lietuvių Fondui $10.000, P 
nes tai esą vienintelė ir reali priemo
nė išlaikyti ir remti lietuvių kultūrinį 
pasireiškimą emigracijoj. Ročesterio 
LB pirmoji paskyrė $1000.

liai lietuvį kunigą. Primicijų Mišias 
kun. A. Babonas atnašavo jėzuitų baž
nyčioje “Buergersaal”, 1962 m. gruo
džio 30 d. Asistavo tos bažnyčios rek
torius T. Killmger, SJ, primicijanto 
kolega kun. P. Martuzas ir kun. J. 
Tautkevičius. Pamokslą vokiečių kal
ba pasakė Tėvas Kreuser, SJ, primin
damas dabartinę Lietuvos būklę ir su 
tuo susijusią tremtį. Giedojo vokiečių 
choras ir grojo orkestras. Didžiulė baž
nyčia buvo pilnutėlė žmonių. Primici
jų pietūs Įvyko užeigoje “Frankenkel- 
ler”, kur dalyvavo per 120 svečių, jų 
tartie 20 lietuvių, visi kiti — vokiečiai.

KUN. POVILAS MARTUZAS primi
cijų Mišias atnašavo lietuviams Miun
cheno liet, kolonijos Ludwigsfelde baž
nyčioje, per N. Metus. Asistavo kun. 
dr. V. Balčiūnas iš Romos ir kun. Alt 
Babonas. Pamokslą pasakė kun. Ant.

Buvo giedamos lietuviškos 
giesmės, daugiausia kalėdinės. Vargo
nais grojo kun. dr. J. Aviža. Dalyvavo 
beveik visi vietos lietuviai, be to, gru
pė ukrainiečių, vokiečių ir kitų.

Miuncheno lietuvių kapelionas kun. 
dr. J. Aviža naujiems kunigams pa
gerbti suruošė vaišes, kuriose dalyva
vo per 60 svečių. Jos Įvyko Ludwigs
felde, Jaunimo Namuose. Dalyvavo ir 
šv. Kazimiero kolegijos rėkt. prel. L. 
Tulaba.

Tuo tarpu visi trys naujieji kunigai 
iki vasaros tęs studijas Romoje, o po 
to išsiskirstys po lietuviškas kolonijas: 
Kun. A. Babonas vyks į lietuvišką pa
rapiją JAV, kun. P. Martuzas grįš i 
Australijos lietuvių tarpą, kun. J. Staš
kevičius (primicijas laikė Romoje) — 
į Kanadą. M.M.—(ELI)

GIMNAZIJOS DIREKTORIUS ir kr. 
v-bos vicepirm. kun. Br. Liubinas ir 
kr. v-bos ižd. bei jos reikalų- vedėjas 
A. Mariūnas lankėsi Bonnoje, Karls- 

» r • -» . - - - ! ruhėje ir Maniiheime statybos reika-Į LIETUVIŲ FONDĄ pilnateisiais jais gpįįjsj ka(| netrukus bus galima 
nariais jstojo, įmokėdami po S100: dėtį pinmiosius žemės darbus, ku-
kun. P. Patlaba, V. Balčiūnas, A. Dra- , 
gunevicius, P. Lickus. Niujorko LB Schwetzingene, 
apylinkė atsiuntė $56.

Argentina
IMIGRANTŲ DIENOJE Buenos Ai- riSusybės pareigūnais. finan-

res tarp 40 tautų dalyvavo ir lietuvių 
grupė. Mišias atlaikė nuncijus mons. 
Monzzoni, kuris pasakė imigrantams
tai dienai pritaikintą pamokslą ir su- j ti Valančiaus ateYtinlnkų kūo-
teike apaštališką palaiminimą. Po pa- į pa §ve-ntė savo metine švente. Progra- 
maldų “EI Salvador” un-to salėje ivy- ma pradė£a pamaldomis, kurias atlaikė 
ko menine programa, kurioje dalyvavo kapel;onas kun. j. Riaubūnas. Iškil- 
8 tautos, tarp jų ir lietuvių jaunimo mingame posėdyje davė Įžodi 10 naujų 
ansamblis “Rambynas , pašokdamas ; kUOpOS nariu. Nekaltai Pradėtajai Die- 
Kubila, Ožiukus, Malūna. -- -v.- -

7 * f

ŠV. CECILIJOS CHORAS ir “Ram- 
byno” ansamblis pasirodė televizijoj 
su tautiniais šokiais ir lietuvių liaudies 
dainomis. Tai pirmas toks pasirodymas 1 
Argentinoj.

MIRĖ VLADAS GRIGAS. 1962 m. 
gruodžio 9 d. Tečperley stotyje sukrito 
ir staiga mirė Vladas Grigas, 62 m.; 
amžiaus. Palaidotas Lomas de Zamo į 
kapinėse gruodžio 11 d. Velionis buvo • 
uteniškis. Liko žmona Uršulė.

riuos atliks 8591 LS lietuvių kuopa 
, vad. kr. v-bos šekr. 

inž. kpt. J. Valiūno. Be to, statybos 
finansavimo reikalais kun. Br. Liubi- 

Į nas kalbėjosi Štutgarte su feder. vy-

sinė parama taip pat iš BALFo, tačiau 
dar negauta teigiamo atsakymo.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ veikiam

vo Motinai Marijai skirtoje akademijo
je kalbėjo kun. J. Dėdinas. Meninėje 
dalyje buvo atlikta mokyt. E. Tamo
šaitienės paruošta plastika “Lietuva 
.brangi” ir padeklamuota keletas eilė
raščių.

viskuo nusikratyti. Jo pastangos ir
Draugijos valdyba nuoširdžiai dėko- įdėtas darbas bei sugaištas laikas yra 

ja kleb. kun. dr. J. Tadarauskui, yė- jat>ai didelis pasiaukojimas iš jo pu- 
liavos kūmams, gabės svečiams, vi- s^s neturiu teisės ką nors pasakyti 
siems dalyviams ir dalyvėms, prisidė-1 vienaip ar kitaip, nes beveik nieko nė
jusiems vienu ar kitu būdu prie šven-; su prisidėjęs prie viso ta darbo, išsky- 
tės paruošimo. . V aldyba : rus įuos $200. Bet pagal mano galvo-

VAJUS TAUTOS NAMAMS Qi\n.,sen^ jei Jik sklypas bus parduotas, 
vaitėje davė pirmąjį LN narį iš Ayl 
mer, Ont. — J. Mačiulį, kuris įteikė 
$100 čekį. Naujais nariais su $100 įsto- . , , - ------------ -- -------------------------.
jo: P. Klimavičius iš Simcoe, Br. Ur-i neat5iras}M pakankamo nos Aires mjeste, kurie kainavo apie į
bas iš Port Dover ir X. iš St. Williams,: skaiciaus gaEa^tuot2įc(hipotekmei | pusantro milijono pezų. Lėšos buvo j 
Ont. Antrą šimtą pridėjo hamiltonietis Į Paskolai;St.) po $2500, t ai gal tuo- surinktos aukų keliu. Kaikurie lietu-' 
Y. Iš viso per savaite gauta $500 ir i *net reikelų pasmasyti po S5000 ina-; viai auįojo gana stambias sumas: pvz. j 
nuo vajaus pradžios $89.600. ; žesniam skaičiui žmonių, o suma butų , Čekanauskas, Kunigonis, Ryšelis — po

Didžiausią ir retai malonią staigme-5ta patl *
ną padarė didysis LN rėmėjas Balys; lN KINO TEATRĄ “DELTA” nuo 
Ydas, paklodamas apsilankiusiam LN j sausio 21 d. perima LN v-ba, nes nuo- 
v-bos pirm, ant stalo tūkstantinę gry- mininkas sumokėjęs už gruodį S400 
nais, kurią jis buvo žadėjęs prieš 3 toliau mokėti tą pačią nuomą atsisakė 
savaites; ši suma jau buvo anksčiau jr pasiūlė tik S250 mėnesiui; Kadangi 
skelbta. Tuo būdu p. Balys iš viso yra i kino teatras buvo išnuomotas ir sek- 
prisidėjęs SI.500 ir yra stambiausias madieniams, tad turint mintyje, kad 
LN rėmėjas už Hamiltono ribų. Pr. saiė kartais bus reikalinga mūsų org-jų

JIEVA BILČIUKAITĖ-MIKALAUS- 
KIENĖ mirė gruodžio 11 d., sulaukusi • 
64 m. amžiaus po ilgos ir sunkios vi
durių vėžio ligos. Buvo kilusi iš Tytu- jVAJUS TAUTOS NAMAMS Ql\a-,sen^ Jei tik sklypas bus parduotas,

V/YJL/S LdUlUd .na.uamj* yi sa-j niekad nphnc nunirki venų parapijos, Kelmes apylinkes,
litėie davė oirmaii LN nari iš Avi- itai Jau k tas mekad nePl\s įpirktas |1 nes žmonės tuojau pareikalaus grąžinti 

į pinigus.
v.. Jeigu

skaičiaus

DR. J. BASANAVIČIAUS LIETU
VIU CENTRAS pasistatė namus Bue-

Gardaus maisto 
SIUNTINIAI

Į USSR
Pristatoma laike 2-3 savaičių. 

Pilnai garantuota, 
cukraus 
miltų 
ryžių 
sviesto 
tauku

20
20
20
10
20

svarų 
svarų 
svarų 
svarų 
svaru

S15.90
$15.75
$18.00
S23.50
S26.90

POSŪKYJE
toriniu. Nuo jo priklausys, ar mes ir

nuomos pasiūlymas v-bos pirm., iki LN 
i v-ba nenutars kitaip, buvo atmestas, 
ir kino vedimą perima St. Bakšys.

Ateinančią visą savaitę bus rodo
mas labai įdomus ir didelis spalvotas

paskutinį šuolį padarysime, kaip drą- f,m?s ^uns Story
Hepburn. Seansų pradžia 6.30 ir 9 v. 
vak. Tar kitą savaitę visi atvykime 
pasižiūrėti vieno gražiausiu filmu.

ALYVOS KOMISŲ už 1962 metų 
gruodžio mėn. gauta $15. Alyvos su
tartis per LN Kultūros Fondą pratęsė 

kutinį šuoli, kuris galutinai ir garbin-Į A* ^juka’ K. Sirutis ir V. Leparskas 
gai vainikuos mūsų milžiniškas pa. pr už juos gauta po $5. Nuoširdus giu! 
stangas. j SL

Susitarta su 28 tautiečiais, kurie su- PAPILDYMAS. — Pr. “Tž” nr. nuo- 
tiko iki posėdžio stengtis rasti po 4 traukos iš Hamiltono paraše trūksta 
žirantus. Dalis pasižadėjusių savo pa- dvieju šokėjų pavardžių — Loretos' 
reigą atliko, o vienas kitas gavo ir po Zūbaitės ir Vaidos Riekutės.
daugiau negu 4. Asmenys, kurie dės 
savo parašus už LN paskolą, bus vieni 
didžiųjų Tautos Namų statytojų.

Kokį posūkį padarysime, priklauso 
tik nuo mūsų pačių — ar suksime Į 
kregždės lizdo lipdymo būdą, ar pasi-i 
rinksime mažesnį lauko keliuką, ar! 
suksime atgal, ar suabejoję sustosime 
vietoje, ar pagaliau drąsiai ir vienin
gai žengsime tiesiu keliu į prieki, ku
rio tolumoje dunkso mūsų pasirinktas 
tikslas — Tautos Namai Hamiltone!

Būtų dideliu paskatinimu, jei į šį • 
posėdį susirinktų kuo daugiausiai tau-! 
trečių, išleisti v-bą j galutinį ir didelį 
žygį, ir kartu atsineštų atitinkamų do
vanų bei aukų LN.

“Daug rankų didelę naštą pakelia”
— sako mūsų tautos išmintis. Tad vi
si kaip vienas j galutinę LN pergalę! į 

St. Bakšys ’

sūs, savimi pasitikį ir garbingi savo 
tautos vaikai.

Manau, kad per 7 metus atsiekti re
zultatai aiškiausiai rodo, kad kur tik 
eita drąsiai ir apgalvotai, ten ir laimė- • 
ta! Tad nesudrebėkime ir prieš pas-j

Otava. — 143.712 automobilių 
ir sunkvežimių per praėjusius 
metus pardavė Fordo bendrovė 
Kaandoje. Tai viršija rekordini 
skaičių autovežimių. parduotų 
1955 m., kuris buvo 140.600.

10 svarų
10 svarų
10 svarų
10 svaru

cukraus 
miltų 
ryžių 
taukų.

; 20.000, Puzinas — 14.000, Jurgėlas — • 
J 18.000, Urbietis — 14.000, Kairys — > 

11.000, Bachunas, Mičiudas. Sudnius— 
po 10.000 ir t.t.

Australija
ARCH. ANT. LAPŠIS, visuomenės 

veikėjų Bronės ir Juozo sūnus, baigė ’ 
Adelaidės un-tą ir gavo architekto! 
laipsnį.

PAŠVENTINTAS LIETUVOS PA-j 
MINKLAS šv. Kazimiero kopėčios! 
šventoriuje Kalėdų metu, žemės iš: 
Lietuvos atvežė praeitais metais atvy-; 
kę Albina ir Pijus Stanaičiai. Pamink- Į 
lo projektą padarė arch. Algis Nava-! 
kas. Statybos darbus vykdė Miiaknisi 
su pagalbininkais. Paminklo rūpinto- j 
jėli padarė ir paaukojo skulptorė Jie- 
va Pocienė. “Lietuva brangi, mano tė
vyne!” Sis šūkis įrašytas iš visų ketu-

ANTANAS LIUDŽIUS, B.L. 
savo Įstaigą nuo liepos 1 dienos

perkėlė
Į naujas patalpas — 

Turner Building (Suite 203) 
21 Main St. East, Hamilton. 
Telefonai palieka tie patys: 

įstaigos: JA. 7-5575 
namu — FU. 3-3828

1 Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI $3.000. mor- 
giėią paskolos iki 60^ turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIU PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penkiadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro. . ....
21, MAIN STREET EAST, ROOM 297 - Telefonas JA. 8-0511

-34.00
1 svaras kavos pupelių 
1 svaras kakavos,
1 svaras šokolado, 

svaro 
svaro 
svaro 
svaro 
svaro

cukraus,
ryžių, 1 svaras sūrio, 
rūkyto bekono, 
rūkyto kumpio, 
džiovintų vaisių.

2»2 
2’2 
2^2 
2^ 
Household 
Special $34.00 
1 svaras kavos pupelių, 
10 svarų cukraus, 10 sv. miltų, 
10 svarų ryžių, 
5 sv. rūkyto bekono, 
2f2 svaro aliejaus virimui, 
2*i svaro rūkyto kumpio. 
PRAŠYKITE MŪSŲ PILNO SĄ

RAŠO, KURIAME RASITE 
DAUGIAU SIUNTINIU PAČIU 

PASIRINKIMUI.

Siusk pinigus į 
SSSR

Tik GRAMERCY duoda jums:
• Pilną garantiją

Mes turime Bankų ir Apdrau- 
dos Departmaento leidimą ir 
bondyti iki S20.000.

• Geriausias pristatymas 
Nieko neatskaičiuojama. Maž
daug 10-14 dienų.

• Išmokama pilnai
• Pasirašyti kvitai

Tik mes vieni duodame pasi
rašytus gavėjo kvitus už visus 
persiuntimus.

Kursas: 9 rubliai už $10. Už pa- 
tarnavima — iki $35 — S3.50. 
Virš $35 — 10%.

Specializuojasi nuo 1947 metų.

Shipping Co.
118 EAST 28th STREET.

NEW YORK 16. N.Y^ USA.
Tel. MU. 9-0598.
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Sociologo žvilgsnis BILLY BUDD žmogaus nežmoniškumas žmogui

Jeigu anglų Toynbee žavi savo 
amžininkus istorine erudicija, 
ypač geru graikų bei romėnų rai
dos pažinimu, tai rusų kilmės, 
amerikietis Sorokinas pagrindžiai 
yra sociologas, daugelio savo am
žininkų laikomas savos rūšies ari
stokratu. O tai išplaukia iš mąs
tytojo atsinešto europinio paliki
mo — kurti visa apimančią socia
linių mokslų teoriją, paremtą ne- 
vien pozityvistiniais duomenimis, 
bet ir filosofine erudicija, Įžval
ga ir istorinėmis iškarpomis.

Aristokratinis Sorokinas
Buvęs paskutinės senosios Ru

sijos valdžios galvos — Kerenskio 
— sekretorius, bolševikų ištrem
tas, pagarsėjo amerikiečių Har
vardo universitete, vadovauda
mas sociologijos katedrai, para
šęs per dvidešimt tomų veikalų. 
Beje, kaip, ir kiekvienas pirmo
sios kartos atstovas, emigrantas 
negalėjo atitrūkti nuo savosios tė
vynės problemų. (Neveltui jis juk 
buvo aktyvus tos istorijos daly
vis). Štai kodėl šalia nepaprastai 
vaisingo sociologinio Įnašo jis pa
liko ir nemažą šališkumo dėmę. 
Antrojo pasaulinio karo metu jis 
buvo pasileidęs pasroviui: ginda
mas ir liaupsindamas “motutę 
Rusiją”, nežiūrint to, ar ji ėjo 
cariniu ar komunistiniu keliu.

Amžinasis ratas
Ir Spengleris, ir Toynbee, ir 

Sorokinas istorijos raidą suvokia 
cikliškai.’Pirmieji du yra pesimis- 
tiškesni ir nesuranda pajėgių at
gimimo ženklų mirštančios civili
zacijos griuvėsiuose; pastarasis 
suvokia istorijoj nuolat pasikar
tojančią kultūros kaitą. Tai ryš
kiausiai išdėstyta Sorokino ketur- 
tomy veikale “Social and Cultur
al Dynamics”, kurio antroji lai
da buvo išleista vienu tomu. Vi
sose civilizacijose Sorokinas iš
skiria tris pagrindinius kultūros 
stilius arba tiesas, pažinimo bei 
žinojimo sistemas — pojūtinę, 
idėjinę ir idealinę. Pojūtinė tie
sa vertina tik tai, kas pojūčiais 
pagaunama. Čia fiziniai, chemi
niai ir biologiniai ryšiai Įeina Į 
pagrindinę pažinimo ir žinojimo 
sritį. Idėjinė tiesą yra Dievo ma
lonės apreikšta per pranašus, 
šventuosius, mistikus, orakulus. 
Ji yra absoliuti, bet nepragmati- 
nė. Trečioji-— idealinė tiesa reiš
kia pojūtinių ir antpojūtinių for
mų sintezę, čia medžiaginės ir 
dvasinės apraiškos jungiamos Į 
vienumą, ir ši pastaroji kultūrų 
stiliaus kombinacija autoriaus 
yra suvokiama kaip pati geriau
sia.

Istorinės raidos ciklas, pagal 
Sorokiną, prasideda vienu kraštu
tinumu ir eina i kitą kraštutinu
mą. o pusiaukely pereina per har
moningą pusiausvyrą. Tie kraštu
tinumai — tai pojūtinio ir idėji
nio stilių vyravimai, gi pusiausvy
ra yra sudaroma idealiniu 
liumi.

Grįžtame į dvasinę 
kultūrą?

Štai pora ciklinės kultūros rai
dos pavyzdžių. Nuo aštuntojo ligi 
šeštojo šimtmečio prieš Kristų 
graikų kultūra buvusi idėjinė. 
Vėliau per pusantro šimtmečio ji 
buvusi ideali. 0 nuo ketvirto 
šimtmečio prieš Kristų ligi ket
virto šimtmečio po Kristaus ji bu
vusi pojūtinė. Viduramžiais. gi 
nuo dvyliktojo ligi keturioliktojo 
š. kultūra buvusi ideali. Nuo ke-

turioliktojo-šimtmečio pabaigos ji 
tapo kaskart labiau pojūtinė, ir 
tai truko ligi mūsų laikų. O da
bar jau esą ženklų, jog dabartinė 
kultūra krypstanti idėjine link
me.

Sorokinas nužymėjo modernios 
kultūros kitimo linkmę dar tuo 
metu, kai du didieji totalistai — 
Hitleris ir Stalinas vyravo Euro
poj. Tai gal ir buvo pojūtinės kul
tūros viršūnė. Visdėlto, komuniz
mui tebevyraujant viename treč
daly pasaulio, yra sunku sutikti, 
kad pasaulis jau suka idėjine 
linkme. Beje, ankstyvosios pava
sario kregždės gal ir galima pa
stebėti dabartinės šeimos raidoj: 
netik JAV. ir Vokietijoj, bet ir S. 
Rusijoj yra. pastebimas, nors ir 
mažas posūkis nuo “kompanijoni- 
nės” šeimos i tradicinę. Antra 
vertus, Amerikos nureligėjimas 
— toks ryškus dvidešimtojo am
žiaus pradžioje — dabarty yra ne
tik sustojęs, bet užleidęs savo po
zicijas bažnyčioms, jeigu apie 70 
% gyventojų siejimas su vienos 
ar kitos religijos išpažinimu reiš
kia tikrąjį posūki Į dvasinę- kul
tūrą.

Kova tarp gėrio ir blogio ne-. 
kartą buvo pavaizduota vienokio-1 
je ar kitokioje Hieną formoje. Tni^pai p^eš.savįm^ti'^įierr- 
kiečių rašytojas Herman’ MeMllė' 
užbaigė “Billy Budd, Foretop- 
man”, atkurdamas keletą 18-jo 
šimtmečio britų karo laivyno Įvy
kių. Ši knyga pirmą kartą buvo 
atspausdinta Anglijoje 1924 m., 
33 metams praslinkus po auto
riaus mirties. Veikalo pagrindinė 
tema — žmogaus nežmoniškumas 
žmogui — sena kaip pati jūra, 
nauja kaip rytojaus šėlstančios 
audros.

Pagal šį veikalą du kompozito
riai—italas Giorgio Ghedini 1948; 
m. ir anglas Benjamin Britten1 
1951 m. — parašė to paties var
do operas. 1949 m. su vidutiniu 
pasisekimu Niujorke buvo pasta
tytas L. O. Coxe ir R. Chapman 
teatrinis pritaikymas.

Pagaliau sulaukta ir anglų fil
mo “Billy Budd”, kurio gaminto
jas, teksto paruošėjas ir režiso- 
rius yra P. Ustinovas. Jis taip pat 
atlieka filme ir ketvirtą uždavinį, 
perteikdamas kapitono Vere as
menį.

1797 m., netrukus' po britų lai
vyno . maišto prie Spithead ir 
Nore, Anglija ir Prancūzija atsi
duria karo Įtampoje. Britų karo 
laivo “H.M.Š. Avenger” karinin
kas iš pakeliui sutikto prekybinio 
laivo pasiima puikų jauną jūrei
vį Billy Budd, kurs netrukus sa
vo nuoširdumu, paprastumu ir. 
giedriu žvilgsniu Į gyvenimą greit 
patraukia visų jūreivių, karinin
kų ir paties kapitono dėmesį ir 
palankumą.

Prancūzai britų laivyno tykojo 
jūrų paviršiuje, o šio karo laivo 
jogrindyje brendo maištas iš vi- 
laus. Visame laive vyravo vienin-

MASKVOJ IR PAVERGTOJ LIETU*

sti-

Profesorius 
Mykolas Biržiška 
kančių 
nuskaidrinta 
asmenybė

KORNELIJUS BUČMYS

♦ * / ***•t *>4 L-t

ly Budd asmenybę: jis privalo bū- VOJ “karščiausia” prekė šiuo metu, 
ti gražus, bet kartu ir vyriškas, pardavinėjama net juodojoj rinkoj, 
nanrastas. bet be naivumo. Lvv iž m ga “Viena „Ivano Denisov

Kun. Benediktas. Sugintas 
— didis lietuviškųjų gimna
zijų rėmėjas. Per praėjusi de
šimtmeti jis vienas surinko de: 
šimtis tūkstančių dolerių JAV 
ir Kanadoje lankydamas savo 
tautiečius. Vasario 16 gimna
zijai jis pasiuntė §76.480, Sale
ziečių gimnazijai — §21.673, 
Punsko — §1.040, keturioms 
pradžios mokykloms V. Vokie
tijoje — §1.560. Iš viso per 10 
metų jis sutelkė jaunosios lie
tuvių kartos švietimui §100. 
693. Jis turi sutelkęs 1080 rė
mėjų, kuriuos kas mėnuo ar re
čiau aplanko. Gyvena Čikagoje 
neisijungęs i parapini darbą, 
kad galėtų atsidėti mokyklų pa
ramai. Nemaža dalis jo lanko
mų rėmėjų gyvena Kanadoje. 
Įšvęstas kunigu 1919 m. gegu
žės 4d. Už dvejų metų — jo 
70 metų amžiaus sukaktis.

Atsiųsta paminėti
Vladas šlaitas, Be gimto medžio. Ei

lėraščiai. Britanijos Lietuvių Sąjungos 
leidinys. Spaudė Nida Press, 44 psl. 
Kaina $1.

Lietuva, nr. 10, 1962 m. gruodžio 
mėn. Filatelistų draugijos biuletenis. 
Redaktorius E. Petrauskas, 7742 So. 
Troy St., Chicago 52, Ill., USA.

Šaltinis, nr. 6, gruodžio mėn. 1962 
m. Tikybinės ir tautinės minties laik
raštis. Leidžia šv. Kazimiero sąjunga 
Britanijoj. Lith. RC Church, 21, The 
Oval, Hackey Rd., London E. 2, Eng
land. Prenumeratos kaina S2.

49.
Kai mirė nepriklausomybės signataras prof. Mykolas 

Biržiška, “Tėviškės Žiburių” redaktorius viename laiš
ke priminė:

— Tik neužmiršk parašyti apie velionį!
Kaip gali užmiršti tokį asmenį. Ketinau, kol dar buvo 

gyvas, pats jam rašyti ir kaiko klausti. Kitados, belankant 
jį Pinneberge, buvo prasitaręs, kaip motina jį ir brolius 
dažnai vesdavosi bažnyčion ir pergriežtai prižiūrėjusi jų 
pamaldumą. Dėlto bažnyčia pasidariusi atgrasi. Laimei, 
žmona laikėsi kitos taktikos - paliko jam religinę laisvę 
— ir tai išėjo į gera.

Nedrįsau jo varginti laišku, juoba neradau formos, 
kaip prie man rūpimų klausimų prieiti. Dabar tenka 
lasinėti jo prasitarimus kitiems ir kitų apie jį.

Viešas pareiškimas
Kitados buvo padaręs įspūdžio jo straipsnis sudėtinia

me veikale apie arkiv. Jurgį Matulevičių - Matulaitį. Ve
lionis rašė, kad 1907-1908 m. redagavęs kartu su A. Ja
nulaičiu socialistinę "Žariją", kurioje buvę užsipulti ku-

T •' | * f •
ga neapykanta 'prieš žiaurųjį- kai“ 
rininką Claggart, drausmės palai
kytoją.

Nors ir pats kapitonas nemėgs
ta Claggarto, tačiau,, vadovauda
masis britų laivyno karo kodeksu, 
palieka jį kaip priemonę laivo 
drausmei palaikyti, bent kol šis 
aiškiai neperžengs įstatymo ribų.

Pats būdamas lyg koks gėrio 
simbolis, Billy negali prileisti 
blogio kitame žmoguje. Naktinių I 
sargybų metu jis savo pokalbiais pats Ustinovas—kapitonas Vere. 
patraukia net ir žiaurųjį Clag- Jam teko nelengvas uždavinys 
gart. Tačiau šis laiku susigriebia, perteikti supintą kapitono asme- 
kad ir jis gali suminkštėti prieš nybę — raidės, bet ir pareigos 
Billy gerumą. Netrukus Claggart ----------  ’---- J-------------------- *
pradeda ji persekioti, kol paga
liau apskundžia kapitonui kaip 
maišto kurstytoją. Kapitonas pa
šaukia Billy pasiteisinti. Netikė
tai užkluptas ir tokios neteisybės 
nustebintas, Billy susijaudina ir, 
nebepajėgdamas ištarti nė žodžio, 
tvoja Claggartui, kurs tuoj išvirs
ta ir, susimušęs galvą i grindis, 
miršta. Iš karininkų sudarytas ka
ro teismas ir pats kapitonas Įsiti
kina Billy neatsakingumu bei ne
kaltumu, tačiau patys išsireiškia: 
“Čia mes turime elgtis ne pagal 
teisingumą, bet pagal Įstatymą”. 
Gi Įstatymuose už panašų" nusikal
timą pramatyta bausmė — pako
rimas. Ant rytojaus, prieš paka
riamas, Billy sušunka: “Telaimi
na Dievas kapitoną Veres”.

Didelis režisoriaus P. Ustinovo 
nuopelnas, kad parinko Billy 
Budd asmeniui pavaizduoti iki 
šiol niekur dar nepasirodžiusi fil
muose Terence Stamp, 23 metų 
londonieti. H. Melville savo vei
kale pateikė tikrai sudėtingą Bil-

WencS^amp’savosimku *uždh- 
oini i- u; knyga buvo išleista pasmęvinį atlieka pasigėrėtinai ir Įti
kinančiai.

Blogio simboliui atvaizduoti vy
kusiai parinktas Robert Ryan, 
kaip žiaurusis drausmės palaiky
tojas. Su neslepiamu džiaugsmu 
ir Įtūžimu pasigardžiuodamas se
ka jūreivių plakimą ir kiekviena
me momente savo autoritetą pa
remia bausme.

Tobulai savo rolę atlieka ir

knyga buvo išleista pasmerkti Stalino 
eros žiaurumams. Už knygą juodojoj 
rinkoj mokama 100 rb. žurnalas “No- 
vyj Mir”, spausdinąs tos knygos san
trauką, gaunamas už 10 rb. Oficiali 
žurnalo nr. kaina — 77 kp.

“DIRVA” pradėjo spausdinti Liudo 
Dovydėno atsiminimus “Rusijos raudo
nasis imperializmas”. Pirmuoju tęsiniu 
atspaustas “Pasiruošimas vykti į 
Kremlių”, kur pasakojama apie dele
gacijos sudarymą vykti į Maskvą “Sta
lino saulės” parsivežti. Tai atkarpos iš 
netrukus angliškai pasirodysiančios 
knygos “We will bury you”.

ANTANO RŪKO komedija “Koji
nės” bus vaidinama Los Angeles, Ca
lif., sausio 20 d. šv. Kazimiero para
pijos salėje. Aktoriai: Dalilė Macke- 
lienė, Ona Mironienė, Juozas Andrius 
ir. Juozas Raibys. Dail. — Algis ža- 
liūnas.

LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJA 
leidžia ketvirtąją “Tautos Praeities” 
žurnalo knygą.

ŽYMI AMERIKIEČIŲ ĮSTAIGA iš 
Lippincott leidyklos nupirko teisę iš
versti Į ispanų ir portugalų kalbas bei 
išleisti B. Armonienės knygą “Palik 
ašaras Maskvoj”. Tikimasi, kad pu
sės metų laikotarpyje toji knyga pasi
rodys P. Amerikoje.

LIET. MUZIKOLOGIJOS ARCHY
VE Čikagoje galima rasti giesmes,

žmogaus, kovotojo už bendrą gė
ri. Konfliktas tarp Billy ir Clag- 
gart kaip tik ir randa giliausią 
atgarsi kapitono sąžinėje. Nors ir 
Įsitikinęs Billy neatsakingumu 
dėl Claggarto mirties, kaip koks 
jūrų Pontijus Pilotas, pasmerkia 
jaunuoli pakarti, bjaurėdamasis 
savim pačiu ir savo uniforma.

Filme netrūksta Įspūdingų sce
nų: Billy apgina sergantį jūreivį 
kapitonui teiraujantis, jo pokal
bis ant laivo denio su Claggart, 
karo teismas, kapitono atsisveiki
nimas su Billy, pagaliau ir pats 
pakorimas. Filmas nesibaigia 
dažnai sutinkama “laiminga” pa
baiga, tačiau gėris nepasiduoda 
blogiui iki paskutinės minutės ir pradedant nuo Mažvydo giesmyno iki 
jaunuolis prieš mirtį dar siunčia šių laikų. Archyve turima labai daug 
palaiminimą savo teisėjui. 1 . ”

Filmą meistriškai fotografavo rašči«- . Suregistruota 225 lietuviai 
Robert Krasker baltai-juoda foto- komPozitonai- Pr- A1-
grafija, “Cinemascope” metodu.

VILNIAUS KINUOSE pradėtas ro- 
dyti lietuviškas (keturioliktas iš eilės) 
filmas "žingsniai naktį”. Pagal rašyt. 
VI. SJozuriūiio scenarijų filiąe yąįz- < 

vo%cenarf|(j, iškėlėjo ^fpnąsias pu- 

sės; pasidžiaugė, kad filme, esą, vy
kusiai perduota hitlerinės okupacijos 
nuotaika Kaune, Jo režisorius — R. 
Vabalas, operatorius — J. Gricius, 
komp. — E. Balsys, o aktorių ir mėgė
jų tarpe — svarb. vaidmeny V. Ryger
tas, S. Kosmauskas, A. Masiulis, J. Mil
tinis ir kt. E.

VILNIUJE TRIS DIENAS posėdžia
vo 250 mokslininkų-chemikų iš visos 
Sov. S-gos. Konferencijoje skirta daug 
dėmesio blizgančioms metalinėms dan
goms. Pagrindinis pranešimas buvo pa
darytas akademiko Matulio ir Višo- 
mirskio vardu, skaityti dar devynių 
Lietuvos elektrochemikų pranešimai.

E
“KNYGŲ LENTYNA” liet, leidyklų 

planuose 1963 m. skelbia, jog “Rūta”, 
Hamiltone, nusprendusi leisti knygų 
seriją, galbūt, 4 per metus. Dėl pirmų
jų dviejų jau susitarta su autoriais. 
Tai būsią Pr. Alšėno redaguotas rin
kinys — įspūdžiai žmonių, kurie ap
lankė okupuotą Lietuvą, laiškų, spau
dos, radijo žinių fragmentai ir t.t. Kny
ga pavadinama “Pro geležinės uždan
gos plyšį”. Antroji knyga — Jono No
reikos “Trys velniai”, apysaka iš ne
priklausomybės kovų Lietuvoje.

nespausdintų mūsų kompozitorių rank-

Pr. Al.
MASKVOJE Įvykusiame Sov. Sąjun-

Nelabai nustebtume, jei ŠĮ fil-! gos istorikų suvažiavime dalyvavo ir 
mą pastebėtume išrinktą rungtis 25 Lietuvos istorikai, jų tarpe žino- 
dėi Oscar premijos, skiriamos UŽ, ma> ne vienas agitatorius — Lietuvos
geriausią 1962 m. filmą.

Laureatas apie laureatą JURGIS GLIAUDĄ

Sakmė apie Kernavės žuvimą

Nuostabi mergaitė
Prieš 7 metus pasaulinė spau

da rašė apie 8 metų prancūzaitę, 
kaip apie literatūrini “stebuklą”. 
Minon Dronet rašė puikius eilė
raščius ir buvo Įtariama, kad kas 
iš suaugusių poetų slepiasi po tos 
mergaitės vardu, bet ekspertai iš 
literatūros ir psichologijos srities 
nustatė, kad Minon Dronet yra 
savo eilėraščių autorė. Dabar Mi
non susilaukė 15 metų ir jau eilė
raščių neberašo.: jos nepaprastas 
gabumas poezijai kurti žuvo kar
tu su jos vaikyste^ bet pasirodė, 
jog ji labai muzikali ir puiki dai
nininkė solistė. Praėjusią vasarą 
ji jau davė viešą koncertą ir buvo 
specialistų puikiai recenzuota.

Mokslų Akademijos vicepirm. J. Žiugž
da. Minėtini: J. Jurginis, Aid. Gaiga
laitė, Angelė Vyšniauskaitė irkt. E.

LIETUVOJE IŠLEISTAS aštuntasis 
V. Mykolaičio-Putino raštų tomas — 
696 psl. Jame paskelbti rinktiniai ra
šytojo literatūros mokslo, kritikos ir 
publicistikos darbai. Jų tarpe: studi
jos ir straipsniai apie pirmą lietuvišką 
knygą, Donelaičio “Metus”, A., Straz
dą, A. Baranauską, žemaitę, Maironį, 
L. Girą. Sudėtos ir svarbesnės V. My- 

i kolaičio kalbos, recenzijos apie rusu,
E.

ėmęs kelių herojų aistrų susikry
žiavimą — meilės, garbės, vien
valdystės, turto geidimo, ištiki
mybės ir klastos, — autorius vei- 
kia mus herojų gyvastingumu. kRu kraštu kla’sikus 
suvertęs herojus į kovos artumą, { ‘ '
Kralikauskas priverčia mus karš-1 LIETUVOS ir koįrfunistinių kraštų 
tai sekti herojų in motion — ju-' spauda yra labai teigiamai Įvertinusi 
iesyje. Griežtai nutraukęs ryši su i skulpt. Ged. Jakubcnio paminklą na
šios dienos meilės, keršto, patri- i cili aukoms Pirčiupyje. Už šį paminklą 
jotizmo sąvokomis, ir panaudojęs 
tas sąvokas anos epochos supra-; 
eime, jis neapvilko šios dienos;

Pietariu ir baigiant ką tik šiltu 
Alės Rūtos romanu “Priesaika”, 
mumyse stipriai atgyja istorinio 
romano, kuriame skamba vidur
amžiai, temos.

Juozo Kralikausko premijuota
sis romanas “Titnago ugnis” ka- 

klore. Tų didvyrių žygiams bei žin ai’ sutelpa i tą istorinio roma- 
asmenybėms derėtų skirti pana
šias viduramžines sakmes, kurias 
paliko Įrėžtas istorijoje germanai, 
skandinavai, frankai, vengrai, uk
rainiečiai (Kijevo rusai), ispanai... 
Skandinaviškasis Beowulf, anglų 
Peredur, Yorko sūnus, frankų žinio tipo sakminę poeziją, ku-; šiais, parodydamas juos viduram- 
Rolando giesmė, vengrų Berta, rios didingieji pavyzdžiai sumi-:žiu gyventojais, bet.puikiai, san-:biama apie “nacionalinės kultūros^su 
germanų Brunhilde, austrų Sifrit, nėti_čia anksčiau. ..............................................
ispanų Gidas, slavų sakmė apie

Lietuvių tauta, pusiau apvilkta 
zalstybiniais drabužiais anksty
vuose viduramžiuose, buvo viena 
dinamiškiausių Europos žemyne. 
Jos istoriniams arba mitologi
niams didvyriams dera turėti sa
vo sakmini palikimą tautos fol

Briuselis. — Paskelbtas naujas 
pilietybės Įstatymas, pagal kurĮ 
ateivių, gyvenančių Belgijoje, vai
kai gali gauti pilietybę, jeigu ap
sigyveno Belgijoj prieš 14-tus sa
vo amžiaus metus ir ten išgyveno 
5 metus.

no rubriką. Jis daugiur neaučin- i 
ka trafaretinę romano sąvoką. Ir i 
tai mes tariame neapgailestauda-; 
mi, bet didžiai džiaugdamiesi, kad: 
Kralikauskųi pavyko, kaip dar! 
•nei vienam, atgaivinti to vkluram-; žmonių dekoratyviniais drabu-

Jakubonis 1961 m. buvo apdovanotas 
, Sov. S-gos dailės akademijos sidabro 
! medaliu. Dabar jis yra kandidatų są- 
; rase Lbnino premijai gauti. E.

PER MASKVOS RADIJĄ buvo skel-

i tūriai, epizodiškai atskleidė jų ru- į klestėjimą” Gruzijoje, Kirgizijoje, Ka- 
I ia mnmę naiiia dažnai šinrnia zachstane, Latvijoje, Lietuvoje. Iš at-“Titnago ugnis” yra didinga! ią, mums naują, dažnai-šiurpią j 

kunigaikščio Igorio pulką, kur' sakmė apie Kernavės pili, jos žu-
• W • • • V • W 1minimi lietuviai, yra autentiški 

tų tautų sakytiniai paminklai.
Lietuviai iš žilos senovės teiš- 

nešė savo dainas. Galbūt kadaise 
mūsų krivės ir šlovino mūsų did- 
vyrių žygius, bet iki šiol nerado-

vimą, jos veiklių narių išsibarsty
mą, paklusus galingam Lietuvos 
žemių vienytojui Mindaugui. 
“Titnago ugnis” suskamba mums 
kaip tas amžinasis, irgi labai epi
zodinis, “romanas” “Ilijada“, kur

vykusių Maskvon lietuvių apie tą “su- 
rusiškai kal- 
min. pavadi 
skulpt. Bog- 

E.

ine ir turbūt nerasime viduram- > greta Trojos žuvimo, skamba dau- 
žinės sakmės pėdsakų, kaip tai; gelio" Ilijados herojų vardai, jų _ 1     _ x •   • _ arr _ T _ X _ •  X —2 _ 2pavyko surasti suomiams “Kale- 
valos” liekanas arba latviams pa
davimus apie Lačplesi. čia gal
būt slypi ir mūsų mitologinio did
vyrio Vyčio dingę žygiai.

Prūsai, jotvingiai, sėliai ir kt. 
išnyko, kartu su savimi istorijos 
užmarštin nusinešdami savų he
rojų vardus ir žygių sakmes.

Tik tautiškai atgijusios lietuvi
uos dėmesys nukrypo Į savo istori
ją ir ten j ieškota tos istorijos pa
toso, poetikos, didingumo ir gro
žio. Kiti anksčiau pradėjo žavėtis 
lietuvių istorija nei lietuviai: len
kai, vokiečiai, Kraševskis, Micke
vičius, Senkevičius, Sokolnikovas 
ir visa plejada kitų. Pradedant V.

žodžiai ir žygiai.
“Titnago ugnis” yra epizodas, 

visiškai artimas Kernavės žuvi
mui. Kadangi autorius paėmė tik 
epizodą ir prisotino ji spalvomis, 
temperamentu, senosios kalbos 
skambėjimu, labai ryškiais hero
jais, kurių veikla čia tik epizodi
nė, ir viską uždengė ta neišven
giama likimine sofokliška tragi
ką, gavome vieną mūsų dabarti
nės literatūros retenybių — sak
mę apie Kernavės žuvimą.

Stengdamasis artėti Į buitį, au
torius Įrėžė buities žymenų kiek
viename puslapyje, tuo suteikęs 
kūriniui koloritą, verčianti mus 
tikėti vaizdų autentiškumu. Pa-

nigaf dėl socialinio jų veikimo. Į tą užsipuolimą atsakęs, 
berods “Šaltinyje”, kun. J. Matulevičius, vienas iš socia
linės kunigų veiklos skatintojų.

— To atsakymo rimtumas ir drąsa, — rašė velionis, 
— mums, susispietusiems prie “Žarijos”, padarė įspūdžio. 
Aš ir- kiti, kurie katalikams tada buvome nepalankūs, 
kun. dr. J. Matulevičių pradėjome vertinti kaip žymesnį 
kunigą.

Su šiuo kunigu, kuris nuo 1918 m. tapo Vilniaus vys
kupu, velioniui teko turėti įvairių reikalų. Matulevičiaus 
asmenybė dariusi jam akivaizdžios įtakos.

— Turiu pasakyti, kad arkiv. J. Matulevičius mane 
gerbė, vertindamas, matyt, kaip žmogų. Nors jis žinojo, 
kad aš esu nutolęs nuo religijos ir katalikybės, bet religi
niais klausimais niekad nekalbėjome ir nedrskutavome. 
Arkiv. J. Matulevičius vien savo sielos taurumu ir huma
niškumu mane tiek yra paveikęs, jog aš dabar, daugiau
sia jo dėka, vėl tapau oficialiu Katalikų Bažnyčios nariu.

Išoriniai atsivertimo ženklai
Pavartodamas žodį “dabar”, velionis išvengė tiksliau 

pasakyti savo konversijos laiką. Skaitytojas, pažiūrėjęs į 
leidinio metus (1933), galėjo galvoti, jog “dabar” turėtų 
reikšti neseniai. Ypač ši mintis turėjo lydėti buvusius jo 
mokinius. Vienas jų, vėliau taip pat universiteto profeso
rius, prisimena savo buvusį gimnazijos direktorių — ve
lionį Vilniuje (1918-1920) ir Kaune (1921-1924). Nors nie
kad nesudaręs įspūdžio, kad būtų nusistatęs prieš reli
giją ar nepalankus religiniam gyvenimui, bet niekas iš 
mokinių nematęs jo nei Vilniuje, nei Kaune ptr mokinių 
pamaldas. Tik vieną kartą “Aušros" mergaitės — gimna
zistės sušnekusios, kad matė direktorių Šaričių bažnytė
lėje liesimeldžiantį. Tuo metu berods buvo susirgusi jo 
duktė Marilė. Tai galėję būti apie 1923 metus.

viduramžinę prigimti.
Kaip sakmė, “Titnago ugnis” 

neišvengia tam tikro sceniško 
dramatiškumo, kaikur pabrėžto 
sentimentalumo, labai retai ir 
melodraminio elemento, bet vis
ką užlieja, kaip vedamasis moty
vas Wagnerio operoje, pasakotojo 
arba naujo Krivės temperamenti- 
ne dvasia. Jos turinys tiktų ope
ros libretui, moderniai sakmei, tūros žanrų, pasirodančių išeivi

joje, vienas pačių reikalingiausių 
yra biografinis romanas, kuriame 
atsispindėtų vienos ar kitos mūsų 
praeities epochos Įvykiai. Tokių 
romanų reikšmė yra ta, kad savo 
nesunkiu stiliumi ir patrauklia 
intriga jie pajėgia Įeiti i plates
nes skaitytojų mases, nejučiomis 
nušviesdami ar primindami eilę 
istorinių faktų, kuriais nebesido
mima, jei jie yra tik sausame isto
rijos vadovėlyje. Dabar, kai dau
gumas mūsų knygų skaitytojų yra 
sunkaus darbo (fizinio ar proti
nio) darbininkai, tokių romanų 
reiktų kuo daugiausia. Deja, kaip 
tik jų atsiranda labai mažai. Vie
na šio fakto priežasčių yra neabe
jotinai ta, kad biografiniam roma
nui parašyti nepakanka būti geru 
rašytoju. Reikia dar turėti kant
rybės, noro ir laiko surinkti anie 
rašomą asmenį faktinę istorinę 
medžiaga, šis darbas ypač nasun- 
kėia išeivijoje, kai pagrindiniai 
praeities archyvai mums iš viso 
neprieinami.

Turint visa tai galvoje, su di
deliu džiaugsmu tenką sutikti 
naujausią Juozo švaisto knygą 
“Žiobriai plaukia” — biografini 
romaną anie didįjį Suvalkijos 
knygnešį kun. Martyną Sidaravi
čių ir jo pagalbininką S. Kuše- 
liauską.

Pradėjęs biografiniu romanų 
kūrimą su “Jo sužadėtinė”. 
“Draugo” premijuotu romanu 
anie V. Kudirką, J. švaistas ima
si šio antrojo romano jau su įgu
dimu. Istorinis asmuo visad bus 
blankus, jei neįstatytas į ryškius 
savo laiko rėmus. To dėlei ir J. 
švaistas labai daug vietos skiria 
suaukos draudimo laikotarnio fo
nui išrvškinti. Romano nnslaniųo- 
se prieš mūsų akis prabėga ku
dirkiška šypsena palydimi ivairūs 
rusu žandarai bei valdininkai 
(dažniausia kvaili girtuoklėliai bei 
kyšininkai), įvairūs kunigai, pra
dedant nuo senovišku klebonų iki 
sukilimu užsidegusiu vikaru, o 
anlinkni iros — mažieji žmonės: 
lietuviai kaimiečiai, miestelėnai 
bei klebonijų tarnautoiai. Tame 
fone visu stuomeniu iškyla didy-

skirtai istorinei herojikai.
Pedantiškai sekant siužeto išru- 

tuliojimą. veikėjų būdo kūrybą, 
gamtovaizdžio Įterpimą i vyksmą, 
sakinių konstruavimą, senovės 
kalbos atkūrimą ir t.t., galbūt kai- 
kas norėtų skaičiuoti autoriaus 
culpas — kaltes. Juk mūsų tradi
cijose yra jieškoti ir labai geroje 
knygoje, ar kartais nėra kur nors 
taško ant i. Tą uždavinį sąmonin
gai ignoruoju, kalbėdamas apie 
šią knygą. “Titnago ugnyje” visų 
pirma regime ugnį ir kalbame 
apie tą kaitrią knygos vedamojo 
motyvo ugnį.

Kitas, buvęs Aušros" mergaičių gimnazijos mokyto
jas, pasakojo matęs prof. M. Biržišką einantį išpažinties 
toj pačioj Šaričių bažnytėlėj. Tai galėję būti tarp 1935 
ir 1937 m.

Šie pastebėjimai tada kėlė nemažo nustebimo, nes 
prof. M. Biržiška oficialiai nebuvo niekur pasireiškęs 
kaip konvertitas. Jis tebebendravo su buvusiais draugais, 
kairesnių pažiūrų žmonėmis, ir nejieškojo artimybės su 
viešai besireiškiančiais katalikais.

Savo atsivertimo viešai neskelbė
Gal dėl to velionis daugeliui vis dar atrodė esąs “kai

riųjų žmogus". Panašiai, matyt, galvota ir Amerikoj, kai 
jis čia lankėsi 1931 m. Vilniui Vaduoti Sąjungos reika
lais. Apsistojo, būdamas Niujorke, šv. Jurgio klebonijoje 
pas klebe na kun. N. Pakalnį, kurį buvo pažinęs šiam 
besilankant Lietuvoj. Klebonui kaikas padarė net prie
kaištą, kad priglaudęs pas save netikintį svetį. Paskui 
tie žmonės atsiprašė, nes pastebėjo, -jog prof. M. Biržiška 
meldėsi bažnyčioj iš maldaknygės — kažkokios mažos, 
kokių Amerikos lietuviai nevartojo.

Savo konversijos metus velionis atskleidė Los Angeles 
lietuvių parapijos klebonui kun. J. A. Kučingiui, su ku
riuo artimai sugyveno. Už tai klebonas, laidojant velionį, 
galėjo savo pamoksle viešai pasakyti:

— Prof. Mykolas buvo ir religinis konvertitas. Jisai to 
neslėpė, bet ir jM'rdaug viešai neskelbė, kad blogos va
lios žmonės to neišnaudotų politiniams tikslams. Tai buvo 
1922 metais Vilniuje, Arkivyskupas (tada kunigas) Me
čislovas Reinys buvo I’rofesoriaus dvasinio persilaužimo 
įrankis Apvaizdos rankose. Šį kankinį vyskupą velionis 
dažnai prisimindavo su meile ir pagarbu

(Bus daugiau)

klestėjimą” per radiją 
bėjo Lietuvos kultūros 
Jakelaitis, muz. Balsys, 
danas, poetas Reimeris.

Atsiveža nt į 
Kanadą ar 
keliaujant

jums patars ir padės

V. BAČĖNAS
FOUR SEASONS TRAVEL LTD. 
109 Bloor St. W., Toronto 5

WA. 5-5555 
Po darbo LE* 3-3027

J. švaisto žiobriai ir žiobreliai
Tarpe Įvairiausių mūsų litera- sis idealistas kun. M. Sidaravi

čius ir jo “brolis šv. Pranciškaus 
zokone” romantiškai nusiteikęs 
žemaičių bajorėlis S. L. Kuše- 
liauskas'

Kun. Sidaravičius, sunkiai ir 
pavėluotai prasimušęs i mokslus 
ūkininkaitis, giliai Įsideda Į širdį 
vysk. M. Valančiaus žodžius, kad 
kunigas turi būti keliaujantis 
apaštalas, kurio pagrindinis tiks
las — švietimas. To tikslo veda
mas, jis atsisako siūlomo darbo 
vyskupijos kurijoje, puošnių kle
bonijų, netgi būtiniausių patogu
mų sau pačiam (žiemos metu pa
stebėtas vaikščiojąs be kojinių), 
visas jėgas ir uždirbama skatiką 
pašvesdamas vienam tikslui—lie
tuviškųjų knygų leidimui ir pla
tinimui. Savo idealizmu jis už
krečia ir kitus, tarp kurių ryš
kiausias S. L. Kušeliauskas. šis . 
žemaičių užkampio bajorėlis, 
kun. Sidaravičiaus paveiktas, pa
sidaro daugelio lietuviškų knygų 
vertėjas bei sudarytojas, tarp ki
tų, garsiosios maldaknygės “Auk
so altoriaus”. Negana to — Kuše
liauskas išryškinamas (ir tai yra 
istorinis faktas), kain pirmasis 
Lietuvių Fondo steigėjas. Parda
vęs žmonos jam paliktą dvarelį, 
iis Įneša 2000 rublių “Amžinojo . 
knygų banko” Įkūrimui.

kaip ir kiekvienas kūrinys, šis 
romanas turi savo stiprių ir silp
nu pusių. Stipriosios J; švaisto 
vietos yra ten, kur jis prabyla 
kaip jautrios ir gal net kiek senti
mentalios širdies lietuvis. Silpno
sios vietos yra kur ne kur prasi
kišanti publicistika. Bendras ro
mano Įspūdis geras, ypač priski
riant nrie to kruopštų medžiagos 
surinkimą.

Pabaigai keli žodžiai ir dėl ro
mano navadinimo. Žiobriai—ver
tingos Nemuno žuvys, o žiobreliai 
— tai draudžiamosios knygos, ku
rių ruskeliai tyčia ar netyčia ne
pamatydavo rūkytus žiobrius be
valgydami. Tai kudirkiškas sąmo
jus.

J. švaistas, “ŽIOBRIAI PLAU 
KIA”. Liet Knygos Klubo leidi
nys, 1962 m. Spaudė “Draugo” 
spaustuvė, 236 psl. Aplankas 
dail. P. Jurkaus. Kaina $2.50.
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2336 Bloor St. W.
BABY POINT
$16,900 pilna kaina, gražus rupių 

plytų mūrinis 6 kambarių namas 
su garažu. Viena skola balansui, 
arti susisiekimo ir krautuvių.

BLOOR — WINDERMERE
$3.900 įmokėti, 6 kambarių atskiras 

mūrinis namas su garažu, 2 mo
dernios virtuvės, alyvos šildymas, 
dideli kambariai. Pilna kaina 
$17.500.

GELEŽIES KRAUTUVĖ (Hard
ware Store), SIX POINTS (Bloor 
& Dundas)
$2.500 įmokėti, plius prekės ir in. 

venterius. Vienuolikos mėty se
numo pastatas, pastovus biznis, 
gera klijentūra. Pilna kaina $28. 
000, viena skela balansui. Leng
vos išsimokėjimo sąlygos.

BLOOR — HIGH PARK
$10300 pilna kaina. Mūrinis namas, 

6 dideli kambariai, dvi modemiš. 
kos virtuvės, nauja krosnis. Vie
na skola balansui, vienas blokas 
nuo Bloor.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Sausio 20 d. Toronto L. Namuose 
įvyks metinis visuotinis LSK Vytis su
sirinkimas. Visi nariai, tėvai ir nariai 
rėmėjai kviečiami dalyvauti.

Valdyba
Vyčio krepšininkai viešėjo Hamilto

ne ir sužaidė draugiškas rungtynes su 
Kovo jaunių komanda. Po kietos ko
vos rungtynes laimėjo koviečiai 53:49. 
Koviečiai sudaro rimtos komandos įs
pūdį ir vytiečiams sunku buvo jėga 
nugalėti techniškai gabesnius prieši
ninkus. Rungtynėms trukdė neprityrę 
savi teisėjai. Kad ir draugiškoms rung
tynėms vertėtų turėti oficialius teisė
jus, nes priešingu atveju rungtynės 
virsta nedraugiškomis. Laimėjo taš
kus: Kovas — Vinerskis 13, Meškaus
kas 26, Blekaitis 8, Breichmanas 2, 
Vindašius 4; Vytis — Preikšaitis 9, 
Juozaitis 32, Staškevičius 2, Šileika 4, 
Ručinskas 2.

Sakalo krepšininkai šį šeštadienį at
vyksta draugiškoms rungtynėms su 
vytiečiais — 3 vai. p.p. Givins mokyk
loje.

Church lygos pirmenybėse Vyčio vy
rai įveikė Mimico 78:31. Žaidė: V. Za- 
durskis 7, Šileika 9, R. Zadurskis 2, 
Juozaitis 22, Staškevičius 11, Bacevi
čius 10, Preikšaitis 15. Tos pačios ly
gos pirmenybėse berniukai D pralai
mėjo prieš Woodgreens 8:6. Taškus 
pelnė Nacevičus 3 ir Ignatavičius 3.

CYO pirmenybėse Vyčio mergaitės 
B pralaimėjo Corpus Christi 27:33.

TLB pirmenybėse Vyčio moterys 
pralaimėjo Aušrai 20:19. Žaidė: Balsie
nė 14, Radzevičienė 5. Su šiuo pralai
mėjimu vytietės prarado antrojo rato 
pirmavimą ir dabartinis komandų sto
vis atrodo sekančiai:

1. B-A 12 taškų
2. Vytis 11 taškų
3. Ciccones 8 taškai
4. Aušra 7 taškai
5. Tru-Way 2 taškai

Sekančios rungtynės: Church lyga— 
vyrai - Kingsway pirmadienį 7.30 v.v. 
Humberside m-loj; berniukai C - Kim- 
bourne antradienį 7.30 v.v. Kimbourne 
Park salėje. TLB lyga — moterys - 
Cicones antradienį 8.45 v.v. Deer Park 
m-loje. CYO lyga — pirmadienį 8 v.v. 
Givins m-loje mergaitės B - Aušra; 
ketvirtadienį 7 v.v. Givins m-loje mer
gaitės C - St. Leos. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
šios savaitės rungtynės. Pirmadienį 

7 v.v. Givens mokykloje Aušra M žais 
su Corpus Christi ir po jų Aušra J - 
Vyčio J., trečiadienį, 9 v.v., mūsų sa
lėje Aušra I žais su St. Chris; ketvirta
dienį, 7 v.v., Ryerson pr. m-los patal
pose Aušra J žais su St. Chris; šešta
dienį, 3 v. p.p., St. Christophers patal
pose Aušra MB žais su Vyčio MB ir po 
jų Aušra B - Vyčio B; sekmadienį, po 
B-C vyrų rungtynių, apie 3.30 v. p.p., 
Aušra Jr. žais su latvių Y Jr.

šį šeštadieni Aušros vyrų krepšinio 
komanda vyksta į Tillsonburgą drau
giškoms rungtynėms su “Pocius Real
tors” komanda.

šį sekmadienį laukiame Hamiltono 
jaunių krepšininkų ir krepšininkių. 
Rungtynės numatomos po jaunių B-C 
lygos rungtynių.

Planuota jaunučių išvyka į Hamilto
ną dėl slidaus kelio buvo atidėta vė
lesniam laikui.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai. B-C lygoje Aušra Sr. nugalėjo es
tų Sr. komandą 72:63 ir Aušra Jr. nu

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farinu, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
DUNDAS — OSSINGTON AVĖ. $6.000 Įmokėti, 12 metų senumo, raup

lėtų plytų, pirmame augšte 4, antrame 3 kambariai, vandeniu alyva ap
šildomas, mod. virt., garažas. Pilna kaina $16.500. Pomirtinis pardavimas.

COLLEGE — CONCORD. $4.000 įmokėti, atskiras, mūro, 9 kambarių, 3 
virtuvės, vand. alyva apšild., gražus ir pajamų namas. Kaina $16.000.

BLOOR — WINDERMERE. $3.500 įmokėti, atskiras, mūro, 8 kambarių per 
2 augštus, pirmame ir antrame augšte prausyklos ir vonios. Nuo Bloor 
gL 10 namų. Pilna kaina $19.500.

ANNETTE — EVELYN. $3.000 įmokėti. 7 kamb., 2 augšt., mūro, atskiras, 
pirmame augšte 4 kamb. Alyva vand. šild. Garažas. Kaina $17.000.

AVENUE RD. — EGLINTON. $5.000 įmokėti. 8 kamb. per 2 augštus, at
skiras, mūro, 20 m. senumo, privatus įvažiavimas. Viena skola balansui. 
Kaina $21.500.

ŠIAURĖJE, vienas tiketukas, $1300 įmokėti, 5 kambarių bangaliukas. 
Kaina $10.000.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai. 

J. KUDABA Namu telefonas RU. 3-2105 
Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

. Tel. RO. 2-8255
DUNDAS — RUSHOLME RD.
$1.700 įmokėti, 11 kambarių, gerai 

sutvarkytas mūrinis namas su 
dviem virtuvėm ir dviem voniom. 
Vandeniu alyva šildomas. $150 
pajamų mėnesiui ir 4 kambariai 
savininkui.

JANE — EILEEN
$2.900 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

kamb. per du augštus namas, 11 
m. senumo. Garažas ir platus įva
žiavimas. Arti susisiekimo ir 
krautuvių. Pilna kaina $16.400.

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

kamb. mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu. Vandeniu 
alyva apšildomas. Gražūs dideli 
kambariai. Pilna kaina $16.500.

ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kai

na $17.900. Du garažai, privatus 
įvažiavimas. Dvi atskiros krosnys. 
Išnuomota po $100 mėn. įmokėti 
$5.900. Viena atdara skola-balan
sui dešimčiai metų.

galėjo estų jaunius 71:38; Toronto La
dies Basketball lygoje Aušros mergai
čių Sr. komanda nugalėjo Vyčio mote
ris 20:19; Church lygoje Aušra Inter, 
nugalėjo St. Cyril 67:32, Aušra Juvl. 
nugalėjo St. Chris MB 14:6. .

HAMILTONO KOVO ŽINIOS
Parapijų lygoj koviečiai (žaidžia 

Our Lady of Mercy vardu) vis dar ski
na laimėjimus. Po sunkios kovos prieš 
St. John’s parapijos komandą tik pas
kutinėj minutėj išlygina ir laimi dvie
jų taškų skirtumu. Sekanti, silpnoka 
All Souls komanda, be vargo sutvarko
ma 78:15.

Miesto lygoj mergaitės pamažu pra
deda atsigauti. Po laimėjimo prieš Red 
Wings komandą 19:18 atkopė į ketvir
tą vietą.

Sporto klubo vyrų stalo teniso tur
nyras dėl pereinamos taurės įvyks sau
sio 26 d. Norintieji turnyre dalyvau
ti, registruojasi pas A. Grajauską tel. 
JA. 2-2698. A. G.

Sportas Lietuvoje
Individualinėse stalo teniso pirme

nybėse Lietuvos meisteriais tapo E. 
Pauras ir L. Balaišytė. Vyrų grupėje: 
1. E. Pauras, 2. R. Paškevičius, 3. V. 
Vaidžiulis, 4. V. Baltakis, 5. A. Zab
lockis, 6. V. Rybakovas, 7. P. Čepaitis. 
Moterų grupėje: 1. L. Balaišytė, 2. A. 
Kondrataitė, 3. N. Kurdzikauskienė, 4. 
I. Kolosauskaitė, 5. A. Mickevičienė,
6. O. Cibulskytė, *7. V. Jackūnaitė, 8. 
S. Vitkūnaitė.

Tai pajėgiausi Lietuvos stalo tenisi
ninkai. A. Saunoris turnyro pradžioje 
susižeidė ir nedalyvavo. Pirmenybės 
vyko Vilniuje; dalyvavo 32 vyrai ir 24 
moterys. Visų dalyvių bendras amžiaus 
vidurkis 16,8 metų.

Lietuvos jaunių pirmenybėse nuga
lėtojais tapo: tinklinyje — mergaitės, 
Marijampolė; berniukai, Vilnius; krep- 
šinyje — mergaitės, Kaunas; berniu
kai, Klaipėda; stalo tenise: I. Bražiū- 
naitė ir V. Rybakovas.

Lietuviškojo sporto gyvenime rusiš
kų pavardžių skaičius pamažu ėmė 
kilti. Jaunių pirmenybių tinklinio nu
galėtojos berniukų Vilniaus komandos 
sudėtis: treneris J. švedas, žaidėjai: 
A. čiuročkinas, V. Uchovas, J. Kroger- 
tas, J. Petuchovas, V. Semenčenka, V. 
Konovalenka, M. Serdiukovas, V. Ma- 
tuševas ir R. Venteris.

Lietuviai pasaulinio 
masto sportininkai
Birutė Kalėdienė — jietis — 57,47 

metrai — 1958. X. 30; Aldona Stančiū- 
tė — jietis — 55,68 mtr. — 1962. X. 
13; Vytautas Jaras — diskas — 58,73 
mtr. — 1962. X. 10; Alg. Baltušnikas
— diskas — 57,93 mtr. — 1961. X. 3; 
Jonas Pipynė — bėgimas 1500 mtr. — 
3:41,1 min. — 1957. VIII. 4; Kristina 
Keturakytė — rutulys — 15,46 mtr.
— 1962. VIII. 22; Antanas Vaupšas — 
šuolis į tolį — 7,90 mtr. — 1962. X. 
28; Adolfas Varanauskas — rutuyls— 
18,13 mtr. — 1960. V. 12; Alfredas 
Zablockis — jietis — 78,90 mtr. — 
1960. VIII. 15; Kęstutis Orentas — bė
gimas su kliūtimis 3.000 mtr. — 8:45,6 
min. — 1962. VIII. 11.

Yra ir daugiau pasaulinės klasės 
lengvosios atletikos rezultatų pasiek
tų Lietuvos sportininkų, bet čia sumi
nėtieji yra patys reikšmingiausi.

J. G.

KLAIPĖDOS SUKILIMO 
40-sios metinės buvo paminėtos su de
ramu iškilmingumu. Visuose dievna- 
miuose sukaktis buvo prisiminta per 
pamaldas. “Tėvynės pris.” radijo pro
gramoj kalbėjo didžiojo M. Lietuvos 
veikėjo duktė Elzė Jankutė. Prisikėli
mo salėje buvo surengtas iškilmingas 
aktas KLB apyl. v-bos, M. Lietuvos Bi
čiulių dr-jos ir M. Lietuvos Rezistenci
nio Sąjūdžio skyrių iniciatyva. Savano
riai, šauliai ir skautai dalyvavo su vė
liavomis, kun. P. Ažubalis perskaitė in- 
vokaciją, gen. konsulas dr. J. žmuidzi- 
nas tarė proginį žodį, o svečias iš 
tytontrealio A. Lymantas skaitė paskai
tą. Pastarasis priminė pagrindinius su
kilimo, Klaipėdos ir Maž. Lietuvos 
faktus, pabrėždamas reikalą Lietuvai 
niekados nenusisukti nuo jūros. Me
ninėj daly svariai pasirodė su liet, dai
nomis ir “Pilėnų” operos ištrauka sol. 
V. Verikaitis, jaunieji deklamatoriai 
L. Kizytė su VI. Zabiela, akompania
toriai St. Gailevičius su D. Skrinskaite 
ir pagaliau “Varpo” choras, dirig. St. 
Gailevičiaus. Minėjimui vadovavo L. 
Tamošauskas. Svečias A. Lymantas su 
ponia, nesulaukę programos pabaigos, 
išskubėjo į aerodromą. Jis yra klai
pėdietis, baigęs Vytauto D. gimnaziją, 
studijavęs Berlyne. Gyvena Montrea- 
ly ir redaguoja “Lietuvos Pajūrį” — 
trimėnesinį laikraštį. Ponia Lymantie- 
nė yra vilkaviškietė irgi baigusi Vyt. 
D. gimnaziją Klaipėdoj. Bv.

IŠ “DAINOS” VEIKLOS
— Nors ir labai pavėluotai, dėkoja

me kun. P. Ažubaliui už leidimą šv. 
Jono bažnyčioje pravesti rinkliavą per 
du sekmadienius. Surinkta $102. Gerb. 
kunigams už skelbimą bažnyčioje ir 
visiems aukojusiems nuoširdus ačiū!

— Gruodžio 14 d. įvykęs bazaras L. 
Namuose buvo sėkmingas. Fantus pri
ėmė ir tvarkė narės: Kuzmarskienė ir 
Jankaitienė. Bazaro metu talkino: Ma
tulevičienė, L. Pocienė, K. Butienė ir 
J. Kulikauskienė. Fantus aukojusiems 
ir visiems atsilankiusiems bazaran 
nuoširdžiai dėkojame.

— Sausio 16 d. “Dainai” sukanka 
20 metų. Ta proga kovo 17 d. šv. Jono 
Kr. parap. salėje bus suruoštas pami
nėjimas. Iš anksto prašome visus “Dai
nos” rėmėjus tą datą prisiminti ir gau
siai atsilankyti kartu pasidžiaugti.

— Ačiū L. Novogrodskienei už malo
nu praeito susirinkimo priėmimą.

M. F. Y.

Nuoširdžiai dėkoju
savo mieliems klijentams, kurie kant
riai laukė net virš keturių mėnesių, 
mane ištikus sunkiai ir ilgai ligai. Bet 
dabar jau jaučiuosi pasveikęs ir nuo 
sausio 15 d. pradedu normaliai dirbti. 
Taip pat nuoširdžiai dėkoju gydyto
jams dr. J. L. McCollum už dvi sėk
mingas operacijas, dr. J. Yčui, dr. H. 
James Watt ir dr. C. E. Tipping.

Taip pat labai dėkoju už lankymą 
ligoninėje ir namuose, už užuojautą, 
dovanas ir gėles. Tėvams pranciško
nams, šv. Jono Kr. klebonui, “Cari
tas” šalpos dr-jai, Prisikėlimo para
pijos komitetui, Toronto skautėms, N. 
Prasidėjimo Marijos seselėms, pažįsta
miems, draugams ir giminėms.

Taip pat labai labai dėkoju tiems, 
kurie man negalint dirbti pagelbėjo 
materialiai išsilaikyti mano šeimai ir 
sūnums tęsti studijas pirkdami mūsų 
vyrų drabužių krautuvėje.

Visiems didelis lietuviškas ačiū!
Apolinaras Beresnevičius

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo 

par. Katalikių Moterų dr-jos skyriui 
už auką $50 Lietuvių Vaikų Namams. 
Dievo palaimos meldžiame Jūsų kil
niems darbams.

Nek. Pr. Marijos seserys

1962 m. moterų lengvoji atletika
Penkis pasaulio ir septynis Europos 

rekordus 1962 m. atsiekė moterys, tad 
palyginus su 1960 m. jie nebuvo “rie
būs”. Svargiausia, kad nuo 1950 m. 
Sov. Sąjungos atstovių žygiavimas bu
vo sulaikytas Vokietijos, Anglijos, 
Australijos, Lenkijos ir JAV lengatle- 
čių, išstumiant ruses net iš tokių rung
čių, kaip 400 ir 800 mtr. bėgimai. 
“Greičiausiom” pasaulio moterim bu
vo JAV negrė Wilma Rudolph-Ward, 
anglė D. Hyman ir vokietė Jutta Hei
ne, nors Sov. Sąjungos atstovės ir to
liau išlaikė savo pozicijas mėtymuose 
ir šuoliuose,.

Kaip ir vyrų pasekmėse, taip ir mo
terų, pateiksime tik tris geriausias, 
palygindami jas su pavergtos Lietuvos 
rezultatais.

100 m. bėgimas: Heine — Vokietija 
—11,4 sek., Rudolph — JAV — 11,4 
sek., Itkina — Sov. S-ga — 11,5 sek. 
Lietuvos atstovių nerandame net “su 
žvake”, nes joms 12 sek. riba yra ne
peržengiama, panašiai kaip ir kituose 
bėgimuose.

200 mtr.: Heine — Vokietija — 23,3 
sek., Hyman — Anglija — 23,4 sek., 
Raepke — Vokietija — 23,6 sek.

400 mtr.: Dan — S. Korėja — 51,9 
sek. — pasaulinis rekordas, Itkina — 
SS — 52,9 sek., Willis — Australija — 
53,6 sek.

800 mtr.: Willis — Australija — 2; 
01,2 min. — pasaul. rekord., Cham
berlain — N. Zel. — 2;01,4 min., Dan
— Š. Korėja — 2;01,4 min.
80 mtr. su kliūtim: Moore — Britanija
— 10,5 sek. — pasaul. rekord., Fisch
— Vokietija — 10,6 sek., Ciepla — 
Lenkija — 10,6 sek.

OILS LTD. 
Atstovai

H. RAŽAITIS
Greitas kuro-elyvot pristatymas Ir 

patarnavimas. 
Telafones Lt 3-490*.

“Lietuvos Pajūrio” red. A. Ly
mantas kalba 40 metų Klaipėdos 
sukilimo sukakties minėjime To
ronte. Nuotr. M. Pranevičiaus

Br. Vaškelis atostogų proga bu
vo atvykęs į Torontą aplankyti 
savo bičiulių. Filadelfijos un-to 
slavistikos skyriuje jis dėsto rusų 
kalbą ir kartu ruošia disertaciją 
apie Baltrušaitį daktaro laipsniui 
gauti. Br. Vaškelis yra PLB val
dybos narys. Gyvendamas Toron
te studijavo vietiniame un-te sla
vistiką.

Lietuvių studentų žinios
VISI STUDENTAI ir moksleiviai 

kviečiami dalyvauti “Lituanus” žurna
lo vajaus užbaigimo iškilmėse Prisikė
limo par. muzikos studijoje sausio 19 
d., 7.30 v.v. Bus svečių iš JAV ir Mont- 
realio su įdomiais pranešimais.

Studentų valdyba

AKADEMIKAI SKAUTAI ruošia 
supažindinimą su Toronto universite
to fakultetais sausio 27 d., sekmadie
nį. Yra kviečiami visi XII ir XIII kla
sės moksleiviai, kurie domisi tolimes
nėmis studijomis. Prasidės 5 v. p.p. 
studentų būstinėje. Moksleiviai bus 
pavaišinti kava. Akademikai skautai 
nori susipažinti su būsimais studen
tais, tad maloniai prašome visus atsi
lankyti. ASS valdyba

STUDENTŲ ATEITININKŲ SUEI
GOJ sausio 13 d. K. Skrupskelis skaitė 
paskaitą apie prof. St. Šalkauskį. Po 
diskusijų buvo nutarta uoliau daly
vauti spaudoj, ypač “Tž”. Dalyvavo 
gražus būrys studentų. Yra naujų na
rių, kurie rodo noro gyviau veikti. Pir
mininkavo R. Vaštokas.

STUDENTŲ BŪSTINĖ turi didelį 
pasisekimą. Puikiai pavyko Naujų Me
tų sutikimas. Kas sekmadienį pilni na
mai būva studentijos, ypač tuoj po pa

Lietuvių skautų veikla
NUPIRKTA SKAUTŲ STOVYKLA

VIETĖ. — Pradėdami 1963 m., Toron
to skautai-tės įsigijo nuosavą stovyk
lavietę. Anksčiau buvo įmokėta $300, 
o likusį balansą S3.700 apmokėjo pra
eitą savaitę. Stovyklavietė yra Musko- 
koj prie Fox ežero; 40 akrų su 1500'I 
pėdų smėlio pakrante, šiais metais 
skautai-tės stovyklaus jau nuosavam 
žemės kampelyje su dideliu dėkingu
mu aukotojams ir rėmėjams, žemės 
pirkimo dokumentus nemokamai daro 
advokatas G. Ben, kuris neseniai iš
rinktas miesto aldermanu.

DVI NAUJOS DRAUGOVĖS.—Dau
giau įsirašius į j. skautus - vilkiukus, 
viena draugovė buvo perdidelė. Ji su
skirstyta į tris: I vadovauja v.sk.v^I.

4x 100 mtr.: Lenkija — 44.5 sek.. 
JAV — 44,6 sek., Vokietija — 44,6 sek.

šuolis į tolį: ščelkanova — SS — 
6,62 mtr. — pasaul. rekord., Hoffmann
— Vokietija — 6,35 mtr., Claus — Vo
kietija — 6,34 mtr.

šuolis i augšti: Balaš — Rumunija
— 1,87 mtr., Woodhouse — Australi
ja — 1,78 mtr., Gere — Jugoslavija
— 1,76 mtr.

Šioje rungtynėje į trečią dešimtuką 
pateko J. Treigienė, atsiekusi 1,67 
mtr. — naują Lietuvos rekordą.

Rutulio stūmimas: Press — SS — 
18,55 mtr. — pasaul. rekordas, Garisch
— Vokietija — 17,47 mtr., Sybina — 
SS — 16,95 mtr.

Kristina Keturakytė su atsiekta pa
sekme Kijeve 15,46 mtr. pasaulyje yra 
17-toj ir Europoj — 16-toj vietoj. Tai 
naujas Lietuvos rekordas.

Disko metimas: Press — SS — 58, 
12 mtr., Mueller — Vokietija — 56,39 
mtr., Kontsek — Vengrija—55,53 mtr.

Jieties metimas: Ozolina — Latvija
— 58,33 mtr., V. Pyldsam — Estija — 
56,33 mtr., A. Stančiūtė — Lietuva — 
55,68 mtr.

Kaip matome, tris pirmas vietas pa
saulyje užima Pabaltijo atstovės, nors 
tarptautinėje lengvosios atletikos są
jungoje, visoje pasaulio spaudoje, prie 
jų pavardžių uždėtos SS raidės. Tiesa, 
Ozolina, kaip ir latviai Lipsnis ar Kra
sovskis, negyvena pavergtoj Latvijoj, 
tačiau darydamas šią klasifikaciją, są
moningai uždėjau jų gimtąjį kraštą, 
nes tikriausia jie ne laisvu noru atsi
dūrė Maskvoje ir Leningrade.

Jieties metime minėtina buv. pasau
lio meisterė B. Zalogaitytė - Kalėdie
nė; pasaulio rekordą atsiekė Tbilisyje 
1958 m. spalio 30 d. pasekme 57,47 
mtr.; 1962 m. numesdama jietį 53,62 
mtr. pasaulyje atsistojo devintoje vie
toje. Dar trečiame dešimtuke randa
me B. Kaminskienę — 50,18 mtr.

Penkiakovė: Press — SS — 4975 
taškai, Bystrova — SS 4833 t., Heine
— Vokietija — 4751 taškas. K. B.

F. SENKUS REAL ESTATE
RETA PROGA! 42 skėrių pušų ir eglaičių miško. Namas su miesto patogu
mais. 6 pastatai vasarotojams. Baldai. Apie pusė mylios didelės upės kran
to. Arti “Sauble Beach” vasarvietės. Tinka: vasaroti, meškerioti, ūkininkauti 
ir parduoti atskirais sklypais. Kaina $24.800.

Skambinti F. SENKUI ar J. MATULIONIUI

ALYVOS UŽSAKYMAS PER LIET, 
j NAMUS šios žiemos sezone padidėjo ir 
! pasiekė 120. Gruodžio mėn. alyvą užsi- 
i sakė: R. Girčys, J. Klevinas, L. Ste
ponavičius, Z. Budreikienė, L. Monst- 

j vilas, M. Pavilionis, A. Rimkus, K. Si- 
i nionaitis. Už praeitą sezoną LN gavo 
už tarpininkavimą $650. Už šį sezoną 
numatoma gauti apie $1000. Ši graži 
parama LN susidaro niekam nieko ne
kainuojant, tik mūsų susipratimo dė
ka. P. Lelis, LN ūkio vedėjas

Alg. Miniota, radijo ir spaudos 
žiniomis, suimtas Windsore, Ont., 
kur jis perėjo sieną iš JAV. Anks
čiau gyvenęs Toronte ir dirbęs 
kaip nekiln. turto pardavėjas. Jo 
laukianti byla, iškelta 11 klijentų 
$14.800 sumai. Antroji jo pavar
dė esanti Peter Gallas. Tokius 
duomenis spaudai yra pareiškusi 
policija.

Ontario provincijos liberalų 
partijos suvažiavimas įvyksta 
sausio 24-26 d. Toronte. Kon

vencijos metu bus peržiūrėta 
partijos programa ir padaryta 
pakeitimų. Ontario liberalams 
vadovauja J. Wintermayer iš 
Kitchener.

maldų. Ten jie šnekučiuojasi, kava vai
šinasi. Dažnai “nežinomi” aukotojai ir 
pyragaičių atneša. Tik dar mažai atsi
lanko paskutiniųjų kursų vyr. studen
tai.

LAIKAS ABITURIENTAMS APSI
SPRĘSTI KĄ STUDIJUOTI. — Jau 
dabar kiekvienas XIII ar XII klasės 
abiturientas turi žinoti, kokį mokslą 
eis baigę gimnaziją. Prašymai un-tui 
jau reikia paduoti dabar. Kurie tikisi, 
kad per išleidžiamuosius birželio mėn. 
egzaminus tegaus apie 50-60 ir visą lai
ką šiais pažymiais ėjo, tai gali būti 
tikri, kad nepateks į Toronto un-tą. 
Jiems reikės pasirinkti Ryerson insti
tutą arba kitus un-tus bei augštąsias 
mokyklas. Abiturientai, kurie gaus tik 
virš 50 vidurkį gali patekti į TU tech
nikų profesijas, kur mokslas praeina
mas per 2-3 metus. Jie ar jos gali pa
sirinkti pvz. dantistų technikų kursą, 
kuris trunka tik 2 metus ir 1 metai 
dental nursing; fizinio lavinimo ir 
sveikatos skyrius — 3 metai ($456 me
tams); kursas Graduate Nurses — 3 
metai (456); muzikos fakultetas — 3 
metai ($424); fizinės terapijos kursas 
“Physical and Occupational Therapy” 
— 3 metai ($430). Beveik į visus mi
nėtus skyrius priimama su vidurkiu 
XIII klasės 50.

P. Saplicnė, II ps. J. Kalinauskas ir III 
ps. J. Dambaras.

ŠATRIJOS IR RAMBYNO TUNTŲ 
posėdyje sausio 10 d. diskutuotas pa
reigingumas, Vasario 16 minėjimas, 
Kaziuko mugė ir vasaros stovykla. Va
dovai, galintieji važiuoti į stovyklą, 
prašomi pranešti tuntininkams iki va
sario 15 d.

ŠĮ SEKMADIENĮ, 3 v. p.p. skautų 
ir skautų kandidatų sueiga skautų 
būkle. Dalyvavimas būtinas.

Draugininkas

1962 M. GRUODŽIO 22 D. Toronto 
jūrų sk. “Vandenės” laivas suruošė 
kalėdinę eglutę su dovanėlėm ir prog-
ramėle penkių vaikų lietuviškai šei
mai. Tai buvo jūrų sk. kalėdinis gera
sis darbelis. R. K.

Ateitininku žinios
v

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ SU
SIRINKIMAS — sekmadienį, sausio 
20 d., 6 v.v. L. Vaikų Namuose, 57 
Sylvan Ave. Programoje: K. Manglico 
paskaita, A. Kuolaitės pranešimas iš 
studentų ideologinių kursų ir atstovų 
rinkimai į Niujorko konferenciją. Ne
galį susirinkime dalyvauti gali bal
suoti paštu arba įduoti voką kitam. 
Reikia išrinkti du atstovu. Kviečiami 
dalyvauti studentai ir kiti prijaučian
tieji.

REIKLI PASIDŽIAUGTI jaunučių 
ir jaunesniųjų ateitininkų veikla. Ber
niukai ir mergaitės veikia atskirai. Su 
mergaitėmis dirba N. Pr. M. seselės, 
su berniukais — M. Bašinskas, K. .Ab
romaitis ir K. Kaknevičius. Kapelio
nai: kun. B. Pacevičius ir Tėvas Rafa- 
elis šakalys, OFM.

MOKSLEIVIŲ GIMNAZISTŲ KUO
PA šiais metais yra mišri, nors mer
gaitės ir berniukai daro retkarčiais ir 
atskirus susirinkimus. Kuopą globo
ja: seselė Margarita, studentė A. ša- 
pokaitė, S. Juozapavičius ir V. Birieta.

STUDENTAI ATEITININKAI savo 
susirinkimus daro kas mėnesį. Jų val
dybą sudaro: V. Tamulaitytė, R. Staš
kevičius: dv. vadas — Tėvas dr. Kor
nelijus Bučmys, OFM.

ATEITININKIŲ MERGAIČIŲ — 
vyr. moksleivių, jaunesniųjų ir jaunu
čių susirinkimas — šį sekmadienį, sau- 
šio 20 d., 4 vai. p.p., L. Vaikų Namuo
se. Maloniai kviečiamos visos ateiti
ninkės ir norinčios priklausyti. Susi- 
rinkiman prašome nevėluoti.

JAUNUČIŲ AT-KŲ BERNIUKŲ su- 
sirinkimas šaukiamas šį sekmadienį, 
sausio 20 d., 4 vai. p.p. Prisikėlimo 
muzikos salėje. Kviečiami berniukai 
8-13 metų amžiaus.

L. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

527 Bloor St. W. - Toronto 4, Ont. 
Telefonas LE. 2-4404

Ats.
Pr. KERBERIS

Darbo tel. LE. 24404 
Namų tel. LE. 5-1584

Gladstone — Bloor. $2.500 įmokėti,
9 kambarių atskiras mūrinis 
namas, 2 vonios, 2 virtuvės, 
naujas alyva šild., gąražas.

Baby Point. $3.000 įmokėti, 8 kam
bariai per du augštus, atski
ras namas, vandeniu alyva 
šildomas, garažas su priva
čiu įvažiavimu, arti Jane.

Wright Ave. — Roncesvalles. $4.000 
^įmokėti, 10 kambarių atski
ras namas, vandeniu alyva 
šildomas, 3 virtuvės, garažas, 
vienas morgičius balansui. 
Žema kaina, turi būti par
duotas.

Windermere — Bloor. Apie $4.500 
įmokėti. 7 kambarių atskiras 
namas, naujas alyvos šildy
mas, užbaigtas kambarys rū
syje, 2 virtuvės, 2 vonios, ar
ti Bloor.

Dovercourt — Bloor, $1.000 įmokė
ti. 8 kambarių mūrinis na
mas, 2 vonios, 2 virt., van
dens alyva šildymas, garažas,
10 metų skola.

Jane — Bloor. $5.000 ar mažiau 
įmokėti, 5 kambarių atskiras 
bungalas, moderniška vonia 
bei virtuvė, naujas šildymas, 
užbaigtas kambarys rūsyje, 
garažas, ilgos ir lengvos išsi
mokėjimo sąlygos, arti Bloor.

Indian Rd. — Bloor. $8.000 įmokė
ti, 11 kambarių ir 2 apšildyti 
saulės kamb., atskiras trijų 
šeimų namas, vandeniu alyva 
šildomas, 3 vonios, 3 virtu
vės, garažas.-didelis kiemas, 
vienas morgičius balansui.

High Park — Roncesvalles. $8.000 
įmokėti,’ 12 kambarių atski- 

. ras dupleksas, vandeniu aly
va šildomas, dvigubas gara
žas su privačiu įvažiavimu, 
vienas morgičius balansui.

Vakaruose. Apie S10.000 įmokėti. 
Biznis ir namas. Rūkalų ir 
dovanų krautuvė, paštas, kir
pykla ir 6 kambarių butas, 
atskiras puikus vos keletos 
metų senumo, geroje biznio 
vietoje. Rūkalų - dovanų 
krautuvė daro apie $1.000 sa
vaitinės apyvartos, plius nuo
mos. Reta proga turėti gerą 
biznį nuosavame name.

Bloor St. W. Apie $3.000 įmokėti, 
daržovių ir vaisių krautuvė, 
apie $2.500 savaitinė apyvar
ta. Puikus biznis, kas netingi 
dirbti.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Vėl puolami pabaltiečiai spaudoje
(Atkelta iš 1 psl.) 

lankė netik Stockholmą, bet ir ei
lę kitų miestų. Visą laiką buvo ly
dimi ir vedžiojami paslaugių so
vietų ambasados tarnautojų. Jei
gu ir bandė vienas kitas tautietis 
prie jų prieiti, tai tie kontaktai 
buvo trumpi ir vieši. O suminėtie
ji organizacijų atstovai iš viso ne
buvo susitikę su “turistais”.

Pabaltiečiai sekami
Visa tai nepaliko be komenta

rų. Lygiais protarpiais rusų spau
doje — rašo “Dagens Nyheter” 
vedamajame — iškyla puolimai 
prieš pabaltiečių pabėgėlius Šve
dijoj ir kituose kraštuose. Keis
ta, kad jiems primetamų' šnipinė
jimo veiksmų prieš Sov. Sąjungą 
neseka politiniai Kremliaus de- 
maršai. Kaltinimai šen ir ten ko
munistų spaudoje pakartojami ir 
vėl padedami ant lentynos. Laik
raštis mano, jog tuo būdu siekia
ma spausti ir gąsdinti pabaltie- 
čius pabėgėlius. Paskelbimas tiks
laus vieno latvio adreso “Izvesti- 
jose” Įrodė, kad pabaltiečiai Šve
dijoj tikrai sekami, siekiant juos 
viliojimų ir grasinimų mišiniu 
priversti grįžti atgal—rašo “DN”.

Kliūva ir švedams
Panašiai pasisakė ir kitas Įta

kingas dienraštis, leidžiamas Goe-

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

$1.500 Įmokėti. 1 morgičius
Queen — Lansdowne, 7 dideli šva

rūs kambariai, 3 virtuvės, laina 
i važiavimui, prašo $11.900.

BLOOR — RUNNYMEDE.
$4.000 Įmokėti, gerų plytų atskiras 

namas, 6 dideli kambariai, nauja 
šildylmo krosnis, 2 moderniškos 
virtuvės, naujas garažas.

10 kambarių, Bloor — Concord 
$2.500 Įmokėti, gerų plytų. 2 pilnai

Įrengti vonios kambariai, naujas 
vandens šildymas, dvigubas ga
ražas. $50 savaitinių pajamų.

MONTROSE — HARBOURD 
$2.000 įmokėti, gen; plytų, 6 kam

bariai. 2 modemiškos virtuvės, 1 
morgičius balansui, laina Įvažia
vimui. naujai dekoruotas.

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

$2.000 įmokėti, Jane — Bloor rajo
ne, atskiras, mūrinis 8 kambar. per 

2 augštus namas, karšto van
dens alyvos šildymas, gara
žas ir privatus Įvažiavimas. 
Pilna kaina $18.700. Lengvos 
išmokėjimo sąlygos. Skubus 
pardavimas.

$4.000 Įmokėti. Roncesvalles—High 
Park Blvd, rajone. Atskiras, mūri

nis, 10 did. kambarių namas, 
karšto vandens alyvos šildy
mas. Garažas ir šoninis įva
žiavimas, Patogus 3 šeimom 
namas. Pilna kaina $22.000. 
Viena atvira skola. Balansas 
10-čiai metų.

$8.000 įmokėti. Puikus 11* kamba
rių namas ant Indian Road prie pat

Bloor. Dideli kamb., kiekvie
name augšte vonia. Garažas 
ir šoninis įvažiavimas. Tinka
mas 3 šeimom. Pirmą kartą 
parduodamas. Prašo $29.000.

$10.000 įmokėti. Jane — Lawrence 
rajone. 9 metų senumo. 10 butų 

apartament. pastatas. $12.000 
metinių pajamų. Prašoma 
kaina $72.000.

$18.000 įmokėti, modernus, 1 metų 
senumo, 23 butų apartamentinis na

mas. Balkonai, “inter-come” 
sistema ir visi kiti modernūs 
įrengimai. Virš $24.000 me
tinių pajamų. Labai patogioj 
miesto daly, prie pat krautu
vių ir susisiekimo. Labai ge
ras pirkinys.

$30.000 įmokėti. 29 butų moderniš
kas apartamentinis pastatas. Balko

nai, “inter-come” sistema, 
keltuvas ir t.t. $38.408 meti
nių pajamų. Verta dėmesio 
investacija.

100 AKRŲ FARMA — RESORTAS 
$10.000 įmokėti. Tik 80 mylių nuo 

Toronto, prie 11 kelio. Mū
rinis 8 kambarių namas, ki
ti pastatai cementinių blo
kų. Du plaukimo baseinai. 
Piknikams stalai ir ugniavie
tės stovyklautojams. Resto- 

„ ranas. Likerių - dining room 
leidimas. Visi kambariai ap
statyti brangiais skandinaviš
kais baldais. Dėl pilnesnių 
informacijų, fotografijų bei 
įrengimų sąrašo, skambinki
te man dar šiandien.

Be to, turime labai dideli pasirin
kimą Įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 24404

Namų telefonas LE. 6-9165

teborge. Sov. Sąjungoje kaip tik 
dabar esą atsirado ypatingai daug 
šnipų. Įdomu tik tai, kad šiuo at
veju kaltinimai nukreipti i atsa
kingus švedų organus. Tačiau ko
kie nors faktai Švedijos užs. r. 
ministerijai nesą žinomi. Ką visi 
žino, tai faktas, kad rusai uoliai 
šnipinėja pabaltiečius Švedijoj ir 
dėlto jiems reikalinga pilnutinė 
teisės apsauga. Tokią išvadą daro 
savo vedamajame “Goeteborgs 
Handels-och Sjoefarts-Tidning”.

Ta pačia proga vyriausybės 
partijos organo “Stockholms Tid- 
ningen” korespondentas iš Mask
vos pranešė, kad per praėjusius 
metus sovietų spaudoje daug kar
tų buvo puolami pabaltiečiai pa
bėgėliai, o jiems primetami nusi
kaltimai tiesiog neturėję galo.

Stockholm© dienr. “Svenska 
Dagbladet” nurodo, jog šiuo metu 
Švedijoj gyvena 30.000 estų, 
3.000 latvių ir 75 lietuviai. Štai 
kas neduoda ramybės Adžubėjui 
ir jo uošviui Kremliuje. —

Visas Indijos metinis biudžetas 
siekia tik Niujorko miesto biu
džetą — apie $800.000.000. Pa

jamų vidurkis Indijos gyventojo 
(yra apie 450 mil. gyv.) yra apie 
$70 i metus.

Puikioj vietoj krautuvė
$28.000 pilna kaina, gerų plytų su 

dideliais dvigubais langais krau
tuvė ir apartamentas, arti išsiša- 
kojančio susisiekimo. 2 augštų 
pastat. su plytų užpakaline siena.

Dupleksas Dovercourt — College
$2.500 Įmokėti, atskiras gerų plytų 

namas, vandeniu alyva šildomas, 
2 modernios virtuvės. 2 moder
nios vonios, šoninis Įvažiavimas, 
garažas, 1 morgičius balansui.

$12.000 metiniu pajamų
S60.000 pilna kaina, apartamentas 

su nauja vandens šildymo siste
ma, vakarinėj miesto dalyje, šo
ninis Įvažiavimas, labai geroj 
nuomavimui vietoj, nebūna lais
vas, $15.000 įmokėti.
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1064 Bloor St. W.‘ Tel; LE. 4-9286
(prie Gladstone Ave.)

Geriausia dovana visai šeimai, tai nuosavas namas!

RUNNYMEDE — ANNETTE, 7 k., 
mūr.. 2 virt., 4 kamb. pirmame 
augšte, naujas šild.. did. kiemas, 

' garažas. Prašo $2.000 Įmok. Par
duos už $15.000.

HIGH PARK BLVD. — RONCES-
VALLES, 6 did. kamb., mūr., mod. 

virt., alyva šild., vieta garažui. 
Vienas morgičius. $2.500 įmok. 
Prašoma kaina $15.500.

GLENLAKE— DUNDAS ST. 8 gra
žūs kamb. per du augštus, mūr., 
atsk., 2 virt., 2 vonios, naujas 
alyvos šild., vieta garažui, priv. 
įvaž. $3.000 įmok., Parduos už 
$18.500.

HUMBERSIDE AVE. — EVELYN.
7 kamb.. atsk., rupių plytų, ge
ras išplanavimas, priv. Įvaž"., ga
ražas, su $5.000 imok., prašoma 
kaina $19.500.

OSSINGTON — DAVENPORT, 9 k. 
per du augštus, mūr., atsk. na
mas. Naujas vand. alyva šild., du 
gražūs butai, 3 garažai su plačiu 
Įvaž. Tik $3.000 įmok. Prašoma 
kaina $18.500.

JANE ST. — ST. JOHNS RD. 5 k., 
mūr. bungalovas, 2 kamb. rūsy
je. Skubus pard. Sav. pirko kitą 
narna. Vertas apžiūrėti, nes pra
šo tik $15.500 ir $3.000 įmokėti.

BLOOR — GLENLAKE, 11 kamb., 
atsk., rupių pi., modernus - origi
nalus dupleksas. Did. kamb., ide
alus gyventi ir nuomoti. 4 gara
žai ir privatus įvaž. $4.000 Įmok. 
Prašoma kaina $25.000.

BLOOR — BATHURST. 8 kamb., 
mūr., 3 virt., alyva šild., vienas 
10-čiai metų išmok. Parduos už 
S15.000 ir $3.000 įmok.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Telef. LE. 4-9286. Namų RO. 6-0417

Wasaga Beach, Stoy nėr, Collingwood 
ir apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

stočių, garažu, moteliu, įvairių biznių ir t.t.

V. (Vic) BUTRIMAS
DĖL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLUNGWOOD, 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. • Visu narių gyvybė apdrausta san
taupų dydyje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min._ 
kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vaL 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U L I S

71 BEATY AVE. • TORONTO ® TEL. LE. 3-5116
Taisau visokių rūšių laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pri
statau Į namus. DARBAS GARANTUOTAS. Taipgi per mane galite nusi
pirkti pigiau laikrodžius, šliūbinius žiedus ir kt.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis tiekia varymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

VISU RŪSIŲ 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 AVE. Telefonas LE. 2-5191

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 
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.

1736’A DUNDAS ST. W., Toronto
Skambinti kiekvienu laiku LE. 2-7733

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. garage
314 St. Helen's Ave. Tel. LE. 3-0631

Viena gatvė į vakarus nuo Lansdowne, prie Bloor Street West.

VISI MAŠINŲ REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI
PIGIAU LIETUVIŠKAME VJ8. GARAŽE. Sav. V. STRIMAITIS

Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo 
darbai atliekami sąžiningai.
Garažo telefonas LE. 3-0G31.

DARBAS GARANTUOTAS.
Namu telefonas 247-3418

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

LAIŠKAS GRĮŽUSIO LIETUVON
Winnipege gautas laiškas iŠ vieno 

tautiečio, neseniai grižųsio okupuoton 
Lietuvon. Jis buvo perskaitytas “Ka
nados Lietuvių klubo Manitoboje“ su
sirinkime. Jame rašoma:

"... Rašei, kad (pavardė praleidžia
ma. Red.) žada važiuoti j tėvynę. Pa
sakyk jam, kad prisirašytų išvažiuoda
mas į blaivybės draugiją. Girtuokliam 
čia riesta, nes degtinė gana brangi. Vi
dutinės degtinės pusė litro kainuoja 
28 rb. Pasakyk jam, kad kelionei pini
gų gali netaupyti. Parveš ji veltui ne
reikės už kelionę mokėti, dar 25 do
lerius duos kelionpinigių.

Aš parvažiavau nelabai turtingas, ve
dusius vaikus atradau vargingai begy
venančius, daug ką daviau jiems nuo 
savęs atitraukęs. Duktė yra iabai ne
sveika, daug kainuoja gydymas, ligų 
begalės ir visos nemandrios, kaži kiek 
kainuos dar gydymas. Laimingas Tu

ERNESTĄ GALVANAUSKĄ
PAMINĖJUS

Paskendę į smulkmenų pelkes, mes 
dažnai užaUrštami(wr didelius dalykus. 
E. Galvanauskas; kažin ar ne pats di
džiausias bei- kūrybingiausias mūsų 
nepriklausomybės laikų valstybės vy
ras, atšventęs savo 80 metų jubilėjų, 
atrodo, buvo vertas kur kas didesnio 
paminėjimo. Juk Klaipėdos atgavimas 
Lietuvai, kurį net pats Vytautas buvo 
nelemtai užmiršęs, pasisekė tik dėka 
karinio sukilirno-pučo, suorganizuoto 
ir pravesto E. Galvanausko dideliu ta
lentu, energija ir pramatymu. Spė- 
liokime dabar, ar kitas lietuvis, juo 
dėtas, būtų tiek drįsęs?

Dr. M. Anysas, be abejonės, padarė 
gražų darbelį, trumpai “TŽ” suminė
damas tą didįjį vyrą, nors tai galėjo 
būti daug geriau padaryta. Ir svetim
taučiai, atrodo, jį daug augščiau ver
tindavo kaip mes. štai ir didžioji britų 
enciklopedija “E. Britannica”, šiaip 
gana šykšti, jau keliolika metų skiria 
bene tik pirmam ir vieninteliam lietu
viui tiek eilučių su deramu rimtumu 
bei respektu. Britai moka žmones pa

ginti, o E. Galvanauskas tautos reika- 
! lais dažnai būdavo ir net gyveno Lon
done. Iš tų eilučių Galvanauskas at
rodo didelių vandenų žuyis, kuriam 
galima buvo patikėti ir 40 milijonų 
tautos, kaip Ukraina, likimą, netik ma
žytės Lietuvos. Bet kad nevisada gerai 
išėjo, juk tai ne vien jo kaltė. Tam 
pailiustruoti turime suminėti mažytę 
smulkmeną, kuri gana įdomi, bet dr. 
Anysas ją praleido.

Pats jubiliatas savo pluoštu memua
rų “Drauge” prieš kiek metų skundė
si, kad sukilimo išvakarėse griežtai 
saugoma paslaptis staiga praslydo į 
Kauno bulvarus, ir galop visi mūsų 
Laisvės alėjos žvirbliai apie tai čirškė, j tad. mokyklos mokiniai mokytojos va- 
O tai grėsė ir visą planą apversti augs-į dovaujami. Suvaidinta Juozuko “Sven- 
tyn kojom. Ministeno pirmininko įs- Į toji, naktis”, padeklamuota, pašoktas 
taiga greit atsekė siūlų galus, būtent, i Kalvelis, pagiedota kalėdinių giesmių, 
keletas augštų karininkų, jo kviečiami Vaidino: Irena ir Milda Danytės, Tere- 
į Klaipėdos sukilimo vadus, manda- sė ir Mykolas Ramūnai, Ligija ir Rai

mundas Tchorznickiai, Dana ir Rai
mundas Vilčinskai. Vaidintojų skaičiui 
prašokus mokinių skaičių, suaugusiųjų 
roles atliko esamieji ir būsimieji tė
vai — inž. G. Mitalas, V. Radžius ir M. 
Ramūnienė. Akordeonu pagrojo Rūta 
Danytė. Sceną vaidinimui paruošė inž.

(Atkelta iš 3 psl.)
rių, Vidugirių, Kampuočių, Krei
vėnų, Ožkinių, Aradninkų ir 
Punsko lietuvių kultūros namų 
ansambliai. Programos pasižiūrė
ti Klevo ir Klevaičio pakrantėse 
susirinko virš 2.000 lietuvių.’J šią 
šventę taipogi atsilankė Seinuose 
viešėjusi sovietinės Lietuvos že
mės ūkio darbuotojų delegacija. 

'Sveikinimo žodi Kapsuko (Mari
jampolės) gyventojų vardu tarė 

Į Lietuvos komunistų partijos Kap- 
■ suko rajono komiteto sekr. Petras 
Pridotkas. Penketą valandų už
trukusi ansamblių programa bu
vo užbaigta bendrais šventės da
lyvių ir svečių šokiais.

Protarpiais 
pasirodanti “Aušra”

Lietuvių Visuomeninės Kultū-
brolau. kad neturi vaiku, o man su ros draugijos centro valdyba.Len- 
vaikais didžiausias vargas. Kad vaikų kijos lietuviams leidžia neperiodi- 
neturėčiau visai kitaip gyvenčiau. Kai: ni laikrašti “Aušra”. Redakcinei 
buvau vienas ilgėjaus šeimos, o dabar 
jie man Įgriso iki gyvo kaulo. Pats 
niekur nedirbu, nieko neuždifbu, ir 
niekur nedirbu, nieko neuždirbu, ir 
venti reikia. Gaila man Zofijos, kad 
mirė. Visa šeima mes liūdime jos ne
tekę. Ji mums daug ką padėjo. Geras 
žmogus ir švogeris gal ir jis mums pa
dės ... Viso labo Tavo brolis”. .

kolegijai priklauso: Mykolas Kmi- 
ta, Algirdas Skripka ir Elena 
Norvydaitė. Vyr. redaktorius yra 
Zigmas Stoberskis, dailininkas ir 
techninis redaktorius — Kazys 
Švainoyskis. Būdinga; kad komu
nistinėje Lenkijoje gyvenantieji 
lietuviai vietoje komunistams

pavadinimą, tuo, atrodo, mėgin
dami tęsti dr. J. Basanavičiaus 
tautines tradicijas. Ligšiol yra pa- 
sįrodę keletas šio leidinio nuine- 
rįų: Juose jhra priverstinio komu* 
nistinio atspalvio, tačiau redakci
jai daugiausia rupi Lenkijos lie
tuvių gyvenimas, lietuviška dva
sia Lenkijos valdomose Lietuvos 
srityse. Duoklė sovietinio komu
nizmo engiamai Lietuvai atiduo
dama nepolitiniu Eduardo Mieže
laičio eilėraščiu, rašytojo biogra
fija lenininės premijos paskyrimo 
proga ir Seinų rajono liaudies ta
rybos prezidiumo pirmininko Ro
muald Lazarowicz viešnagės Ma
rijampolėje įspūdžiais. Lenkijos 
lietuvių ‘‘Aušra” yra žymiai lietu
viškesnė už “Tiesą” ir kitus sovie
tinės Lietuvos laikraščius, kurių 
pagrindinis uždavinys yra ne ži- 
niosrir ne informacija, bet mask- 
vinio rusiškojo komunizmo propa-

DVIGUBA KAINA
Vienas graikų aristokratas la

bai mėgo plepėti. Jis nuvyko pas ? 
Sokratą, kad tas pamokytų jį iš- 
lplbos,menp — retorikos.’

Filosofas pareikalavo' iš'JoA už y) 
mokslą dviguba? daugiau, negu 
buvo pratęs imti iš kitų.

Aristokratas nustebo.
— Tai kodėl gi iš manęs dvi- . 

gubai? — paklausė jis.
— Dėl to, kad tave reikia išmo

kyti ne tik kalbėti, bet ir tylėti.

Kieno tiesa? ■'
Mokytojas klausia mokinį:
— Ar gali išvardinti didžiau

sias tautas pasaulyje?
— Galiu, ponas mokytojau.
— Pradėki nuo didžiausios.
— Izraelis, JAV, Sov. Rusija, 

Indija, Kinija. > .
— Netiesa! Nežinai! Išvardi? 

nai atvirkščiai.
— Tikra, tiesą, ponas mokyto-

»

OTTAWA, Ont
NAUJĄ KLB APYLINKĖS VALDY- 

BĄ sudaro: pirm. dr. A. Jurkus, sekr. 
N. Trečiokienė; ižd. L. Daunienė.

KALĖDINĖ EGLUTĖ buvo suruošta 
gruodžio 16 d. Programą išpildė šeš-

kinimo ir m-los mokytojos padėkos žo
džio mokiniams ir prisidėjusioms tė
vams, V. Radžius, tebesėdėdamas savo 
soste, iš eilės šaukė kiekvieną mažąjį 
bendruomenės narį ir dalino dovanas, 
vaikų džiaugsmais ir klykavimas nusi
tęsė per visą pobūvį.

Kaip miela yra dirbti su vaikučiais, 
nors juos teturime tik vieną vakarą 
savaitėje. Ypač miela, kai tėvai tiek 
daug rūpesčio parodo tai šeštad. mo
kyklėlei, kai ji buria apie save ne tik 
ją lankančiųjų tėvus, bet ir visus ben
druomenės narius, kai vaikai laukia 
tos dienos, kada vakare susitiks ir vėl 
vaidins, šoks, dainuos (tai juos labiau 
traukia, deja, nei pačios pamokos), 
kai žiūrovai jiems katučių užpelnytai 
nepagaili. Ar nereiktų tos mokyklė
lės vardo —- šeštadieninė (kartais net 
vargo mokykla vadinamos) pakeisti į 
džiaugsmo mokyklą?

Visiems mieliesiems mūsų penkta
dieninės mokyklėlės ir lankytojams, 
ir tėveliams, ir bičiuliams, ir apyl. 
valdybai ir atsilankiusiems nuoširdus 
ačiū. Marija Ramūnienė

giai atsikalbėjo — “perdaug pavojų”, 
tačiau tai nekliudė, matyt, per jų po
niutes, paslapčiai pakliūti į gatvę “nie
ko bloga nematant”. Kaip žinome, kai- 
kur už valstybės paslapčių nesaugoji
mą, ypač pavojaus ar parengties metu, 
taikoma net mirties bausmė. Ernestas ___ ________ ________
Galvanauskas buvo perdidelis džentel- j. Danys, drabužius — O. Danienė, 
menas, kad jieškotų bausmės plepiams į programas piešė Kęstutis Vilčinskas ir 
bailiams. Ypač po to, kai jo pakvies- i Rūta Danytė.
tas žemesnio laipsnio Polovinskas, da-j Vaikai ilgokas savo roles gerai iš- 
bar p. Budrys, gen. konsulas Niujor-jmoko ir scenoje jas puikiai išgyveno: 
ke, priėmė misiją su pagarba ir dėkin- - puikus buvo pasakų šalies Kalėdų se
gamu, o ir pats Klaipėdos sukilimas• nis V. Radžius (nebe naujokas sceno- 
tada praėjo su dideliu ir visišku pasi-įje — vaidinęs airių -kat. operetėje), 
sekimu. j geras buvo ir senelis Šaltis — G. Mi-!

E. Galvanauskas “Drauge” su dide-> falas (National Research Council inži-i SUDBURY, Ont. 
liu kaltumu atsimena, kad tie jo ne- menus: bando ugovti nauja savo ta-‘ v 9

“ ’ ’ lentą). ' | PRIIMTUVĖS PAS JAUNAVE-
Jei nirmasis veiksmas parodė tėvy-i DŽIUS. — Po šaunių lietuviškų vestu- 

nėje likusiųjų vaikų skuroą, bet tvir-i vių per Tris Karahus, pas jaunave- 
tą jų tikėjimą ir tautines dorybes, tai ? džius Justiną ir Birutę Stankus buvo 
antrojo veiksmo Kalėdų senelio paša- i rūpestingai ir gražiai paruošti sugrąž- 
kų šalis buvo atpildas doriems vai- tai, kur dalyvavo patys artimiausieji

klusnūs pulkininkai, laidojant Lietuvą 
: betgi parodę nemaža talento vikriai 
pakeisti uniiormas. išeina, visokių vy
rų mes turėjome, bet kad ateities lie
tuvis sugebėtų atskirti grūdus nuo pe
lų, istorijos lapai tenka skaityti visi— 
geri ir blogi. Prieš Ęrnestą Galyanaus- kams. Ir spalvotos šviesos^ eglės, ir 
ką, didįjį lietuvį, dirbusi tokiose sa- ’ senelis soste, ir angelai, ir nykštukai. Priėmė^ 
lygose, daug būsimų kartų dar lenks;įr vaikai, ir šokantieji, ir giedantieji t 
galvas. Nulenkime ir mes, i 
rint kai
ilgai idealu valstybės vyro, kuriam rū- j 
pi ne tušti žodžiai, “garsinimai” ar • 
pompos, o dideli darbai tautai. Ir jis 
brangino tautą daugiau kaip sroves ir 
partijas, visoms savo laiku atiduoda
mas našią duklę (išskyrus, žinoma, an
ti- ir neo-demokratus) ii' sugebėdamas 
pasilikti virš jų, kaip ir dera stambaus 
kalibro lietuviui.

Daug ilgų metų, sveikatos ir laimės 
tauriam ir dideliam lietuviui E. Galva
nauskui! ' St. Bijūnas

draugai. Jaunieji visus labai gražiai

SUDBURIO LIETUVIŲ BENDRUO-
nes nežiū-i; nukėlė visus žiūrovus i laiminga kū- MENĖJE pernai pakrikštyta 7, susi-

• ■ . ___ <• ' ‘ . . , . , • z»v • ______ ___ikurių klaidu, jubiliatas liks1 dikystę. (tuokė dvi poros (iš jų viena mišrios
J Po apyl. pirm. dr. A. Jurkaus svei-1 tautybės) ir mirė 3. Koresp.

WINNIPEG, Man.
BENDRUOMENĖS SUSIRINKIMAS. I rėčkas) Įvyko gruodžio 30 d. Ta pi-oga 

— 1962 m. gruodžio 9 d. buvo šaukia- i suvaidin.ta E. Pralgauskaitės “Kelias į 
mas KLB Winnipego apyl. metinis su- i tėvynę”. Režisavo šeštad. m-los mokyt, 
sirinkimas, Į kurį atsilankė tiktai 12: St. Ramanšauskas.
žmonių. Dėl permažo skaičiaus susi- G. GALINAITIENĖ gruodžio 29 d. 
rinkimas atidėtas. Kstr. ! parapijos salėje savo giminių ir arti-

į inuju tarpe atšventė gimtadieni.
STASYS BUJOKAS, “TŽ” bendra-: '

darbis nuo pat šio laikraščio Įsisteigi- Cf.
mo dienu, sunkiai serga ligoninėj. Ne-:**»••*• Vilt.

v .o h- —; PADĖKA. — Reiškiu nuoširdžiausią
j ir jo žmona inokyt. Bronė ; Pa«Įėką rengėjams P. Baronui^ ir J. Le-

GERB. REDAKTORIAU, . _ _ _
Gulint Cleveland ligoninėj teko * H§°ninėS P° SUnki°^

skaityti Jūsų “Tėviškės žiburių” vieną | Rokienė Vizbaraitė. Nuoširdžiai • levičiui. suruoštiems mano 50-ties m. 
numeri. Jis man patiko todėl prašau ii j lįnkime abiem pasveikti. -gimtadienio proga staigmeną, Tėvui
man siuntinėti i Clevelandą. Patinka »Barnabui Mikalauskui, OFM, už daly-
todėl, kad rašo apie pasaulio sportą ir’ PARAPIJOS BAZARAS, Įvykęs pr. • vavima pobūvyje ir leidimą pasinaudo- 
filmus, kurių kituose laikraščiuose nė- į m. gruodžio 6, 7 ir 8 d. davė gryno pel- pobūviui reikalingais daiktais^ 
ra. Grįžęs iš ligoninės pasiųsiu Jums no S745,78. Prie paruošiamųjų darbų mininkėms _  pp. Ir. Baronienei, Ir.

šei-

čeki. Su pagarba V. Alis

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

420 Roncėsvalles Ave. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namą CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

International 
Driving School

WALDI
S59 COLLEGE ST.

Telefonas LE. 2-5461
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRIČKUS atlieka Įvairius pija- 
ninu remonto darbus ir sustygavi- 
mus. Perta Ir parduoda naudotus 
ptyaninn*. Telefonas EM. 4-8757.

ganda, lietuviams svetimos komu- Jau- tautos dydis priklauso 
histinės ideologijos skleidimas ir r 
sieksninės naujojo dievo Čtlruš- 
čiovp kalbos su reikšmingomis 
naujojo asmenybės kulto itarpo- 
mis: “(salėje pagyvėjimas),(salėj6 
plojimai), (salėje juokas)..

nuo tautiečiu svorio pasaulyje 
•C ?•' . . V .

Pa j ieškojimai
MARIJA GEDGAUDIENĖ iš Lietu

vos j ieško šių asmenų:
1. savo vyro Viltodo Gedgaudo, gi

musio 1890 m. Gudijoje; 1930-nr jis iš
vyko į Kanadą iš Ryško kaimo, Šilalės 
valse., Tauragės apskr. Kanadoje lai
kė restoraną. Gyveno iki 1939 m. 38 
King St., N. Waterloo, Ont.;

2. savo vyro kaimyno Kazio Mati- 
jošaičio, kartus su jos vyru atvykusio 
į Kanadą. Iki l939 m. jis gyveno Pat
rick, Sask., Canada.

Kas žino apie jų likimą, maloniai 
prašomi pranešti šiuo adresu: J. Petra
vičius, 34 Prennan Ave., Islington, 
Ont. Tel. ,239-0271. -

Augštattisiriemaitis ...
Augštaitis skundžiasi žęmajčiui: 
—. Dirbu, tąutiniairie barer ir 

stengiuosi kuo geriausiai padary
ti už visus kitus; o žiūrėk, kad 
tvos kas per susirinkimą-ar per-' 
spaudą, tik laikykis!

žemaitis: — Tėpįyr bra; veizie- 
jai.kap mūrininks mūrija: padeda 
daug košės, plytą štato augščiau 
visų kitų plytų, bet tai plytai ir 
visom kitom vis kaukšteli. Tada 
mūras yr stiprus, ir visos plytos 
stovi savo vietoj tiesiai. Tep, bra.

t

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

j naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

Sniečkus gyventojų “mylimas”
Kaunietis, atvykęs i Vilnių, 

teiraujasi draugo, dirbančio vie
noje “ministerijoje”:

— Ar tiesa, kad Sniečkus bijo 
atentatų, kad i darbininkų, mitin
gus visada siunčia “panašuoli”?

— Tai netiesa. Draugas Snieč
kus nereikalingas panašuolio, nes, 
jis yra gyventojų mylimas ...

— Bet vakar jūsų Įstaigoje aš 
mačiau žmogų, labai panašų i

■ Sniečkų, kaip du vandens lašai.
i —Tai buvo vienas tarnautojų, 
į kuris dirbo trečiame augšte. Bet 
: jis jau miręs, ši rytą buvo rastas 
' gatvėje darbininkų nužudytas.

Atsiuntė vienas “TŽ” 
skaitytojas.

APDRAUDA =»
RO. 6-0811 arba RO. 6-0832
49 CAMEO CRES, REAR JANE PARK PLAZA, 
TORONTO 9, ONT.
Commissioner for Taking Affidavits.

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

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

dirbo: Kaz. Mažeika, J. Demereckas,
A. Kairys. Loterijai fantus sutvarkė: gai paruoštą vakarienę: pobūvio daly- 

: M. Daubarienė, Eg. Banikonienė, O. • viams už atsilankymą: E. L. Pusliams, 
z. -i i o p p poigrįmams a j Ališauskams,

B. K. Gegeckams, V. A. Liaksams, M. 
V. Wroniak, B. Z. Jakuboniams, J. Le- 
levičieiiei, V. Platakiui, J. Girevičiui, 
J. Morkuškiui, J. Giliūnui.

Visiems dar kartą dėkoju už linkėji
mus ir Įteiktą man vertingą dovaną.

VI* Palujanskas

RODNEY, Ont.
AUKOS KOMUNISTINEI TAIKAI. 

— N. Metų proga pas S. Repšius buvo 
susirinkęs būrys lietuvių, kuriem šei
mininkas, kaip neseniai grįžęs iš okup. 
Lietuvos, papasakojo savo Įspūdžius. 
(Jo vardu tie įspūdžiai skelbiami ir 
“Liaudies Balse”). W. Kauzonas pa
sakė prakalbą, kviesdamas aukoti “pa
rėmimui pasaulinės taikos”. Surinkta 
$35 ir pasiųsta į Torontą “Taikos ko
mitetui”, kuris yra žinomas kaip so
vietų imperializmo rėmėjas. Ar nege
riau būtų tas lėšas panaudoti Sibire ir 
okup. Lietuvoj vargstantiems tautie
čiams? Bvs.

Į —------— ——

Smaižienė ir S. Daubarienė. Šeiminiu- ■ 
kavo: ketvirtad. — O. Greeningienė, * 
O. Jančiukienė ir St. Bartininkienė; 
penktad. — T. Timmermanienė ir A. 
Balčiūnienė. Joms padėjo Hilda ir Ju
dita Barkauskaitės; šeštad. — Br. Jan
čiukienė, Marija (Mykolo žmona) Ja
nuškienė. S. Ramanšauskienė ir Mar. 
Daubarienė. Bingo pravedė T. Lukas. 
Loterijos bilietėlius pardavinėjo: Z. 
Dielininkaitienė ir H. Barkauskaitė; 
fantus — A. Dielininkaitis, A. ir V. 
Januškos, Aid. Jančiukaitė. šokoladu 
lošė: T. Timmermanaitė, D. Demerec- 
kaitė ir O. Jančiukienė.

Loterijos traukimą pravedė Ęv. Ka- 
lasauskas. Laimėjo: laikrodį — V. Bal
čiūnaitė. radiją — I. Pranevičiūtė, 
maisto šaldytuvą rankinį — R. Gali- 
naitis, savo spalvotą portretą — Lar
sen. 100 sv. miltų maišą — J. Razma, 
kumpį — Ona Demereckienė, cukraus 
maišą — Hilda Barkauskaitė.

VAIKU KALĖDŲ EGLUTĖ, į kurią 
atsilankė ir Kalėdų senelis (J. Deųie-

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Rocm 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9130 

(pne Dufferin)

Visą rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
ta*.

Sav. Ant Paškevičius

Platakienei, A. Giliūnienei už skonin-

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA 

NEIMAN, B2SSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių)

i

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

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

Įrengimai ir pataisymai.
Tel RO. 7-9947 

24 Hnmberview Rd., Toronto.

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 4, 

(į rytus nuo Dufferin St.)

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvallesy 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O;

Pritaiko akintus visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų 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 vaL ryto iki 6 v.v.

Dažai ir sienoms 
vaškas, popierisi šepečiai, 

- r TERPENTINAS

SKY’S PAINT & WALLPAPEfc 
891 DUNDAS ST. WEST 

Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont^_

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN. --------- i—

KOMERCINIAI,

DRAUDIMO IŠTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND- 
ROVĖS. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ Iš VIENOS 
KOMPANIJOS.

H

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131

NAMV

RO. 6-7132



VASARIO 2 DIENĄ, ŠEŠTADIENIDIDYSIS "TŽ" SPAUDOS BALIUS JAU ČIA PAT - VASARIO 2 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 
PRISIKĖLIMO SALĖJE. TAI VISŲ SPAUDOS BIČIULIU JAUKUS SUSITIKIMO VAKARAS
Ruošiama nuotaikai tinkama kultūrinė programa. Bus ir neišsenk antis, gaivinantis bufetas. Organizuojama loterija. Kas turėtų jai vertingų fantų • dovanų, malonėkite paskambinti “T 2” administracijai. Rengėjai bus dėkingi. 
Taigi, laikas ruoštis visiems j sparčiai artėjantj spaudos balių.
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Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Bažnyčios vienybės oktavoj 

— nuo sausio 18 iki 25 d. mel
džiamasi už krikščioniškųjų tiky
bų vienybę. Minėta intencija šį 
sekmadienĮ laikomos Mišios ir ta 
tema — pamokslai.

— Šią savaitę lankomos šios 
gatvės: Prince Rupert, Edna, 
Vanda, Bloor W., Alhambra , ir 
užbaigiama Indian Rd.

— Prie parapijos bažnyčios per 
du sekmadienius renkami bend
ruomeninio solidarumo Įnašai. 
Apylinkės valdyba jiems priimti 
yra paskyrusi įgaliotus asmenis. 
Labai būtų gražu, kad lietuviai, 
lanką šv. Jono Kr. bažnyčią, jaus
tų reikalą paremti lietuvių Bend
ruomenę jos gražioje veikioje.

— Tikybos pamokos vaikams— 
kiekvieną sekmadieni po 9.30 ir 
11 vai. pamaldų.

— Vasario 16 — šeštadienio 
vakare šios parapijos bažnyčioje 
Įvyks iškilmingos pamaldos, o po 
to — priėmimas parapijos salėje.

— Parapijos choras, vad. muz. 
St. Gailevičiaus, baigia paruošti 
lotyniškai Charles Gounod giedo
tines Mišias, kurios artimoje atei
tyje bus giedamos sekmadieniais 
Šurnos metu.

— Sveikiname Inocento Jurce- 
vičiaus šeimos narius, laimingai 
atvykusius pas savo vyrą ir tėvą 
iš Lenkijos į Kanadą.

— Jaunimo choro repeticijos: 
penktadienį 6 v.v., šeštadieni — 
po Htuanist. mokyklos pamokų.

— Ateinanti sekmadieni jaunu
čių ateitininkų susirinkimas pa
rapijos salėje 4 vai. p.p.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
susirinkimas šaukiamas sausio 20 
d.. 2 vai. p.p. Lietuviu Namuose. 
Dundas ir Ossington gatvių kam
pas. Susirinkimas šaukiamas pasi
tarti dėl kvietimo nuolatinio ku
nigo. Todėl prašoma visus Toron
te ir apylinkėse gyvenančius 
evangelikus gausiai šiame susi
rinkime dalyvauti.

Organizacinis komitetas 
metinis visuotinis su

si sekmadieni, sausio 
p.p., pas narę Kybar- 
alorne Cres. Visas na- 
prijaucia’ičias prašo-

Valdyba
šv. Jono Kr. parapijos Katali-j 

kių Moterų dr-jos skyrius, vyk
dydamas savo metini darbų pla
ną. pradeda rengti eilę linksma- 
vakarių. Pirmasis — bandomasis 
Įvyks sausio 20 d. — ateinanti 
sekmadieni, 5 vai. p. p., parapi
jos salėje. Smulkesni paaiškini
mai skelbime. Skyr. v-ba

. “Varpo” choras ruošiasi daly
vauti varžybose ‘Laisvės festiva
lyje”. Jo pasirodymui skirta tik 7 
minutės. Numato dainuoti: Br. 
Budriūno “O. Nemune” ir J. Gu
davičiaus “Kur giria žaliuoja”. 
Taip pat trumpas bus ir šokėjų 
pasirodvmas.

‘‘Dainos 
sirinkir" 
20 d., 
tier 
res t sa'y 
me aisilar'. vti

A. t A. PAŠKOVICIUI Lietuvoje mirus, 
jo sūnus — Vytautą ir Marių Paškovičius. 

dukrą dr. Meiluvienę bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS CHORAS 
kviečia visus Toronto tautiečius į 
TRADICINĮ GRANDIOZINĮ

j MONTREAL, Que.
Prisikėlimo parapijos žinios
— Šv. Šeimos šventės proga 

pr. sekmadienį dienai pritaikyta 
tema pamokslus sakė T. Paulius, 
iškeldamas aktualias šeimos pro
blemas ir jų priežastis. Tęsiant 
šią temą, šį sekmadienį kalbės T. 
Kornelijus. T. klebono metinis 
parapijai pranešimas apie 1962 
m. parapijos veiklą — kitą sek
madienį, sausio 27 d.

— Besiruošiant parapijos de
šimtmečiui į choro eiles įsijungė 
naujų choristų. Sveikiname ir dė
kojame! Kviečiame dar daugiau. 
Šios savaitės repeticijos: antrad.
— moterims, ketvirtad. — vy
rams. Repeticijos daromos muzi
kos studijoje 7.30 v.v.

šį sekmadienį — speciali 
vyskupijos įsakyta rinkliava imi
grantams ir jų pastoracijai pa
remti. Kviečiame prisidėti.

— Šį ir kitą sekmadieni Toron
to apylinkės valdyba prie bažny
čios renka solidarumo Įnašus. Vi
sus kviečiame atlikti šią lietuviš
ko solidarumo pareigą.

— Pirmos Komunijos ir tiky
bos pamokos pradžios mokyklos 
mokiniams — sekmad. po 10 vaL 
Mišių. Tikybos pamokos gimna
zistams bus tęsiamos toliau va
sario mėn.

— Visas Katalikių Moterų dr-
jos nares prašome atkreipti dė
mesį į šį sekmad. tuoj po paskuti
nių Mišių muzikos studijoje šau
kiamą dr-jos visuotinį metinį su
sirinkimą. Renkama nauja valdy
ba. Visos narės būtinai kviečia-i 
mos dalyvauti. -I

— Vaikų choro bendra repeti-i 
cija bus šį sekmad., 2.30 vai. p.p. į

— Jaunimo pasilinksminimas į kos studijoj e. Dalyvaus svečiai su
— kas sekmadieni 7.30 vai. vak. pranešimais — dr. V. Vvgantas ir
muzikos studijoje. -- -- -- •

— Kitos savaitės kalėdojimas: visus kviečia dalyvauti. 
Alhambra Ave., Constance St.. 
Grenadier Rd., Hewitt Ave., High

ŠOKIU VAKAR A.
JIS ĮVYKS PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE SAUSIO 26 D. 
Bus turtingas, bazaras, bufetas ir kitos staigmenos. 
Gros puikus modernusis Benny Ferry orkestras.

Pradžia šeštadieni 7.30 vai. vakaro. Įėjimas $1.50. Choro valdyba

I

Šį sekmadienį - sausio 20 d., Kat. Moterų Dr-jos 
šv. Jono Kr. parapijos skyrius gražiai išpuoštoj 
parapijos salėj rengia LINKSMAVAKARį.

Kviečiam senus ir jaunus. Šokiams gros lietuvių orkestras. Rate
liams, valsų ir polkų “figūroms” vadovaus geras vadovas.
Nebrangus bufetas su. skaniais užkandžiais, karštais, šaltais gėri
mais, tortais ir pyragaičiais. Laimės šulinys ir kiti įvairumai. 
Pradžia 5 vai. po pietų. Kas ateis—nesigailės. Įėjimas laisva auka.

Rengėjos

Tarybos posėdis
Toronto apylinkės valdyba kvie

čia Toronto apylinkės tarybą po
sėdžiui, kuris įvyks Lietuvių Na
muose, viršutinėj salėj, sausio 25’ 
d., 7.30 vai. vak. Visiems rink-j 
tiems tarybos nariams ir organi-’ 
zacijų pirmininkams bus išsiunti- ■ 
nėti pakvietimai. Jei dėl adresui 
pakeitimo negautumėt pakvieti
mo. tai vadovaukitės šiuo prane
šimu. Posėdyje būtinai dalyvauki
te, nes tai Jūsų tautinė pareiga.

Toronto apyl. informacija
“Lituanus” žurnalo vajaus už- 

; baigtuvės — šį šeštadienį, sausio 
‘ 19 d.. 7.30 v.v. Prisikėlimo muzi-

pranešimais — dr. V. Vygantas ir 
dr. H. Nagys. Vajaus komitetas

__ ___ _ _ _ _ Jieškomas rėmėjas. — Vokieti- 
Park Gardens. Howard Pk. Ave., lietuvių katalikų sielovados 
Marmaduke St., Parkside Dr.

— Vladą Šaltmirą ir Danutę 
Mašalaitytę. sukūrusius šeimos ži
dinį. nuoširdžiai sveikiname ir 
linkime laimingo gyvenimo.

PEREINAMOJI TAURĖ
SPORTININKAMS. — Sausio 

8 d. Toronto apylinkės valdyba, 
pagerbdama ir paskatindama lie
tuvių sportininkų veikimą, nutarė 
skirti pereinamąją taurę, kurios 
taisyklės bus paruoštos vėliau, pa
sitarus su sporto vadovais. Taip 
pat valdyba paskyrė $50 “Litua
nus" žurnalui paremti.

vadovas kun. A. Bernatonis yra 
kreipęsis Į “Žiburių" b-vę prašy
damas maldaknygių “Vaiko Die
vas" vaikams. Leidėjas, nebūda
mas pajėgus vienas aprūpinti di
desniu kiekiu maldaknygių lietu
vių vaikus Vokietijoj, būtų dėkin
gas, jei atsirastų duosnus rėmė
jas,' kuris sutiktų finansuoti šį 
reikalą. Pranešti: “Žiburių" b-vė. 
941 Dundas St. W., Toronto 3. 
Ont.. Canada.

Mielą draugę
DANUTĘ MASALAITYTĘ 

ir
VLADĄ ŠALTMIRĄ 

sukūrusius šeimą sveikina —

Aušros Vartų parapijos žinios
— Mūsų jaunieji sportininkai 

jau pradėjo krepšinio lygos rung
tynes. Gražus pasiruošimas akty
viomis treniruotėmis ir ryžtinga 
sportinė dvasia žada mūsų spor
tiniam jaunimui gražių laimėji
mų. Mūsų parapijos sporto klubo 
vaidyba, nuodugniai apsvarsčiusi 
klubo sportinį pajėgumą, priėmė 
Kanados Sporto Apygardos kvie
timą dalyvauti sporto varžybose.

— Šį šeštadienį, sausio 19 d., 
7.30 v.v., AV salėje šv. Onos dr-ja 
ruošia įdomų kortų vakarą. įei
nant aukojama tik vienas doleris. 
Visi šios pramogos mėgėjai ma
loniai kviečiami dalyvauti.

— Šiomis dienomis Toronto 
Prisikėlimo parapijos choro diri
gentas muz. kun. Br. Jurkšas at
siuntė mūsų chorui oficialų kvie
timą koncertui Toronte. Mūsų 
choras yra laukiamas Toronte- ge
gužio mėn. pradžioje.

— Nuoširdžiai dėkojame mie
liems geradariams, aukoiusiems 
mūsų bažnyčios fondo reikalams. 
$10: Rokienė. Ant. Kirkus, A. 

I Snaokauskas. V. Baltakienė. Pr. 
į Ilgūnas. Alf. Jankus. J. Sinius. J. 
i Kardelis. St. Balsienė, dr. V. Pa- 
•vilanis. M. Juodviršis ir E. EI-

čiu frontu — netik parapijoj, bet 
ir už parapijos ribų. Jis yra žy
mus visuomenininkas, pamoksli
ninkas, misijų vedėjas, stovyklų 
organizatorius. Linkime jam sėk
mingai tęsti plačiuosius savo dar
bus visoj Amerikoj.

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Praeito sekmadienio suruoš

ta parapijos jaunimo išvyka pra
ėjo su didžiausiu pasisekimu. Po 
Mišių 8 vai. ryto 2 pilni autobu
sai — apie 70 asmenų — su savo 
globėju kun. dr. F. Jucevičiu iš
vyko i St. Agathe kalnus pasi
džiaugti žiemos grožybėm. Prisi- 
slidinėję per dieną, geroj nuotai
koj ir su lietuviška daina grįžo vė
lai vakare. Daugiau jaunimui to
kių išvykų!

— ŠĮ penktadieni, sausio 18 d., 
— parapijos komiteto posėdis, o 
sekmadienį bus skelbiama parapi
jos metinė apyskaita.

— Sausio 26 d. šv. Onos dr-ja 
ruošia didelę vakarienę.

— Iškilmingas 50 metų parapi
jos sukaktuvių minėjimas ir N. 
Metų sutikimas praėjo su dideliu 
nasisekimu. Kun. dr F. Jucevi
čius gražiu savo žodžiu pasveiki
no visus susirinkusius. Po to kai-

A. P. Tutliai

Ukrainiečių nepriklausomybės. John Collingwood Read, lietu-

‘vidge;'$15:'M. Grinka: $20: J. bėjo parap. k-to pirm. A Norke-
- . _ _ — . hunas. Lvgiai 12 vai nakties bu-

Sr.; $25: VI. Stankevičius ir D. vo. atnašautos šv. Mišios už para-
i hr-kus: $40- A. Masevičius: $45:iP1.1?.s Įsteigėją kun. Vyšniauską.
B Žemgulvtė * M1S1U metu £iedo]o ooeros soliste

i - Užpraeito sekmadienio rink- ^. Kardelienė, kuri savo galingu , 
i liava_ §253 50 I balsu lr ?raz,omis giesmėmis

. į maldingai nuteikė visus dalyvius.
S. bičiuliai A V salė- į’/-mša« iki 3 v. ryto. Gra

ir č. Januškevičius

paskelbimo 45-oji sukaktis bus vių bičiulis, žynius radijo bei te- je pr. šeštadienį surengė gražų 20 i žiai išmioštoie s-il^te darbščiu ir 
minima sausio 27 d., sekmadienį, Revizijos komentatorius ir žurna- vodvhinėc sukakties nro«-!-..n.,-,;., šeimininkių buvo pavai- 
4 v. p.p. Masey Hali. Rengia Ka-ilistas, 58 m., mirė sausio 13 d.į pagerbimą. Vaišės buvo ypatingai; šinti visi svečiai skanias natieka- 
nados ukrainiečių komitetas. Kai- General Hospital ligoninėje. N.: gražiai gerų šeimininkių parimš. j lais. Pelno eauta — §902.70.

. Metų išvakarėse paslydęs krito ir peš Dalwavo anie '100 asmenų į —N. Metų rinkliava $210,15. 
Mt Plaviuk. Kana- gavo kraujo išsiliejimą; buvo ope- Sveikiname sukaktuvininkus ir E. N.

linkime gražaus tolimesnio gyve-; “LP“"’ iaunimo verbavimo va- 
nirno- Į jus sėkmingai tęsiamas toliau.

“Lituanus” žurnalo vajų stu- “Lito” kalendorių su lietuviš- 
dentai nravedė labai energingai kais vardais galima nasiimti “Li- 
aplankydami savo rajone gyve-; te” darb0 vaiandomis. 
nančius tautiečius namuose. Pa-i 
žymėtina, kad daugelis aukų rin-L 
kėlu jau už Lietuvos ribų gimęs 
ir augęs jaunimas. Garbė jiems,- 
o mūsų vyresniesiems maloni pa
guoda. kad jų darbas ir rūpesčiai 
nenuėjo veltui auklėjant priau
gančią kartą svetur.

Mirė J. Bernotas “Lito” pirm, 
notaro J. Bernoto tėvas, senosios 
kartos ateivis. Palaidotas pirma
dienį iš šv. Kazimiero bažnyčios.

bes — Ontario premjeras J. P. 
Robarts, Q.C., I 
dos ukrainiečių feder. pirm.

Kun. Ali. Bernatonis, kapuci-įsuotini narių susirinkimą. Prašo- 
nas. katalikų sielovados vadovas J me visus tuos narius, kurie nega- 
V. Vokietijoj, atsiuntė laišką “T vote kalendoriaus, t.y., esate pa- 
Ž'’. kuriame rašo: “Ar neatsirastų keitę sąvo gyvenamas vietas, bet

----- ---------------------------------—J -------------- _ 

ruotas. bet neatsigavo. Mūsų kolo
nija. užjausdama mirusio bičiulio 

1863 m. sukilimo šimto metų’šeimą, apgailestauja perankstyvą 
sukaktį mini ir lenkai. Kanados Į jo mirtį. Apyl. valdyba rūpinasi 
lenkų vadovybė paskelbė atsišaū-1 tinkamu pagarbos pareiškimu ve- 
kimą. raginantį visas kolonijas i lioniui ir jo artimiesiems. Jis bu- 
tinkamai paminėti tą Įvykį kaip'vo dažnas lietuvių svečias minė- 
karžygišką kovą prieš Rusiją. At-Į jimuose. kalbėtojas ir pavergtųjų 
sišaukimą pasirašė pirm. Z. J. Ja-Į gynėjas per radiją bei televiziją, 
worski ir gen. sekr. W. Gertler. j Pašarvotas W. A. Miles Fune- 
Apie Lietuvą neužsimenama. ! ral Chapel. Laidotuvės — trečia- 

į dieni, 2 vai. p.p. Grace Church 
Dalis siųstų naujiems metams į (Russel Hill ir Lonsdale Rd ), so- 

“Paramos-* nariams kalendorių ■ lo — V. Verikaitis. Vietoj gėlių 
grįžo, nes adresatai pakeitę savoj—aukos Išganymo Armijai, 
gyvenamas vietas.

Greitu laiku “Parama" savo! 
nariams siuntinės dešimtmečio 
leidinį ir pakvietimus Į metinį vi-

Atvyko iš Lenkijos. — Iš Len
kijos i Torontą pas savo vyrą at-

Visokia veikla reikalauja pini- Kanadoje lietuvių gimnazijos mo- dar nepranešę naujo adreso, pra-
go.-Mieli tautiečiai, kurie dar rie- 
susimokėjote solidarumo Įnašo.

kytojų, kurie sutiktų keletą metų nešti laišku 1129 Dundas St. W., 
•padirbėti mūsų Vasario 16 gini-i Toronto 3, Ont., arba telefonu 

Rašyti Vasario 16 gimn. \ LE. 2-8723. Rk. ved.prašome tai nedelsiant atlikti. So- nazijoj . . .
lidarumo mokesčio rinkėjai, ku- vadovybei arba: Rev. A. Bernato-] 

-• - nis, (lt>) Dieburg/Hessen. Minne-i 
AV ■ V* VU VA VA-A WZ V A A V* \Z V/A A VA VA *A Ve A V< * T T ▼

o kurie dar nesuspėjote surinkti 34, w. Germany.

; - i v "j • uiem is sv. rvdziinieio ud^iiycivb.
V n°. :\ina J^eviCiene su dviem j jįs buvo sunkiai sužeistas auto- 

i dukrelėm — Ramute ir Gražina. 0^0 neĮajmėje Kalėdų šven- 
Inocentas Jucevičius j Kanadą at- -iu metu Užuoj2’ula veiionies ar- 
vyko pries trejetą metų ir stenge-
si iš Lenkijos atsiimti savo šeimą; 
deja, pastangos buvo veltui, nes j 
jis kaip sportininkas vieno turny- vėje pravažiuojančio automobilio 
ro metu Suomijoje pabėgo nuo ir gydomas ligoninėje. Tai antra

' Lenkijos sportininkų grupės, skaudi eismo nelaimė trumpu lai- 
■ Arthur Maloney pastangų dėka ku lietuvių tarpe. A. Z.

timiesiems.
P. Jakubka buvo sužeistas gat-

Pakeitę savo adresus ‘‘Lito” na- 
nariai prašomi apie tai painfor
muoti sekretorių darbo valando
mis arba telefonu, kad jiems pa
siųsti kvietimai ir kita informaci
ja negrįžtų atgal.

Jokie Įgaliojimai, kad ir su liu
dininkais. neatstoja testamentų. 
Daugelis klausinėja, kas būtų su 
io pinigais “Lite’, jei jie mirtų. 
Atsakymas: tas pats, kas ir su pi
nigais kifnns<* hank”nce. “Litas” 
veikia tais pačiais Įstatymais. Iš
imti sudaro tik santaunu apdrau- 
'a: užpildžius žalią kortele, san
taupų apdraudos suma gali būti 
išmokėta mediniui nelaukiant 
formalaus palikimo sutvarkymo. 
Dėl visa kita — namų, pinigų ir 
oan. geriausia kiekvienam pada
ryti testamentą — Last Will, ka-

rie jau atsiskaitėt nuoširdus ačiū

prašome paskubėti tai atlikti ir 
atsiskaityti su solidarumo Įnašo 
vadovu. Toronto apyl. inf.

Danutė ir Leonardas Garbaliauskai

JUOZUI MORKŪNUI Lietuvoje įnirus.
jo dukteris A. Lieparskienę, Z. Stravinskienę, 

sūnų J. Morkūną ir kitus šeimos narius 
nuoširdžiai užjaučia —

J. Gailiūnienė ir šeima

, Visuomenininkui, advokatui

KAZIMIERUI GUGIUI mirus.

broli M. Gugi su šeima nuoširdžiausiai užjaučia

M. ir VI. Miccikos 
A. ir B. Stonkai 
O. ir D. Šiumos 
Alf. Kairys

nis, (16) Dieburg/Hessen. Minne-j

Nepriklausomybės Talkos ko-: 
mitetas rengia Vasario 16 minėji-; 
mą LN did. salėje vasario 9 d. 
Kalbės gen. kons. dr. J. Žmuidzi-į 
nas, inž. M. Meiliūnas, dainuos, 
sol. J. Sriubiškienė...

Šv. Juozapo ligoninėje gydosi; 
J. Matulionis, B. Ramanauskas, J J 
Adomaitis. A. Čirūnas ir B. Mas-; 
keliūnas. Pastarąjį N. Metų die
ną einanti gatve su kitu asmeniu 
pravažiuojantis automobilis suža
lojo.
PASTOVUS DARBAS rūkalų ir dova
nų krautuvėje mergaitei ar jaunesnio 
amžiaus moteriai. Patyrimas nereika- s 
lingas. Tel. 241-7383. Skambinti po i 
3 vai. p.p.

; AGENTAS reikalingas vienam ra-. 
! jonui. Gaminiai išbandyti 34 m. prak- j 
i tika. Parduodami įmonės kaina. Yra j 
garantijos. Pakartotini išpardavimai. 
Nereikia patyrimo ar apibrėžto amž. j 
apsukriam asmeniui. Saugus investa
vimas. Asmeniškam pasitarimui skam
binkite EM. 3-7384, ar rašykite 941 
Dundas St. W., Toronto.
PAGEIDAUJAMAS PARTNERIS vy
ras ar moteris pradėti biznį, kurį nu
tarsime abi pusės susitarę. Kreiptis as
meniškai ar telefonu LE. 6-5752, 41 
Beaty Ave.. A. Galinaitis.

REKOMENDUOJU be pasipelnymo įsi
gyti pelningą gazo stotį su restoranu 
ir butu priešais lietuvio motelį prie 48 
kelio Simcoe ežero apylinkėje. Teirau
tis tel. LE. 1-6498 Toronte.

Dr. J. URBAITIS
Chirurgas ir gydytojas

1796 BLOOR ST. W.
Tel. RO. 6-6791

Grįžo iš 
atostogų 

ir vėl priima pacientus.

Jucevičių šeimos reikalas buvo. . Borevičius SJ lisšioli- Hangi be io mediniams susidaro 
>,7C r m.nisj A’; klebon^ skiriamas daug išlaidu irpalikimo. sutvar- 

čikagon į liet. T. jėzuitų centrą kymas labai užsitęsia. Notarinis 
; išeivijoj naujiems darbams. AV testamentas kainuoja apie $15-20.

pajudintas Kanados užs. r. minis
terijoj: ministeris kreipėsi i Len
kijos ambasadą Otavoje. Reika
lai pajudėjo, ir po trejų metų ši 
jauna šeima vėl susitiko Kanadoj. nai'. klebonu skiriamas T. K. Peč- 

kys. SJ. vikaru — T. Zaremba.
Įspūdžius apie okupuotą Lietu-i SJ. Per savo buvimo laiką Mont- 

; va Člaremonto salėje pr. sekma- reaiy t. Borevičius, SJ. veikė pla- 
; dieni papasakojo K. Pempė ir A.
Puzara. Repšiai nedalyvavo. Ne
apsiėjo be pasmilkymų komunis
tam. nors negalėjo paslėpti, kad Lietuvos, Kuršėnų miestelio, ad-; 
ir ju giminės buvo išvežti Sibiran resuotas 33 Indian lor; Toronto 3,;

i bei kitu skriaudų. Ont. Atsiimti “TŽ” administraci-
-------------------------------------------- joje. I

Julei Vaitkienei yra laiškas iš

DISTRICT ESTATE BROKERS 
Nariai Montreal™ Real Estate Board 
3907 Rosemont Blvd. Tel. 722-2472 
Namai, žemė, draudimas, paskolos, 
įėjus i dešimtuosius darbo metus 
reiškiame nuoširdžią padėka mūsų 
klijentams ir visiems padėjusiems 
ir prisidėjusiems išeiti į prekybinį 
gyvenimą.

Su pagarba
P . A D A M O N I S

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

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

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

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

ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ D’FN > 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE

TAUPYK IR SKOLINKIS 
SAVO KREDITO 
KOOPERATYVE

“LITAS”
Adresas: 1451 CRAWFORD 

BRIDGE AVE., VERDUN. P. Q. 
Telefonas PO. 7-4280.

Santaupos apdraustos vienam mili
jonui dolerių. Mirties ir invalidu
mo atvejais pagal turimą draudimo 
polisą santaupos iki $2000 išmoka
mos dvigubai. Už santaupas moka
ma 4,25%. Už asmenines paskolas 
imama tik 7,6%. Už nekilnojamo 
turto paskolas imama tik 6,5%. 
Pigus paskolų draudimas skolinto
jo mirties ir invalidumo atvejais.

BANKAS VEIKIA: Sekmadieniais nuo 10.30 iki 1 vai. p.p. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: pir
madieniais nuo 10 iki 12 vai. ir nuo 7 iki 8 vai. v.; trečiadieniais ir penkta- 
deniais nuo 7 iki 8 v. v. Vedėjas D. Jurkus. PO. 7-4280. 3907 Rosemount 
Blvd.: trečiadieniais ir penktadieniais nuo 3 iki 8 v. v. ir šeštadieniais nuo 
10 iki 12 vai. Ved. padėj. P. Rudinskas, RA. 2-2472. Nedarbo laiku paskolų 
ir kitais skubiais reikalais kreiptis pas ved. padėj. P. Rudinską, HU. 1-2957.

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados. Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont

Poniai V. KALENDKIENEI ir šeimai.

jos .mamytei Lietuvoje mirus.

gilią užuojautą reiškiame —

Br. Galinienė

Lietuviška baldu 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namu AM. 
1-0537.

J. M. Astrauskai

kniilWC — Nylon seamless — reg. $1.00 pora
IVlUieribKUb K.UJilieN _speciali nuolaida—2 poros už $1.00

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanu, 
suvenirų ir įvairią reikmenų krautuvėn

//
1212 Dundas St. W. Tel. LE. 29547 

J. BER2INSKAS
Užsakymai priimami ir paštu.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas tartas ap
draustas. Važiuojam kas savaite i 
Montrealį, Londoną, Windsora. Hamil
toną. North Bav, Sndburi ir kitur.

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664
Vakarais — HU. 9-1543.

ARTI JANE GATVES. $6.000 įmokėti. Moderniškas bungalovas, 2 metų 
senumo, su dideliu sodu, privatus įvažiavimas, prijungtas garažas.

PRIE HUMBER UPfiS. $6.000 įmokėti. Originalus triplcksas. trijų šeinių, 
su balkonais, dideli kambariai, pajamos $355 mėnesiui, arti susisiekimo, 
krautuvių ir mokyklų. Savininkas parduoda su dideliu nuostoliu.

BLOOR, PRIE HIGH PARK
7 kambarių, rauplėtų plytų namas, labai moderniškai įrengtas. 2 virtuvės 

ir 2vonios, nauja apšildymo sistema, platus įvažiavimas, garažas. Pirmą 
kartą parduodamas.

QUEBEC — HIGH PARK. Pajamų namas, labai geram stovy, pilnai išnuo
motas, vandeniu alyva šildomas. Platus įvažiavimas, {mokėti apie $3.000.

. . - - .■ . .

Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimų High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI.




