
Sukilėliu metai
Iš miškų, kaimų ir miestų 
Minios renkasi pulkais, 
Kad mums amžiais laisvė šviestų, 
Kad nemirtume vergais.

Iš partizanų poezijos

Rašytojai, savi ir svetimi, apibūdindami mūsų tautą, sako, kad 
lietuvis yra taikus, lėtas ir labai kantrus. Aušrininkai mėgo lyginti 
lietuvį su Nemunų, kuris “tykiai plaukią, per Lietuvos šalį”, naip 
Nemunas leidžia žiemos šalčiams save ŠiiKausyti, taip ir lietuvis 
gali ilgai kęsti priespaudą. Tačiau ateina laikas, kada kantrybė 
išsenka. Toji valanda išmuša, kai prispaudėjas ima grasinti pačiai 
lietuvio egzistencijai, lyg pavasari susigrūdę ledai užkimšti Ne
muno tėkmę. Tada lietuvis, kaip ir Nemunas pavasarį, sujuda. 
Sukilimui pakilęs lietuvis jau nebepanašus i ramųjį Nemuną. - 
jis — audringas, užsispyręs, drąsus ir savo tikslo siekia nesigailė
damas asmeninių aukų.

Nežinia, laimingos ar nelaimingos tos tautos, kurių likimas ' 
per amžius tekėjo ir rebeteka viena ramia srove. Mums Apvaizda i 
skyrė kitokį kelią, kiekviename šimtmetyje net po keletą kartų į 
leidžianti susidaryti užtvankoms, grasinančioms tautos egzisten- ' 
ei jai. Lietuvis per šimtmečius jau priprato su tomis kliūtimis 
grumtis. Sukilėlių kraujas jau nekartą plovė Lietuvos žemę.

Neverčiant istorijos puslapių toli atgal, jau vien praeitame 
šimtmetyje Lietuva pergyveno bent tris sukilimus — du ginkluo
tus ir vieną neginkluotą. Jeigu pirmasis ginkluotasis sukilimas 
183J m. dar nebuvo įsiūbavęs visų plačiųjų Lietuvos kaimo masių, 
tai antrasis 1863 m*., kurio šimtmetinę sukaktį šiemet minime, 
apėmė visą kraštą, tiek teritorijos, tiek žmonių atžvilgiu. Sukili
mui vadovavo bajorija. Tai buvo paskutinė Lietuvos bajorų, kaip 
tautos vadų, funkcija. Po sukilimo mūsų bajorija arba buvo su
žlugdyta arba pati sužlugo lenkų įtakoje.

Bajorijos tarpe vadų gretose buvo ir kunigų. Savo kilme ir 
darbu būdami arčiau liaudies kamieno, kunigai, kaip tautos vadai, 
ir po sukilimo nežuvo. Trečią sukilėlių dalį sudarė kaimo žmonės, 
kuriem smulkesni sukilimo tikslai nevisad buvo aiškiai žinomi. 
Tamsią baudžiavos naktį jų dvasioje, gal daugiau pasąmonėje negu 
sąmonėje, sužibėjo laisvės žvaigždė, žvaigždė šviesi ir didinga, 
vedanti kaip tuos Tris Išminčius į naują pasaulį. Sibiro taigos 
bei Muravjovo kartuvės buvo niekis prieš tą didįjį laisvės žvaigž
dės žibėjimd. '

Ginkluotiesiems sukilimams sužlugus, šimtmečio pabaigoje 
prasidėjo ilgas kultūrinis sukilimas — kova už lietuviškąją spaudą. 
Tos kovos vadų vietas, šalia kunigų, užėmė jau iš kaimo kilusi 
inteligentija.

“Polonia”.
Šiame paveiksle jis vaizduoja 1863 m. sukilėlius, kalančius ginklus paprastoje kalvėje, nes negalėjo >
Dail. A. Grotlgeris yra sukūręs paveikslų ciklus iš 1863 m. sukilimo — “Lituania” ir r’ — -• * ’ » .i - -
gauti ginklų iš užsienio.

Skilimas Rytuose ir Vakaruose
Skandinavijos spauda plačiai 

aprašė rusų ir kinų komunistų 
nesutarimus, kurie pasireiškė Ry
tų Berlyno suvažiavime* dkišiol 
visdėlto eiliniam skaitytojui taip 
ir lieka neaišku: ar čia tik mėgi-

Savaitės įvykiai

Dar tik per pusamži persiritęs dabartinis šimtmetis savo pus
lapiuose jau spėjo įrašyti eilę naujų stambių sukilimų:

1905 m. sukilimas pajudino caristinės priespaudos pamatus.
1918-20 m. laisvės kovos, daugeliu atvejų ėjusios sukilimo 

kovų principu, atnešė nepriklausomybės atstatymą.
1923 m. Klaipėdos sukilimas, kurio 40 m. sukakti šiemet 

minime, grąžino Lietuvai pajūri.
1941 m. atkaklus sukilimas prieš pirmąją raudonąją okupaciją.
Pagaliau didžioji partizanų bei Sibiro tremtinių epocha, dar 

nepasibaigusi.
Ir taip, versdami nesenos istorijos puslapius, matome, kad 

lietuvis per pusantro šimtmečio bene daugiau laiko praleido suki
lėlių - kovotojų eilėse, negu ramiai gyvendamas ir pasiektais vai
siais džiaugdamasis.

Minėtąsias kovas bei sukilimus esame jau ne kartą minėję. 
Šiemet, sukakus šimtmečiui nuo didžiojo 1863 m. sukilimo, ver
tėtų išnešti visas ant laisvės aukuro sudėtas aukas i platųjį pasau
lį. Tegu visi pamato, kad už savo būsimą laisvę esame jau iš anksto 
sumokėję gausia kraujo auka. Tai yra didžioji prasmė skelbti 
šiuos metus sukilėlių metais ne vieno kurio sukilimo, bet visų lie
tuvių sukilėlių, žinomų ir nežinomų, kaip tai ir buvo rekomenduo
ta KLB krašto tarybos suvažiavime Otavoje. Tai buvo vieno krašto 
atstovų iškelta mintis, tačiau ji verta dėmesio viso laisvojo pasau
lio lietuvių. Į tai turėtų atkreipti dėmėsi vadovaujantieji mūsų 
veiksniai. Be jų oficialaus paskelbimo ta sukaktis negalės būti pla
ningai paminėta, šiais metais Įvyksta laisvojo pasaulio lietuvių 
seimas. Reikia tikėtis, kad ir jame ši sukaktis bus tinkamai atžy
mėta. A. R.

Paryžiuje pasirašyta vokiečių • prancūzų daug žadanti sutartis. 
Apie ją De Gaulle sako: “Nėra pasaulyje žmogaus, kuris nesuprastų 
to akto didelės svarbos. Jis netik užvertė ilgos ir kruvinos istorijos 
konfliktų Lapą, bet ir atidarė duris naujai Prancūzijos, Vokietijos, 
Europos ir pasaulio ateičiai”. Jis pabaigė 400 metų kovų laikotarpį. 
Si sutartis bus pateikta Prancūzijos ir Vokietijos parlamentams. Pa
gal ją, įvedama glaudi bendradarbiavimo sistema: valstybės galvos 

i susitiks reguliariai dukart į metus; užsienio ir kr. apsaugos minis- 
! teriai susitiks kas trys mėnesiai; generalinių štabų viršininkai susi- 
Į tiks kas du mėnesiai. Panašiai bus bendrauarbiaujama kultūros, 
‘ švietimo ir jaunimo reikaluose. Šių dviejų valstybių susitarimai 
pirmon eilėj bus pranešami kitiems Bendrosios Rinkos nariams: 
Italijai, Belgijai. Olandijai ir®----------------- ----------------------
Liuksemburgui. Atrodo, kad šis1 Chruščiovas Berlyne perėjo iš 

! susitarimas nepatinka nei Britą- į puolimo į gynybos poziejas. Ne- 
'nijai nei Amerikai. Juo labiau jis1 panaudojo, kaip buvo jam įpras- 
nepatiks bolševikinei Rusijai. ; ta. jokio naujo grasinimo ir nesta- 

i ė vakarams jokiu ultimatumu.
JAV vis dar palaiko Britanijos į jį esą paveikę: Įsitikinimas, kad 
kandidatūrą į Europos sąjungą, i atominiais ginklais Amerikos ne- 

Prez. Kennedy pareiškė: “Mes' išgąsdinsi: raud. Kinijos kieta lai- 
manome, kad tai padės apjungti 
Europą, kuri veikdama kartu su 
Amerika, užtikrins saugumą Eu- 

Amerika nenorinti dominuoti, 
nors De Gaulle sako, jog įėjus 
Britanijai bus atidarytos durys 
Amerikos vyravimui.

JAV derybos su Sov. Sąjunga 
i dėl nusiginklavimo vis dar tę- 
! siasi. Tai nepabaigiamos dery- 
i bos, kurios vedamos bolševikų 
: propagandos tikslais. Tai savotiš- 

■>. ' kas žaidimas, kuriuo norima įro- 
' dyti neva savo norą nusiginkluoti, 
į Tai primena speco lošimą, kuris 
į pralošęs sako: “Kortas traukiau ir 
iš rankovės, ir po stalu mečiau, ir 
vistiek pralošiau; matyt, su žuliku 
lošiau”.

r0Pai ir JAV”. Jis priminė, kad ^tystės ^anguje 
» ’ Amorika npnfkrir.fi dominuoti f*’*'''*""'’

r r r i k i c s Kitas įtakingas švedų dienr.
J - ki ni b j“Goeteborgs Handels-och Sjoė-

Musų korespondentas Švedijoj j farts-Tidning” mėgino giliau pa- 
į į nagrinėti tuos pagrindus, kodėl

kysena gali privesti prie vidaus 
konfliktų. Jis užbaigė: “Mes neno
rime karo ... Mes nenorime ka-

';.. mes norime 
gražaus gyvenimo čia žemėje”.

Britanijoje visada vyravęs an- 
tiamerikonizmas, po De Gaulle 
pasipriešinimo priimti Britani
ją į Europos ūkinę sąjungą žy
miai sumažėjo, ir ėmė kilti ne

apykanta Prancūzijai. Anglams 
dabar ji tapo beveik priešu. Mac- 
millano, o kartu ir konservatorių 

į partijos, priešai viską dabar ver
čia Prancūzijai. Jo galimybės rin
kimuose. ypač Gaitskeliui mirus, 

’ žymiai sustiprėjo. Amerika anglų' 
. akyse lieka vienintelė atrama ir 

tik su ja reikia tartis, o De Gaul
le esą reikia palikti “Mažąją Eu
ropa’.’) A nglosaks-.i akyse dabartį .

JAV yra pasiruošusios išgaben- niu 
ti iš Turkijos ir Italijos senes
nio tipo raketas ir duoti Polaris 

raketų Įrengtų, povand. laivuose.
•monolitinio" pavir- . u- a;etu kai iis buv-> betėvis. snvo! Kaikas įtaria, kad Amerika daro ..............

r nija skyrėsi nuo Maskvos. Suomių protestą reikšdaves nedalvvavimu vei nuoiaiuą sovietams uz ieui.^ą, aapualus drnarajoj ir ten kur- 
priešinosi i sąjungininku posėdžiuose Kaį! daryti Rusijoj ribotą inspekciją. į ti pramonės įmones, jei Britanija

du paveikslai. Tai buvo tik laiki- prez. De Gaulle taip aiškiai pasi
priešino Amerikos prezidentui ir

nimai pro padidinamąjį stiklą žiū- J11?, nuvainikavimas nes po kiek Britanijos premjerui. Prancūzijos 
rėti i smulkius vidaus reiškinius ^aiko Stalino paveikslas vėl ka- garbė, didybė ir visiška nepri- 

. .z . , . . , hnin nartuos nmrp - iii________ •______ ____ _______  y?bojo partijos biure.
Netik vidaus propagandoje li- klausomybė jam esą viskas. Karo 

.rietu, kai lis buvo beiė"is. ----

Chruščiovas, Castro ir... De 
Gaulle.

7.000 amerikinių firmų buvo
pasiruošusios investuoti savoar tikrai nenuslepiamų vidaus lū 

zi i su.icltas 
šiauš skeldėjimas? , ... . ... .

Siain ar tain tikri ar nuduoti komunistai griežtai į------ ----- - nO1 . . - . _
nesutarimai nepatogion padėliu betkokiems Suomijos ryšiams su jiųj m. anglų priversti prancūzai i Tf'PS’ ; būtų tapusi Bendrosios Rinkos

..K s .i,™™ „„...o™ —- tul.ėjo paiikti sirija. jis nesiv?ržė i dai yta ijsium su Kubos įvykiais, nariu. Dabar’viskas sustojo. Bn-
. i ambasadoriui Dutf Cooperiui pa- Vokietija pasisakė už Britam-' anl‘os uk!° buk,lc dabar‘,n1“1™’ 

'Jūs įžeidėt Prancūziją jos priėmilna i Europos Bend- i* "cra viliojanti: nolarbas. dide-
vietų vyriausybe oficialiai su tuo įr išdavėt Vakarus!’". i -- — _

SUV™ ..v. “ . . į Goeteborgo laikraštis stebisi, i tas. r............ .... ___________
kad neeilinis Prancūzijos valsty-j kancleriui Adenaueriui, nutarė 

suprastas, net viešai žeminamas. | pos ūkinėje sąjungoje dėl politi- 
Antai. 1958 m. į jo laišką dėl va-:nių ir ūkinių motyvų yra būtinas, 
karietiškojo “triumvirato” prez. i 
Eisenhoweris ir premjeras Mac- 
millanas net nesiteikė atsakyti.! z Z joe -r m * % *

stato užsienio k£mPm-tijasTokiu ^ur.opo^lals.vo^ sri-
būdu išrvškėja kaikurie kiti vi- tinn4 E,FTA lr tatai krastoj..,.^ 
daus prieštaravimai. Antai, tik^utralumo pažeidimu nors so-h.eikšti: 
sausio pradžioje pirmą kartą i 
ginčą įsivėlė, nors labai atsargiu 
pareiškimu, suomių kompartija

Suomijos stalininkai
1961 m. rugpjūčio mėn. visas 

i suomių kp politbiuras lankėsi 
į Maskv'oje. Toji viešnagė, matyt.

Ryšium su tuo švedų kalba lei-: nebuvo labai maloni, nes buvo ap- 
džiamas Helsinkio, dienraštis į gaubta visiškos tylos. Tada buvo 
“Hufvudstadsbladet” plačiau pa-i laukiama, kad suomių kp Įsijungs 
nagrinėjo dabartinę suomių koni-: į albanų komunistų kritiką ir su- 
partijos vidaus padėti. Nuo pat: griežtins kovą su ‘asmens kultu” 
destalinizacijos pradžios suomių į savo viduje. Tačiau ir toliau į akis 
komunistų vadai laikėsi labai re- krito pernelyg didelis nuosaiku

mas.
______ ___ Kubos krizės metu suomių ko- 
kulto” nebūta, todėl nebuvę nė munistai oficialiai pritarė Chruš- 
reikalo pripažinti kokias nors su čiovo linijai, tačiau tyliai jį kriti- 
tuo susijusias klaidas ar keisti kavo. Tik N. Metų angoje jie pa- 
kursą.

Tik 1957 m. suomių kp suvažia
vimo metu buvo nuo sienų nuim
ti didieji Stalino. Kuusineno. Pes- 
si, Aaltoneno ir kt. komunistų va- 

J

! piivuiuiią i uviiu- - msipt-p 814 632 — ir vra• rają Rinką. Ministerių kabinę- -]a. pa\1.eKe » yra
i tas, pirmininkaujant pačiam ^°^ia’ k“1’08 na^uvo i?.er pa^fi 

— ! kancleriui Adenaueriui, nutarė, *^lus 7^ Ulbama net
bininkas ir toliau liko Vakaru ne-i kad Britanijos dalyvavimas Euro- apie s.va10 nuvei tinimą ir ūkimo 

_____.... •__ ; J........................ ovvp.mmn ivpin snmazpnma. Pro-

zervuotai naujosios Maskvos lini
jos atžvilgiu. Pagal juos, “asmens

Kas naujo Kanadoje ?
Aklųjų savaitė visoje Kanado

je skelbiama vasario 3-9 d. Ta 
proga Kanados aklųjų institutas 
primena visiems rūpintis savo 
akimis: vartoti skaitymui 100- 
150 w. elektros lempas; nežiūrė
ti televizijos visai tamsiam kam
bary; prižiūrėti vaikų akis.

Konservatorių partijos suva
žiavime Otavoje nebuvo priim
ta rezoliucija atominių ginklų 
reikalu. Vyriausybei paliktos 
laisvos rankos. Konferencijoje 
pasireiškė savotiškas nusistaty
mas prieš JAV.

kimų metu už juos balsavo 37% 
balsuotojų.

Užtikrintas darbas visam gy
venimui — yra unijų tikslas. Ka
nados Darbo Kongresas, kuris 
bendradarbiauja su JAV darbo 
unijomis, nori, kad ateityje po 
5 darbo metų darbininkui dar
bas būtų užtikrintas visam am
žiui. Taip pat siekiama trumpes
nės darbo savaitės ir ilgesnių 
atostogų: 13 savaičių 15-tais dar
bo metais ir po to 3 mėnesius 
kas penkti metai. Automatinių 
mašinų Įvedimas yra didžiausias 
šiuo metu unijų rūpestis.

metų laikotarpiui. Jie neturi jo
kio vaidmens provincinėse vy
riausybėse. tik atidaro parla
mento sesiją, ruošia priėmimus 

j bei atstovauja Britanijos kara- 
I lienei Gubernatoriams mokama 
apie $48.000 metams.

sijuto priversti užimti galutinę 
poziciją; pasisakyti už Maskvą, ta
čiau labai iš lėto, tarsi nenoromis. 
Tik Chruščiovo kalba Berlyne 
privertė suomių komunistų “sta
linistinė” vadovybę prisidėti prie 
albanų ir kinų komunistų pasmer- 

; kimo. Kol kas tai pati didžiausia 
suomių kp nuolaida. Ar jj išgel
bės ją nuo valymo? — klausia 
“Ilufvudstadsbladet”.

Vakarietiški kiniečiai '

“GHST” mano, kad sąjunginin
kai turi susitaikyti su De Gaulle 
tokiu, koks jis yra, nes jis valdo 
Prancūziją. Negudru esą jį lai
kyti paprasta valstybės galva.

Amerika pavargs
Laikraštis toliau nurodo, jog 

De Gaulle vra įsitikinės, kad 
Amerika pavargs remdama Euro
pą. todėl pastaroji turi pasirengti 
pati atsilaikyti prieš sovietus. Tik 
neaiškumą kelią jo žodžiai apie 
Europą “nuo Atlanto iki Uralo...”

Vyriausybės sluogsniams arti
mas “Stockholms - Tidningen” šia 
proga reiškė nuomonę, jog tai — 
rimčiausia V. Europos krizė. Nors

Tunizija viešai kaltina Alžeri- 
jos šefą Ben Belą už organizavi
mą pasikėsinimo prieš Tunizi- 
jos prez. Bourguibą ir aplamai 

pastangas nuversti esamą vyriau
sybę. Jau anksčiau buvo konsta
tuota jo žygiai prieš Portugaliją.

Brazilijoj daugumai nubalsavus 
už prezidentini režimą, senasis 
kabinetas atsistatydino ir prezi

dentas pakvietė naują min. pirmi
ninką Dantas. kuris sudarė sudė
tinę vyriausvbę iš trijų kairiųjų 
partijų.

gyvenimo lygio sumažėjimą. Pro
jektuojama kurti “Amerikos Ben
drąją Rinką”, i kurią Įeitų JAV, 
Britanija. Skandinavija ir visa 
Britų Bendruomenė.

Sov. Sąjungos — Kinijos susi
kirtimas dar paaštrėjo. Pekingo 
dienraštis atvirai paskelbė puoli
mą, nukreiptą i pati Chruščiovą. 
Jis kritikuoja ir kitų kraštų kom
partijų atstovų laikyseną, smer
kia Jugoslavijos revizionizmą ir 
reikalauja pakeisti Kremliaus 
taktiką. Visus puolimus prieš 
Chruščiovą Pekingas nutarė iš
leisti atskira knyga ir paskleisti 
kuo plačiausiai.

Ruošiamasi pasaulio lietuvių seimui
De Gaulle kalba daug ką sukretu- i PLB valdybos pirm. dr. J. Sun- ■ kad Įvairiose srityse vyksta pa- 

! si ir papiktinusi, tačiau tai esanti • gaila buvo pakviestas padaryti ■ ruošiamieji pasitarimai. Seimas 
'jo nuosekli linija, kurios jis lai- pranešima apie būsima laisvojo‘iv-’^s 1^63 m. Darbo Dienos ilga- 

! Prancūzijos prez. De Gaulle’kėši nuo pat pradžios, atmesda- pasaulio lietuviu seimą KLB To-9TdyTA^nt!8PJUC10 3° 
įkalba davė pagrindą švedų spau-jmas Jungtinių Europos Valstybių ___ «____ « ___ ________ |- tugsejo - u.u. luronie.

'dai baimintis, jog ir Vakaruose 
’ vyksta panašūs skilimo reiškiniai,

mintį. Laikraštis perspėjo.' jog I ron^o_ ^rybos po^yje sau- = seimo darbotvarkę, pagal pra- 
prez. De Gaulle paprastai neme-;Sl° “° L .Namuose .Is jo prąne-; nesėja, galima suskirstyti į tris

Qucbcco provincijos prancūzų 
nacionalizmas auga. Net provin
cijos liberalai, vad. premjero 
Lesagc. pasuko ton pusėn ir gra
sina atsiskyrimu nuo konfedera
cijos. Klausimas paskutiniu lai
ku gerokai diskutuojamas. Pagal 
istoriką. Toronto un-to prof. J. 
T. Saywcll. prancūzų kilmės ka
nadiečiai dažnai esą traktuoja
mi kaip Kanados indėnai, kurių 
vieta esanti rezervate — Que- 
bece.

Liberalų partijos populiaru
mas, pagal Gallup viešosios nuo
monės institutą, šiuo metu yra 
47%. Už konservatorius pasisa
ko tik 32%, nors praėjusių rin-

Europos ekonominė sąjunga 
bus naudinga Kanadai,—pareiš
kė V. Vokietijos konsulas Her
bert Siegfried. Esą klestinti Eu
ropos pramonė turės Įsivežti ža
liavų iš Kanados. Jam esąs ne
suprantamas kanadiečių nusista
tymas prieš tą ekonominę są
jungą.

Gubernatorių Kanados provin
cijom skyrimas yra užsilikęs iš 
koloninių laikų, kai gubernato
rius buvo ir teisėtas valdytojas. 
Dabar taip pat, be generalinio 
gubernatoriaus visai Kanadai, 
feder. valdžia skiria po guber
natorių kiekvienai provincijai 5

Kanados bankai pradeda skųs
tis. kad atsiranda vis daugiau 
Įvairių kredito bendrovių, ken
kiančių jų veiklai. Už indėlius 
tose b-vėse mokami augštesni 
nuošimčiai, o dažnai ir skolini
mosi sąlygos yra lengvesnės, ne
gu bankuose. Nors oficialios 
banku nalūkanos yra 6% . tačiau 
priskaičius visus papildomus 
mokesčius, visada išeina 9%, ko 
ir patys bankai neslepia.

j vjnoia Įjauaouo oniuiuv i ciomnicu, vaiuiv > v> . v . . • I t i* ' j* i i a - •

į kaip Rytuose. Stockholmo dienr. ta kortų ant stalo, neturėdamas^1110 paaiškėjo, kad seimas pa-’dalis: propagandinę kultūrinę—
“Dagens Nyheter”. nors atsargiai, 
bet nedviprasmiškai priskyrė 

! Prancūzijai “vakarietiškųjų kj- 
įniečių” vaidmenį. Kitas sostinės 
■dienraštis “Svenska Dagbladet”, 
i sekdamas savo linkmei artimu 
į Paryžiaus “Le Figaro”, taio pat 
vedė lygiagrete su Rytais, šypso- 

į mės iš tarpeklio, kuris atsiveria 
į tarp Pekinco ir Maskvos, tačiau 
esama pagrindo baimintis, kad ir 
Pekingas su Maskva ims šypsotis, 
skvlant Atlanto bendruomenei, 
rašo laikraštis. Skiria ne techniš
ki klausimai, kaip pvz. anglų že- 

i mės ūkio reikalai. b«t nevienodos 
Į nažiūros i Prancūzijos, Britani- 
; jos ir visos Europos vaidmenį, jų 
į santykius su vadovaujančia Vaka- 
l hį iėga — JAV.

De Gaulle esą nelaiko Britani-

Kanados pramonininkai ir mi
lijonieriai Britanijoj yra žinomi 
visam pasauliui. Pirmoje vieto
je stovi Garfield Weston, kurio 
keityklos ir maisto krautuvės — 
Lobiau s — yra garsios netik Ka
nadoje. Vien Britanijoj jo kapi
talas siekia $125 mil. su $13 mil. 
metinio pelno. Antroje vietoje į jos Europos dalimi. “Polaris” ti 
eina kanadietis Roy Thomson 
su savo laikraščių, žurnalų ir lei
dyklų grandine; toliau — E. P. 
Taylor, kuris pradeda Įsigyti 
alaus daryklas Britanijoj, ir ket
virtas — Lord Beaverbrook.

i no raketos priėmimą jis laiko tie- 
’ siog išdavimu ir tolesne priklau
somybe nuo JAV-bių. Tuo tarpu 
JAV ir sovietai rodą vis daugiau 
noro susitarti tarpusavy, ir tatai 
galėtų Įvykti Europos nenaudai.

I grindinėse linijose suplanuotas irkoziriogero

Kanados lietuviai studentai surinko “Lituanus” žurnalui $1.500. 
Nuotraukoje dr. V, Vygantas (kairėj), vyr. žurnalo tvarkytojas, pri
ima čeki iš stud. R. Gaižučio, “Lituanus” vajaus k-to pirm. Kanadoje.

Nuotrauka S. Dabkaus

• poilsinę ir studijinę. Propagandos 
‘ srityje numatoma plati spaudos 
j konferencija: seimui išpopuliarin
ti numatoma net užpirkti vietą di
džiuosiuose laikraščiuose, radijo 
ir televizijos programose. Kultu-

1 rinėje srityje jau Įpusėjęs didelės 
dailės parodos organizavimas; nu
matytas kultūrinis vakaras, pla
taus masto pobūvis ir visko viršū
nėje simfoninis lietuviškos muzi-. 
kos koncertas, kuri išpildytų cho-

i ras. pianistas. Toronto simfoninis 
I orkestras, diriguojamas muz. V. 
į Marijošims. Koncertui jau išnuo- 
j motas O’Keefe Centras, kur yra
3 000 vietų. Ten bus ir didžioji 
dailės paro la. kuri užtruks ilges
nį laika. Sekmadienio iškilmingos 
namai ’os katalikams planuoja- 

: mos Toronto katedroje, studijinė
je dalyje numatoma eilė naskaitų: 
organramniai PLB reikalai. PLB 
lėšos. PLR vieta politiniame Liė- 
♦uvos laisvinimo darbe, lietuvy
bės išlaikvmas. nadėtis Lietuvoje, 
milijoninė peticija Jungtinėms 
Tautoms ir kt.

npnfkrir.fi
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ISTORIKAI KAIP KALVIAI
VYT. SIRVYDAS

Be lietuviui įdomaus prof. Ba
ckus straipsnio ‘The Problem of 
Feudalism in Lithuania 1506- 
1548”, “The Slavs Review” 1962 
XII. recenzuoja visą eilę knygų, 
kurių temos sąmoningam lietu
viui įdomios. Be to, kitame nr. 
žada išspausdinti mūsų prof. V. 
Vardžio “The Partisan Move
ment in Postwar Lithuania”.

Harvardo un-to leidykla iš
spausdino prof. Mendelio “Di
lemmas of Progress in Tsarist 
Russia” (310 p. $7). Pasirodo, 
bolševikai ne pirmieji siekė at
silikusią mužikišką Rusiją pra- 
monėjimu civilizuoti. Tikslo bū
tinumą suprato grafas Witte 
(premjeras 1903-1906), planą 
pradėjęs 1892 m., statydamas 
geležinkelius ir prikalbindamas 
prancūzų kapitalą. To meto ru
sų inteligentija, suskilusi “mark
sistų” ir ‘liaudininkų” pažiūro
mis, vietomis rėmė grafą, vieto
mis puolė. Rėmė marksistai, ti
kėdami, kad rusai, kaip ir visos 
tautos, turės “neišvengiamai” 
žygiuoti kapitalizmo keliu į de
mokratiją ir socialistinę revoliu
ciją. Liaudininkai manė, kad dėl 
Rusijos atsilikimo ir valstiečių 
skurdo nebūsią pramonės augi
mui būtinų rinkų. Klydo, nes 
1914 m. karo išvakarėse Rusija 
jau turėjo nevisai blogą pramo
nę, kurią karas ir bolševiku re
voliucija sunaikino. Tokiu būdu, 
valdžion įsirioglinęs Leninas, o 
dar labiau Stalinas, dideliu ne
žmoniškumu Rusiįa pramonino, 
neatnešdami laimės nei rusų 
tautai, nei jos kaimynams. Ar 
pasivijimas Amerikos rusus pa- 
dąrytu tiek, cjvilizwotais k^ip 

"''amerikiečiai, įrodys tik ateitis.
Rutgers un-to leidykla išleido 

Amerikon imigravusio ukrainie
čio istorijos prof, šteppos “Rus-

sian Historians and the Soviet 
State” (437 p., $10). Autorius 
mokė Kijevo un-te 1930-1943, 
persikėlė Vokietijon 1943 m. ir 
1953 m. apsigyveno Amerikoje; 
mirė 1958 m. Istorijos rašymas 
sovietijoje, sako tvarkomas kaip 
kokia dirbtuvė. Iki 1927 m. bol
ševikai kovoję už įsitvirtinimą, 
todėl į tai nedaug dėmesio te
kreipę, ir daugelis “buržujinių” 
istorikų išliko vietose ir tęsė 
darbą.

Bet užėjo “kovos už marksiz
mą” tarpsnis 1928-1934, kuria
me vyravo istorikas Pokrovskis, 
sakęs, kad istorijos tikslas yra, 
ne tiesą nustatyti, bet dienos po
litiniais motyvais atkurti praei
tį. Tapo išvalyta visa eilė istori
kų, jų tarpe ir senovės Lietuvos 
žinovas prof. M. K. Liubavskis. 
Pokrovskis tikėjo, kaip marksis
tas, kad be atitinkamos ekonomi
nės bazės nesukursi nei socializ
mo nei komunizmo. Tokiu būdu 
ne salėjo patikti Stalinui, užsi
mojusiam sukurti socializmą vie
name krašte — Rusijoje, o ne 
visame pasaulyje. Po to. atsirado 
nauia kryptis istorijai rašyti, su
puolus! su Hitlerio įsigalėjimu 
Vokietijoj 1934 m. Pokrovskio 

- šalininkai (jis mirė 1932) buvo 
išvalyti, o jų neistas Ivanas IV 
ir Petras Didysis iškelti galingos 
rusu valstybės kūrėjais. Ta vals
tybė nebuvusi Pokrovskio “impe
rialistinė plėšikė”, bet “pažangi 
bendruomenė”, kurioj rusai bu
vo ne žiaurūs ravergėtai. bet 
“vyresnysis” b r o 1 is . Įsakyta 
skelbti, kad ekonominė bazė ne
būtina komunizmo .“antstatui”. 
Šios krypties nrisila&oma ir 
Chruščiovo. Tokiu būdu ir šian
dien sovietijoje istorija rašoma 
ne tiesai iškelti, bet partijos vy
ravimui sustiprinti.

Gen. Douglas MacArthuras -

GEDIMINAS GALVA

Sutemos Amerikos pietuose
Kova už visuomeninį teisingu

mą išjudino visą lotyniškąjį žemy
ną, kuris nūnai pergyvena šute-

jam rūpi ne vietos visuomeniniai 
klausimai, ne reformos, bet pel
nas. Vietos ir užsienio kapitalis-

Argentinos, Brazilijos ir Čilės 
valstybės pergyvena sudrumstas 
iienas. Vidaus neramumai, inflia
cija, skurdas ir visuomeninis 
kraštutinumas neteikia vilčių, 
kad turtingasis žemynas sugebės 
tvirtai atsistoti ir savo kojomis 
vaikščioti. Turtuoliai — dešiny
sis sparnas siekia vįsomis priemo
nėmis ginti iš praeities pavelde- angiai paialko^dlplomatimus" ry
ta palikimą. Jie nenori jieškoti šius su Pekingu. Jei šiandieną 
išmintingo sprendimo ir dalį tur-; valdytų kiniečius ne komunistai,

nius ir pelną.
Nedraugiškos nuotaikos JAV
Jau nekartą pietiniai amerikie

čiai parodė dantis šiaurės ameri
kiečiams. Neapykantą kursto ne
tik kairysis, bet ir dešinysis spar
nas. JAV nūnai yra neapkenčia
mos P. Amerikoje, kaip Britani
ja komunistinėje Kinijoje, pors

o paaukoti visuomeninei gerovei. 
Tiems yra svetimas visuomeninis 
taismgumas; jie nejieško išlygin
ti kraštutinumus: nutraukti ryšį 
su praeitimi, pakeisti visuomeni
nę sąrangą, nutiesti tiltą tarp tur
tuoliu ir beturčių. ■

Kairiajame sparne jau prade
da telktis skurdžiai, kurie nūnai 
įvairiais vardais vadinasi. Jie ne
kantrūs, nusivylę įvairiomis re
formomis, pažadais ateitį pertvar
kyti. Jie siekia geresnės dabar
ties.

Dešinysis sparnas naudojasi 
įvairiomis santvarkomis, bet iš
imtinai remiasi jėga — kariuome
ne. Jis dangstosi ir demokratija 
be turinio. Kairysis sparnas yra 
revoliucinis. Jam rūni ne santvar
kos forma, bet geresnis gyveni
mas. Abu griežtieji snarnai ma
žiausia domisi demokratija: vieni 
siekia paveldėtas nrivilegijas ap
ginti, kiti jas panaikinti.

Liesos kalorijos
P. Amerikos ūkinės komisijos 

duomenimis, iš 200 mil. gyvento
ju net 120 mil. neturi sveiko ge
riamo vandens. Vidutinis dieno0 
maistas neprašoka 1.200 kalori- 
iu. o 52% visu vvventoiu mata 
tas tesiekia 500 kalorijų, kai JAV 
ir Kanados gyventoju vidutini0 
Hienos maistas siekia 3 100 kata 
rnu. Pusė P. Amerikos gyven
tam tegauna tik viena šeštadaF 
š Amerikos pyventoju davinio 
Vienas trečdalis P. Amerikos pv 
ventoiu cvvona nenanrasfa’v>'' 
skurde: be anšildymo. šviesos, gy- 
dvtata naPalhos ir did^iausia’n0 
nešvarume. 70% P Amerikos gy- 
’^nto’u vra beraščiai /ornėę 

veik nenpin^ėio iš vietos, 
iaį r>erninėri Bolivijos ir ICnhos 
1 *>% pvventoiu žemyne valdo 71. 
6% dirbamos žemės. Koltalįka 
bendrovių, kurias valdo 8000 as
menų. yra anrėmisios 74% visu 
krašta naiamu Gana žvmu vaid
menį atlieka JAV kapitalas, bet

ir jie pateiktų istorines sąskaitas 
už išnaudojimą.

Argentinoje — Peronas, Brazi
lijoje — Vargas, Meksikoje — 
Cardenas buvo diktatoriško nusi
teikimo suvedžiotojai, bet kartu
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UOLA RAMIAJAME VANDENYNE
“Pagal JT 
taisykles 
negalime 
laimėti!...”

Paruošė VYT. KASTYTIS
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J omus Kartis

V. B. Vidugiriai

lo savininkų įtakos ir gauti apie 
30 bil. d oi. ilgametės paskolos.

STASIUI BUJOKUI mirus, 
velionies žmoną Bronę Bujokienę,

STASIUI BUJOKUI mirus, 
Bronei Bujokienei ir šeimai 

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime —
V. T. Užupiai

A. t A.
STASIUI BUJOKUI mirus, 

jo žmoną Bronę, šeimą ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Mielam buvusiam mokyklos draugui

kesčiams mokėti. Per pastarąjį 
septynmetį JAV įmonės vis ma
riau kapitalo įdeda P..Amerikoje,

- KdS»»Bid
Vieša paslaptis, kad amerikie

čiai prieš Castro valdė apie 60% 
krašto kapitalo. Valstybės depar
tamentas Vašingtone tai žinojo, 
bet jo kairysis sparnas rėmė nau
jąją revoliuciją, kad krašte įgy
vendintų nuosaikią visuomenės 
santvarką. Taip Vašingtonas pa
teko į verpetus. Pačioje pradžioje 
F. Castro svyravo. Apie ūkinius 
reikalus jis mažai ką teišmanė. 
Jam atrodė, kad negerovių klau
simas bus išspręstas nusavinus 
amerikiečių kapitalą. 1959 m. dar 
buvo galima su juo tartis, nes 
jam pačiam nebuvo aiškus atei-. 
ties kelias. Jis neabejotinai sie
kė gerovės saloje, tačiau neaprė-

> -T .** ‘ * V - . lt*

buvo garsūs pasipriešinimu JAV. j P® Y?SP ^tausimų painiavos. Jis 
Fidel Castro i uos nurungė, nes Parėjo atsikratyti atskirų kapita-Fidel Castro juos nurungė, nes 
fidelizmas tampa savo rūšies ide
ologija, politiniu sąjūdžiu išsilais
vinti netik iš svetimo, bet ir savo 
kapitalistų jungo.

Pietų amerikiečiai žino, kad iš 
žemyno kasmet išsiunčiama 1 bil. 
dol. į JAV ir Šveicarijos bankus, 
kai nuo 1953 m. į žemyno pramo
nę įdedama mažiau nei 1 bil. dol. 
per metus. Jie sužino iš JAV ži
nių AP agentūros, kad Čilė nega
li savo vario parduoti sovietams, 
nes Vašingtonas neleidžia, tačiau 
anglai gerokai pasipelno parduo
dami jiems ypatingą karinės svar
bos prekę. Visi žino, kad Venezu- 
elos žibalo gamyba didėja, tačiau 
JAV kapitalistai išranda būdus 
pelnui mažinti ir mažesniems mo-

c r
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įvairūs vaisiai, tabletės, daž
nai namuose yra pavojingi 
vaikams, vpa<>-dar neturin
tiems 5 mė&s Ontario svei
katos min. M. B. Dymond, 
M.D., perspėja šeimas nelai
kyti tokių dalykų vaikams 
pasiekiamoje vietoje.

Vasingtono spaudimas taip pat 
nebuvo pergalvotas iki galo. Jo 
politika buvo mechaniška, ma
nanti, kad katilo sienos Sprogs 
prie atitinkamai padidinto spau
dimo. Jis nenumatė Maskvos įsi
kišimo h- tarptautinių painiavų. 
Svarbiausia, jis prašovė prielai
dą, kad Castro liks vietinio po
būdžio apraiška ir neturės jokios 
įtakos pietinei Amerikai.

Prileiskime, kad Caštro per
tempė stygą, padarė klaidų, kad 
jo šarvai jį patį gniuždina. Bet 
šiuo atveju lemia nevien jo, bet 
ir JAV daromos klaidos. Caštro 
buvo priverstas pasirinkti savos 
”ūšies komunizmą ar žlugti. JAV 
/alėtų sunaikinti Caštro, bet kol 
kas neturi būdų sunaikinti fideliz- 
“»ui, kuris užkrečiamai veikia ir 
itus P. Amerikos kraštus.

Mielam bičiuliui ALBINUI LAJUKUI, 
mirus jo mamytei Lietuvoje, 

reiškiame gilią užuojautą —

Juozas Kozeris ir 
Juozas Zurinskas

Kam renka aukas Tautos Fondas?
VLIKo pastangomis išlaikoma Vyk

domoji Taryba V. Vokietijoje. Jos ži
nioje yra motoringo stotis, kuri dirba 
dieną ir naktį. Ji priima Vilniaus radi- 
jofono svarbesnius pranešimus. Užra
šai yra reikalingi Vykd. Tarybos radi
jo transliacijoms ir ELTos informaci
joms. Užrašais naudojasi ir kitos Įs
taigos.

Išlaikoma ELTA. Jos informacija 
lietuvių kalba išeina kas savaitę. In
formacijos paskleidžia gautas žinias 
lietuvių ir pasaulio spaudai. Toliau ei
na kas mėnesi vokiečių kalba biule
tenis. Jis kreipiasi i valstybininkus, 
politikus ir publicistus. Protarpiais 
biuletenis leidžiamas ir anglų, italų 
bei ispanų kalbomis.

Išlaikomos radijo programos Romo
je, Vatikane ir Madride. Tai yra vie
nintelė priemonė išgirsti pavergtai lie
tuvių tsutri Isisvos balsą iš Vakarų.

Išlaikyti tokiam plačiam aparatui 
reikia daug lėšų, kurias reikia sutelkti 
laisvomis aukomis. Kad aukų rinkimas 
sktandziau eitų, prieš eilę metų VLI 
Kas Įsteigė Tautos Fondą, kuris, ypač 
Kanadoje, labai sėkmingai veikia. Tai 
teko pakartotinai girdėti iš Tautos 
Fondo valdytojo, VLIKo suvažiavimuo
se ir spaudoje.

Lietuvos nepriklausomybės minėji
mas vasario 16 d. yra vienintelis tau
tinis Įvykis, kurio proga Tautos Fon
das kreipiasi Į lietuvišką visuomenę, 
prašydamas aukų pavergtai Tėvynei 
laisvinti. Taip buvo praktikuojama ligi 
šiol visoje Kanadoje ir kitose šalyse, 
taip turi likti ir ateityje. Reikia atmes
ti kiekvieną liandyina tą teisę Tautos 
Fondui neigti. Visi aukotojai gali bū
ti užtikrinti, kad jų duota auka tik
riausiai pasieks tą tikslą, kuriai ji yra 
skirta.

Iš ligšiolinės praktikos žinome, kad 
didelė lietuvių emigracijos dauguma 
remia VLIKą ir jo veiklą ir supranta, 
kad reikia prisidėti savo auka prie Tė
vynės išlaisvinimo darbo.

Tautos Fondas kasmet skelbia vajų, 
kuris baigiasi birželio 30 d. čia gali 
papildomai aukoti ir tie, kurie nega
lėjo savo aukos atiduoti Lietuvos ne
priklausomybės minėjime.

Neužmirškit lietuviai sovietinės 
Rusijos padarytų skriaudų lietu
vių tautai ir valstybei! Neleiskit 
laisvam pasauliui tai užmiršti!

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje

Brangiai kainuojanti 
lygybės laisvė

Toronto “Financial Post” rašo, 
kad rasinės lygybės laisvę gali 
palaikyti tik turtingi kraštai, kaip 
JAV. Negro James Meredith in
tegravimas ir apsauga Mississippi 
universitete jau kainavo $4,5 mil.

šiuo metu kyla klausimas, ką turi
me daryti, gyvendami laisvame pasau
lyje, kur nėra smegenys išskalauti ir 
Stirnos uždarytos? Mes negalime ran
das nuleidę tylėti, bet turime su rau
donuoju Lietuvos uzurpatoriu kovoti 
visais mums galimais būdais ir išgalė
mis. Joks režimas nebuvo nepakeičia
mas, jokia valstybė nebuvo amžina. 
Pasidairykime istorijoje. Ir naujau
siais laikais Hitlerio sukurtasis tūks
tantmetinis reichas subyrėjo per 12 
metų.

Raudonoji Rusija yra ant molio ko
jų pastatyta, kuri prie kiekvieno dides
nio susirėmimo gali subyrėti. Palygink 
Kubos Įvykius ir dabartini ideologini 
ginčą su raud. Kinija, kuri Sov. Są
jungą nori Įvelti i karą, kad broliškai 
galėtų pasiimti carų laikais' okupuotą 
Sibirą.

Lietuvos laisvinimo kovai jau eilę 
metų vadovauja VLIKas, Įsteigtas dar 
okupuotoje Lietuvoje. Jį paremti yra 
susibūriusios visos valstybiškai nusi- 
štačiusios 'lietuviškos politinės parti
jos ir grupės. Jis yra vienintelė lietu
vių suorganizuota kovos organizacija, 
pripažinta vadovaujančių Vakarų vals
tybių.

Kiekvieno laisvajame pasauly
je gyvenančio lietuvio pareiga yra 
VLIKą remti ir jam padėti kuo 
sėkmingiau vėsti kovą su Lietuvos 
okupantu dar platesniu mastu.

SOVIETAI 
TOLI ATSILIKĘ

Trys amerikiečių admirolai C. 
Ricketts, W. R. Raborn ir E. W. 
Grenfell pareiškė spaudai, kad 
JAV yra labai toli rusus pralen
kusios povandeninių laivų sta
tyboje. Rusai padarė didelę klai
dą statydami daug dyzelinių po
vandeninių, kurie nei ištolo nega
li lygintis amerikiečių atomine jė
ga varomiems. Yra žinoma, kad 
per praėjusius 10 metų rusai pa
statė 250 povandeninių. Paskuti
niu laiku dyzelinių povandeninių 
statyba sustabdyta ir ruošiamasi 
sekti amerikiečių pavyzdžiais.

Admirolas Raborn pranešė, 
kad bandoma naujos rūšies “Po
laris” raketos, kurios žymiai su
stiprins JAV laivyno pajėgumą.

Toktong tarpeklyje kapitono 
William Barber vadovaujama ma
rinų kuopa žūtbūtinėmis pastan
gomis stengėsi išlaikyti šią per
ėją, kol iki jos prasimuš marinų 
daliniai iš Chosin rezervuaro. Ko
munistai gerai suprato šio tar
peklio strateginę reikšmę. Tūks
tančiai kiniečių dieną ir naktį ata
kavo kuopos pozicijas. Priešais 
kulkosvaidžių lizdus gulėjo kalnai 
kiniečių lavonų, o per juos vis ko
pė naujos komunistų bangos. Kul
kosvaidininkai būdavo priversti 
keisti savo pozicijas, nes lavonų 
kalnai užstodavo šaudymo liniją. 
Kautynėse dalyvavo net ir sužeis
ti marinai. Gulėdami ledo sukaus
tytuose apkasuose, jie užtaisyda
vo ginklus tebekovojantiems 
draugams. Kai pritrūkdavo šaud
menų, marinai gaudydavo į juos 
metamas komunistų granatas ir 
jas sviesdavo atgal į komunistus.

Tuo tarpu šiaurėje Toktong 
kryptimi veržėsi Chosin rezervu
are atkirsti du marinų pulkai. . 
Kiekvieną kelio, pėdą jiems teko 
prasiskinti ginklo jėga. Nuovar
gio ir šalčio iškamuoti marinai 
užmigdavo pakelėse. Karinin
kams teko griebtis net kumščių 
priemonių šiems mirtinai išvar- 
gusiems vyrams ant kojų pastaty
ti. Tačiau pasitraukimui vadova
vęs pulk. Davis žinojo, kad dėl jų 
saugaus atsitraukimo nepalygina
mai didesnes kančias turi pakelti 
Toktongo tarpeklį ginanti mari
nų kuopa.

Pasitraukimu į Toktong tarpek
li buvo įvykdyta pirmoji plano 
dalis. Čia marinus pasiekė pirmie
ji sunkvežimiai, į kuriuos buvo 
patalpinti sužeistieji kovos drau
gai. žygį į pagrindines divizijos 
linijas Hagaru-ri gerokai paleng
vino marinų aviacijos naikintu
vai, nuolatos apšaudydami komu
nistų užimtas pakeles. Į Hagaru- 
ri ptilk. Davis vyrai įžygiavo tvar
kingoje rikiuotėje, nors dauguma 
iš jų turėjo subintuotas rankas, 
kojas ir net galvas. Mirti pa
smerktoji divizijos dalis laimin
gai pasiekė pagrindines savo divi
zijos linijas. Iš Hagaru-ri gynėjų 
krūtinių išsiveržė marinų giesmės 
žodžiai: “From the hall of Monte
zuma to the shores of Tripoli...” 
šiuo marinu himnu jie pasveiki
no per pragaro ugni perėjusius

* V • a e • < •

BESIKRAUSTA MILIJONAI
Per paskutinius 20 metų dau- metonišką Pakistaną ir išvyko In- 

giau kaip 50 milijonų žmonių yra dijon ir 7 mil. mahometonų per- 
persikraustę iš vieno krašto į ki-....................
tą. Daugelis jų, kaip ir mes patys, __ ________ _
buvo-karo aukos, kiti buvo pa-*arabu pabėgėliai iš Izraelio. Jų 
prasti emigrantai, jieską geresnių. yra vjrg milijono ir Jungt. Tautos 
gyvenimo sąlygų. ------

Pirmosios masinės pabėgėlių 
minios prasidėjo su II D. karu. 
D. karui pasibaigus sekė mažesni 
karai, kaip Vid. Rytuose, Korė
joje, Kinijoje ir nepriklausomy
bės kovos Indijoje, Pakistane, In
donezijoje ir Afrikoje. Kiekvie
nas tų didesnių ar mažesnių karų 
paliko milijonus pabėgėlių.*

Prancūzijon nuo 1954 m. su
grįžo virš milijono prancūzų iš 
buvusių kolonijų — Alžerijos, Tu
niso, Maroko ir Gvinėjos.

Iš 52 mil. V. Vokietijos gyven
tojų 12 mil. yra atvykę tik nuo 
1945 m. Didžiausia jų dalis yra 
vokiečių repatrij antai iš dabar so
vietų valdomų sričių. Du su pusė 
mil. vokiečių atbėgo iš R. Vokieti
jos, kuriem komunizmas nebuvo 
pakeliui.

Iš tos pačios Vokietijos tūks
tančiai emigrantų išvyko į JAV, 
Kanadą, Australiją ir kt. kraštus.

JAV nuo karo pabaisos priėmė 
3,5 mil. įvairių pabėgėlių ir emi
grantų, daugiausia europiečių, 
Kanada — 2 milijonus ateivių.

Nors Britanija pati priima emi
grantus iš įvairių kraštų, daugiau
sia iš V. Indijos, tačiau per pas
kutinius 15 metų iš Britanijos 
emigravo apie 1.7 mil. asmenų. 
Daugiausia jų išvyko į įvairius 
Commonwealth kraštus — Kana
dą, Australiją, N. Zelandiją. Dau
gumas anglų grįžta atgal, nes ne- 
najėgia geriau įsikurti ir prisitai
kyti prie vietiniu gyvenimo są
lygų-

Vienas daugiausia darbininkų 
“eksportuojančių” kraštų yra Ita
lija. Nuo 1945 m. virš 2 mil. ita
lų yra išvykę šiaurės ir pietų 
Amerikon, Prancūzijon ir kt. 
Apie pusę milijono italų dirba V. 
Vokietijoje.

P. Amerikos kraštai padidėjo 3 
milijonais pabėgėlių ir emigran- 

savo draugus. I istoriją buvo ira-! tu. daugiausia iš Ispanijos, Portu- 
švti divizijos vado niaj. gen. dli- galijos ir Italijos.

: “Tai nėra. Didžiausias betgi gyventoju

žvalgybiniu lėktuvu, lydimas nai
kintuvų apsaugos, gen. MacAr
thuras aplankė Yalu upę ir komu
nistinės Kinijos pasieni. Iš oro 
nebuvo matyti jokio didesnio ju- 
lėjimo žemėje, žvalgybos viene
tai taipogi neturėjo jokių duome
nų, kurie liudytų komunistinės 
Kinijos įstojimą i karą. Tačiau 
tuo momentu išilgai Korėjos pu
siasalio einančia kalnų virtine, 
kuri skyrė 10-tą korpusą ir 8-tąją 
armiją, nakčia atgabentos kinie
čių divizijos jau ruošėsi užimti 
pozicijas MacArthuro dalinių šo
nuose.

Po dviejų dienų jos pradėjo ne
tikėtą puolimą. Labiausiai nuken
tėjo P. Korėjos divizijos, nes jos 
diplomatiniais sumetimais buvo 
įsiustos arčiau komunistinės Ki
nijos ir sovietinio Sibiro pasienio, 
kai tuo tarpu amerikiečių daliniai 
buvo laikomi toliau nuo pasienio, 
kad kiniečiai ir sovietai neįžiūrė
tų provokacijos veiksmų. Vakari
nėje Korėjos pusiasalio dalyje ki
niečiai nušlavė nuo žemės pavir
šiaus P. Korėjos 2-rąjį korpusą. 
Didesnių nuostolių čia taip pat 
susilaukė ir 2-roji amerikiečių di
vizija. Gen Walker 8-toji armija 
buvo priversta trauktis 38 para
lelės kryptimi. Tačiau savo pasi
traukimui ji turėjo atvirą kelią, jr • • • • • 9 A. * •

Praėjus porai sa
vaičių nuo Truma- 
no - MacA r t h u r p 
konferenci- 

jos Wake saloje, Korėjoje pasi
rodė pirmieji komunistinės Kini
jos savanoriai. Matydamas grę
siantį pavojų savo linijoms, gen. 
MacArthuras dar didesniu inten
syvumu stengėsi likviduoti šiau
rės Korėjos kariuomenės liku
čius, kol karo operacijų nesustab
dė žiejnos speigai. Dėl išilgai Ko
rėjos pusiasalio einančių kalnų 
virtinės jis savo kariuomenę bu
vo priverstas padalinti i dvi da
lis: rytiniu pakraščiu į šiaurę be
siveržianti 8-toji armija buvo pa
vesta gen. Waker vadovybei, va
kariniame pakraštyje 10-tojo kor
puso vadovybę perėmė gen. Al
mond. Tarp abiejų grupių kalnų JT taisyklės mes negalime laimė- 
viršūnėje buvo dvidešimt mylių ti karo, o kiniečiams jo neįmano- 
nločio nekontroliuojama spraga,: ma pralaimėti...

Gen. MacArthuras buyo teisus. 
Peipinge ir už Yalu upės kiniečiai 
pradėjo kelti vis didesnį triukš
mą. MacArthuro būstinę Tokijo 
mieste užvertė žvalgybos prane
šimai, skelbdami aliarmuojantį 
faktą: jeigu komunistinė Kinija 
įstotu į Korėjos karą, kiekvienam 
amerikiečių kareiviui tektų kovo
ti prieš penkis kiniečius. Negalė
damas sulikviduoti Yalu unės til-Į žymiai pavojingesnė situacija šu
tu ir tuo būdu užbėgti įvykiams sidarė rytinėje Korėjos dalyje, 
už akių, strategas MacArthuras 
kreipėsi į prezidentą Trumaną, 
nurodydamas padėties rimtumą 
ir prašydamas daugiau divizijų iš 
JAV-bių. Politikas Trumanas ir 
šį kartą nesuprato stratego Mac
Arthuro — iš Vašingtono ~atėjo 
sausas atsakymas, kad naujų di
vizijų į Korėją nenumatoma 
atsiusti...

— Kiniečiams buvo suteikta 
oficiali garantija, kad mes ne-; 
bombarduosime Yalu tiltų, nelie-j 
sime jų aerodromų ir tiekimo; 
centrų. Mano ponai, tokiomis ap-j 
linkybėmis tai yra oficialus kvie-Į 
timas komunistinei Kinijai. įstoti 
į karą Korėjoje. Jie nieko negali 
Prarasti. Jeigu mes juos sumu
šime Korėjos teritorijoje, komu
nistai visada per tuos nesubom
barduotus tiltus galės pasitraukti 
atgal į Mandžiūriją. Jokia armi
ja pasaulyje karui vesti negalėtų 
reikalauti geresnių sąlygų už tas, 
kurias mes dabar duodame komu
nistinei Kinijai. Jie būtų kvaili, 
jeigu nemėgintų pasinaudoti su
daryta proga. Mano ponai, pagal

sikraustė iš Indijos i Pakistaną.
Dar ir šiandien problemų kelia

nežino, kaip jų problemas iš
spręsti. Norėta juos apgyvendin
ti įvairiuose arabų kraštuose, bet 
jie užsispyrusiai reikalauja teisės 
grįžti j buvusias savo gyvenvietes, 
kurios dabar yra žydų valdomos.

Tol. Rytuose ta pati problema. 
Neskaitant masių pabėgėlių iš ko
munistinės Kinijos Į Formozą, 
anglų valdomam Hong Konge jų 
yra virš milijono. Daugumas jų 
norėtų iš ten emigruoti, bet ne
atsiranda kraštas, kuris juos pri
imtų.

Pagaliau P. Korėja. Ten nuo 
Korėjos karo pabaigos liko 3 mil. 
pabėgėlių, kurie taip pat kraštui 
sudaro problemą.

Naujausi pabėgėliai yra kubie
čiai JAV-bėse. V.K.kuria, kaip vėliau pamatysime, i 

pasinaudojo kiniečių kariuomenė.
Korėjos padangėje savanoriu 

pilotu vardu pasirodė pirmieji 
kniečių lėktuvai. Gen. MacArthu
ras savo pagrindinį dėmesį nu
kreipė i Yalu upę ir per ją nuties
tus šešis tiltus. Norint sustabdyti 
tolimesne kiniečių “savanorių” 
infiltraciją, buvo būtina susprog
dinti šiuos tiltus. Kadangi tiltai 
jungė šiaurės Korėją su komunis
tine Kinija, tokiai operacijai bu
vo reikalingas prezidento Truma- 
no oficialus sutikimas. Tačiau, 
kain ir galima buvo tikėtis, politi
kas Trumanas nesuprato stratego 
MacArthuro minčių, įsakydamas 
tiltu nebombarduoti. Jungtinių 
Tautu saugumo taryba taip pat 
pareikalavo, kad tiltai nebūtu pa
liesti. Prez. Trumanas Jungti
nėms Tautoms mėgino išaiškinti 

siriiaciia. kad kiniečių 
lėktuvai iš Mandžiūriios aerodro
mų atakuoja fronto linijas, kad 
šiaurės Korėjos kariuomenės da
liniai visa tiekimą gauna iš tos 
načios Mandžiūrijos. čia prez.

nadarė didžiausia klai- 
violai nareikšdamas, kad ame- 

nepažeis komunistinės 
v’tovos sienų.

Tnimano neatsargus pareiški
mas buvo didelis smūgis MacAr- 
thurui:

kurią gynė 10-tasis korpusas. Ko
munistai čia lengvai sutvarkė P. 
Korėjos dalinius ir atkirto 7-tąją 
marinų diviziją Chosin rezervua
ro zonoje.

Įvairūs
• . • • • į Lietuva, Latvija,siuntiniai Estija, Ukraina 

ir U.S.S.R.
Iš Kanados: oro paštuSaffflŽ*
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

SINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakvmus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums 

Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi-

Kiniečiai 
pradeda 
puolimų.

Gen. MacArthuras 
nujautė, kad Jung
tinių Tautų suvar

žymai yra oficialus kvietimas išta
ri į karą komunistinei Kinijai, 
lis labiausiai buvo nepatenkintas 
ribotu Jungtiniu Tautu kariuome
nės skaičiumi Formczos neutrali-

Marinai
puola Marinams buvo duo- 
užnugario tas Įsakymas pasi- 
kryptimi. traukti į Toktong 

tarpeklį, prasimušti į 
Hagaru-ri, kur buvo pagrindinės 
marinų pozicijos, ir iš čia pasiek
ti Hungnam uostą. įsakymas at
rodė labai paprastas, jeigu už
miršime nemalonų faktą, kad vi
są pasitraukimo kelią buvo užblo
kavę vienuolika komunistinės Ki
nijos divizijų. Pasitraukima dar 
labiau apsunkino sibiriškas šaltis.

paštu ar eki 
mas greitas

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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. Seštadetniais nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. po pietų

žavimu, draudimu bombarduoti Alyva ištęsti ginklai užsikirsdavo i ver P. Simth žodžiai:
Yalu upės tiltus ir Mandžūrijoje ir tapdavo paprasčiausiomis be- į ''asitraukimas. Marinai niekada kraustymasis buvo Indijai ir Pa- 
esančias tiekimo bazes. .vertėmis lazdomis. Temperatūra į nesitraukia. Mes pradėtame puo-[ kistanui atgavus nepriklausomy-

Lapkričio 24 d. neginkluotu'nukrito iki—30 laipsnių. IUrną užnugario kryptimi...” ibę. 8,5 mil. indiečių paliko maho-

105 Cannon St. E., Hamilton Ont. Tel. JA. 8-6686, 
Ponia V. Juraitis.

SAVININKAI S. ir A. KALOZA
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Rusų vyskupo išpažinimai
Lietuviiį - žydų santykių klausimu

AL. GIMANTAS

tapo arkivyskupu
vyskupystę. Ir visdėlto už keleto 
metų tapo tikrovė.

Sumaniau išleisdinti veikalą 
dviem dalim šiuo titulu: “Pūliuo
jančių žaizdų chirurgija”. Baigęs 
I dalį užrašiau ant viršelio — 
“Vyskupas Lukas, Pūliuojančių 
žaizdų chirurgija”. Mat tuo me
tu jau buvau vyskupas. O juo ta
pau visai nelauktu būdu, tiktai 
aiškiu Dievo pašaukimu.

“Daktare, turite būti kunigu!”
Taškente, kur buvau savivaldy

bės ligoninės vyr. gydytoju ir di
rektorių, įvyko vyskupijos suva
žiavimas. Jame dalyvavau ir dar
gi pasakiau vienu svarbiu klausi
mu entuziastingą kalbą. Po posė
džio paėmė mane už rankos arkiv. 
Inocentas ir nusivedė prie kated
ros, kur eidamas anf šaligatvio 
posūkio kalbėjo apie mano kalbos 
padarytą jam gilų įspūdį. Staiga 
jis sustojo, pažvelgė man į akis 
ir tarė: “Daktare, turite būti ku
nigu”. Nors tolimas buvau šiai 
idėjai, kvietimą kunigystėn, atei
nanti iš arkivyskupo lūpų, priė
miau kaip paties Dievo šaukimą 
ir, net nepagalvojęs nė vienos se
kundės, tariau: gerai, Ekscelen
cija, būsiu. Sekanti sekmadienį 
buvau Įšventintas dijakonu, už 
savaitės — kunigu, ir tapau ka
tedros vikaru. Tuojau pat ėmiau 
sakyti pamokslus ir vadovauti te
ologiniams pasitarimams. Disku
sijose bedievius aštriai nugalė
davau.

Į ortodoksų vyskupus
Už dvejų metų ir keturių mėn. 

tapau vyskupu. Viešpats tada nu
vedė mane Į tolimąjį Janiseiską. 
Visi šios puikių cerkvių vietovės 
kunigai, taip pat Krasnojarsko, 
priklausė “Gyvajai cerkvei” ir 
dalyvavo atnaujintojų sąjūdyje.

Buvau Įpareigotas laikyti pa
maldas, asistuojant 3 kunigams, 
savo bute. Vieną dieną, eidamas 
pamaldų kambarin, pastebėjau 
tarpduryje stovinti senyvą vie
nuolį. Jis pažvelgė i mane ir tapo 
tartum paralyžuotas — manęs 
net nepasveikino. Ir štai kodėl. 
Krasnojarsko ortodoksai, nenorė
dami melstis su neištikimais savo 
kunigais, išrinko ši vienuolį ir 
atsiuntė Į Minusinską, į pietus 
nuo Krasnojarsko, pas ortodoksų 
vyskupą, kad ji Įšventintų kuni
gu. Bet kažkokia nežinoma jėga 
vedė jį ne i pietus, o i šiaurę Je- 
niseisko link, kur aš gyvenau. Jis 
paaiškino, kodėl taip buvo nuste
bęs. Mat, prieš dešimti metų, kai 
aš gyvenau centrinėj Rusijoj, jis 
matęs sapne nepažįstamą arkivys
kupą, kuris Įšventinęs jį kunigu 
ir dabar mano asmenyje atpaži
nęs tą vyskupą.

Taigi, 10 metų prieš šventi
mus. kai aš dar buvau Perejaslav- 
lio-Zaleski ligoninės chirurgu, 
Dievo akyse buvau jau arkivysku
pas. Matote, kokiu nuostabiu bū
du Viešpats per ištisą dešimtme
ti vedė mane vyskupinio pašauki
mo keliu taip sunkiu Eklezijai 
momentu ...

Galėčiau jums papasakoti dar 
daug nuostabių dalykų, kaip Vieš
pats vedė mane gyvenimo keliu, 
bet manau, kad užteks ir to ką 
pasakiau, kad visi kartu sušuktu
me: “Garbė mūsų Viešpačiui per 
amžių amžius. Amen”.*

ir 1964 metais?
Dažytojų firmos džiaugiasi ge

rais laikais po Baltųjų Rūmų per- 
dažymo. Meno galerijos pilnos 
publikos. Robert Frost poemos 
graibstomos ir Pablo Casals 
plokštelės išparduotos ...

Savanoriškas dvarų 
“dalinimas”

Indijai būdingas yra žemės re
formos sąjūdis, vadinamas “Bho- 
odan” sąjūdžiu, kuriame vado
vauja gandiškas filosofas ir socia
linis veikėjas Vinoba Bhave. Jau 
keliolika metų jis agituoja stam
bius žemės savininkus savo noru 
mažinti savo dvarus.

Vinobos veikla daro sėkmingos 
veiklos įspūdi, nes bemaž visi 
dvarininkai paklausė Vinobos 
prašymų: dvarininkai be prievar
tos sumažino savo dvarus. Nese
niai padaryti tyrimai Biharo vals
tybėje parodė, kad 75% dvarinin
kų padovanotos žemės bežemiams 
visai netinka žemdirbystei.

Chirurgas, kuris
Prof. Vojno Jasenecki, kaip pa

sižymėjęs chirurgas, 1946 m. gavo 
Stalino premiją. Vėliau jis tapo or
todoksų kunigu ir vyskupu. 1957 
m. balandžio 27 d., savo 80-tojo gim
tadienio proga, jis pasakė kalbą be
ne uždarame ratelyje. Ji paskelbta 
“Irenikon” žurnale 1962 m. 2 nr. 
Joje autorius pasakoja savo nuosta
bų gyvenimo kelią.

“Nenorėčiau, kad šią mano kal
bą laikytumėt pasigyrimu. Visu 
nuoširdumu sakau jums, kad jieš- 
kau ne savo garbės, bet Dievo, 
kuris mane siuntė. Šv. Rašte To- 
bijo knygoje yra šie reikšmingi 
žodžiai: “Dera saugoti karaliaus 
paslaptį, bet Dievo darbus reikia 
skelbti”.

Sovietinių mokslininkų 
tikėjimas

Mano gyvenime apsireiškė di
deli Dievo darbai, apie kuriuos aš 
noriu kalbėti. Žinau, kad yra 
daug žmonių, kurie klausia, kaip 
aš, pasiekęs mokslininko ir žy
maus chirurgo garsą, galėjau pa
likti mokslą bei chirurgiją ir tap
ti Kristaus Evangelijos skelbėju. 

, Kurie mano, kad neįmanoma su
derinti mokslą su. religija, labai 
klysta. Tokia nuomonė visai klai
dinga; mokslo istorija rodo kad 
net tokie genijai kaip Galilėjus, 
Niutonas, Kopernikas, Pasteuras, 
mūsų garsusis fiziologas Pavlo
vas buvo giliai religingi. Aš ži
nau, kad ir dabartinių mūsų pro
fesorių tarpe yra daug tikinčių; 
jie prašo net mano palaiminimo.

Bet mes nepajėgsime įtikinti 
tų, kurie mane smerkia už tai, 
kad tapau kunigu ir vyskupu. Pa
likime juos ramybėje ...”.

Atestatas ir N. Testamentas
Paminėjęs, kad jaunystėje ne

svajojęs apie kunigystę ir buvęs 
patenkintas chirurgo profesija, 
autorius sako:

“Su nuostaba prisimenu, kas 
atsitiko su manimi prieš 60 metų, 
kai baigęs gimnaziją gavau bran
dos atestatą per iškilmingas iš
leistuves iš direktoriaus rankų. 
Atestatas buvo Įdėtas i N. Testa
mentą. Buvau skaitęs ji anksčiau, 
bet dabar vėl perskaičiau jį išti
sai. Sekiau, kas labiausiai Įsirėžė 
manyje, būtent, šie Kristaus žo
džiai žvelgiant i pribrendusius 
kviečių laukus: “Derlius gausus,, 
bet maža darbininkų, melskite 
tad pjūties Viešpati, kad siųstų 
darbininkus i savo pjūtį”.

Staigi netikėta mintis
Šie žodžiai sudrebino mano šir

dį, ir - aš sušukau savo sieloje: 
“Kaip gali būti, Viešpatie, kad 
tiek maža darbininkų Tavo lau
kuose?” Ir neužmiršau tų žodžių 
visą gyvenimą. Praėjo keliolika 
metų. Užbaigęs tezę “Vietinė 
anestezija”, gavau medicinos dak
taro laipsni ir stambią premiją. 

.. Dirbau kaip gydytojas provinci
joj, gydžiau ūkininkus ir darbi
ninkus. Buvau didžiai patenkin
tas. Po kelių metų pasiryžau pa
rašyti knygą apie pūliuojančių 
žaizdų chirurgiją. Parašęs Įžangą, 
staiga pajutau besiskverbiančią 
keistą ir Įkyrią idėją: ant užbaig
tos knygos prie autoriaus pavar
dės bus pažymėtas vyskupo titu
las. Bet kodėl? Kas tai? Koks vys
kupas? Kartoju — aš niekad ne
svajojau nei apie kunigystę, nei

Kennedy laimės
Kalbama, kad Kennedy laimė

siąs ir 1964 m. ir tai verslininkų 
dėka.

Pradžioje buvo tik Kennedy 
šeima. Vėliau atsirado politinė są
junga, dabar įsijungė pramonė. 
Kennedy šeima duoda darbo šim
tams tūkstančių amerikiečių. Ga
minamos J.F.K. spalvinimo kny
gos, foto albumai, žurnalai, plokš
telės ir multiplikuojami “Mona 
Liza” paveikslai. Galima pirkti 
Kennedy peleninių, pašto atviru
kų ir kaklaraiščių. Baldų krautu
vės nespėjančios patenkinti su
pamųjų kėdžių pareikalavimo.

Madų pasaulyje daugelis dirba 
viršvalandžius J. F. Kennedy 
žmonos Jacqueline dėka. Grožio 
salionai nespėja aptarnauti kli- 
jenčių, norinčių pamėgdžioti jos 
plaukų stilių. Vandens slidžių 
pramonė padvigubėjo po Jacque
line nuotraukos su slidėmis ant 
vandens. Tas pats ir su plaukioji
mo baseinais, jodinėjimais ir la
pių medžioklėmis.

NEPAPRASTAI PERKAMA KNYGA (4-ji laida)

Barboros Armonienės
Papasakota A. L. Nasvyčiui

LEAVE YOUR TEARS IN MOSCOW
Skaitytojai pripažįsta, kad tai viena įspūdingiausių knygų apie 
komunizmą. Tai geriausia Kalėdų dovana Jūsų draugams, kuriuos 

norite supažindinti su pavergtos Lietuvos kančiomis.

GAUNAMA: Sp. B-vėje “žiburiai”, Toronte, Montrealyje, “Dir
voje” Clevelande, “Drauge” Čikagoje, ir Philadelphia — New 
York LIPPINCOTT.
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Penkių Australijos chorų junginys Meno Dienose Adelaidėje 1962. XII. 28.

Laiškas iŠ Australijos Mūsų korespondento Australijoj

GALINGAI SKAMBA LIETUVIŠKA DAINA
Po II D. karo Australijoje atsi

dūrė tarp 7 ir 8 tūkstančių lietu
vių. Mūsų kalba ir dainos skamba 
čia dideliuose Australijos plotuo
se, o tautiniai šokiai pažįstami 
tūkstančiams vietos gyventojų. 

I Jau įsigyveno ir tradicija, kad kas 
antri metai viename didesnių 
miestų įvyksta sporto ir meno 
dienos, pavadintos Meno Dieno
mis. Į jas suvažiuoja lietuviai ma
siniu būdu jr, nežiūrint į tai, kad 
Australijos nutautėjimo pavojuo
se gyvename per 13 metų, lietu
vių daugumos prisirišimas prie 
savo kalbos, dainos, šokių ir pa
pročių nemažėja. Ir mūsų jauni
mo didesnioji dalis laikosi lietu
viško gyvenimo kelio, ir tuo ten
ka labai džiaugtis.

Per 1962 m. Kalėdas Pietų 
Australijos sostinėje Adelaidėje 
įvyko Meno Dienos, praėjusios su 
dideliu pasisekimu. Pati Adelaidė 
yra gražus miestas, turįs daugiau 
pusės milijono gyventojų. Mies
tas tarp gražių kalnų ir jūros su 
daugeliu paplūdimių. Turi daug 
sodų ir parkų, dangoraižių. Tai 
malonus gyventi kurortinio pobū
džio miestas.

Lietuvių čia gyvenama per 
1500. Jie susikūrė geras priemo
nes lietuvybei išlaikyti, čia yra 
Lietuvių Namai, kurių salėje su
telpa per 300 žiūrovų. Didžiausią 
netik Adelaidės, bet ir visų Aust
ralijos lietuvių katalikų pasidi
džiavimą sudaro šv. Kazimiero 
koplyčia, esanti apie Ite mylios 
nuo miesto centro — City ir tu
rinti visas parapines teises, čia 
yra ir Lietuvių Katalikų Centras. 
Tai pirmoji visoje Australijoje 

Feljetonas Balys J. Arūnas

Francuskas Martelis smaugia knygas
Polikarpas Bražėnas dar kartą atidžiai iš

matavo knygų spintą ir sodriai, iš pačios dū
šios gilumos, nusijuokė. Tas juokas patvindė 
visą jo veidą, išsiliedamas daugybe mažų 
raukšlelių apie jo mažytes, taukais apaugu
sias, akutes.

— E, brolyt, — pagalvojo Polikarpas, — 
toksai saldus pasitenkinimas paglostydavo jo 
širdį prieš daugelį metų, kai Anastazija ža
lioje lankoje, prie sidabrinio upelio, smilga 
kutendavo jo kulnis!...

— Naste, — sušuko Polikarpas, — eik šen!
Po akimirksnio kambarin įkiūtino Nastutė 

su šnarančiu nailono chalatėliu ir pilna galva 
gumbuotų pagaliukų. Bražėnas susiraukė. Kai 
Nastutė ima ramunėliais plauti akis, kiaušinio 
baltymu teptis veidą ir ant pagaliukų vynioti 
plaukus, tai visi tie pasiruošimai neklystamai 
rodo, kad reikės eiti į kokį nors balių arba 
— dar blogiau — vėl visas namas prigužės 
Nastutės draugių bei draugų. O tada visą nak
telę valgys, gers ir falšyvais balsais rėks, pik
tindami kaimynus ir patį Polikarpą.

— Tai vėl rieti uodegą! — piktai burbte
lėjo Polikarpas vienu žvilgsniu apmesdamas 
žmoną nuo galvos iki kojų. — Kokia vėl in
tencija gula tau ant jaknų! Gal jau vieną kartą 
užteks tų arbatėlių bei kavelių su krupnikė- 
liais, pyragėliais ir kvailais tvistais ... Gėdą 
turėtum tokiame amžiuje kas subatą dūkti, 
kaip kokia aštuoniolikinė ... Prieš žmones sta
čiai nepatogu!...

Kol Polikarpas kalbėjo, Nastutė įsirėmė 
viena ranka į riestą, apvalų klubą, paskui 
antrą, o Polikarpui vis dar kalbant, išmetė į 
priekį ir dešinę koją, apautą šliure su geltona 
rože. Dabar Nastutei trūko tiktai barzdos ir 
kalavijo prie šono — prieš jos karišką pozą 
patsai karo dievaitis Marsas būtų atrodęs kaip 
šlapias viščiukas!

— Ką, — kaip kirviu nukirto jinai Poli
karpo augštos moralės išvedžiojimus, — pasi
šaukei čia mane ir burnoji. Mamonėlis tau 
suminkštėjo ar, tiesiai sakant, kvailioti sau
lei šviečiant, imi!... žinau, tu norėtum, kad 
aš užpečkyje sėdėčiau ir tau kojines adyčiau, o 
patsai, kaip koksai karalius, nosį užrietęs po 
vaškuotus salonus slampinėtum!... Nesulauk
si tų ružavų dienelių!... Užteks, prisikentė
jau Lietuvoje ... čia, brač, neužmiršk, Ka
nada ir mes, moterys, didelę galią turime! Ga
liu tave taip pamokyti, kad tau net po smer- 
ties nugarą niežės!...

Polikarpas susigūžė. Buvo jisai tokio ger- 
mansko būdo — labai narsiu dėdavosi, kol 
Nastutė neimdavo jo į nagą.

— A, — numojo ranka Polikarpas, — ką 
tu, Nastut, čia piestu dabar stoji. Juoko ne

supranti ar ką? Aš tave pasikviečiau pasitarti 
labai svarbiu reikalu ... žiūrėk, Vabaliuk, 
dabar turime “rekreišen ruimą”, kurį nesar- 
mata būtų ir burmistrui parodyti, bet neturi
me kur bonkelių sustatyti, šauniausi trunkai, 
kaip benamio šuns blusos, po visus pakampius 
išmėtyti... Ir žinai ką sugalvojau — knygų 
spinta labai tiktų, tik reikia kojas patrum
pinti. Pamislyk tik, su krištolinėmis durimis, 
trunkus galėsime išrikiuoti. Viskas kaip ant 
delno bus matyti. Kiekvienas be vargo galės 
įžiūrėti, kur francuskas konjakas, kur madei- 
riškas vynas, kur škotiškas viski, ir ką čia kal
bėti — tuojau kiekvienas pajus su kuo reikalą 
turi... Knygas galima bus į valgomojo kre- 
dencių sukrauti...

Nastutės pilkos akys ėmė žaižaruoti. Tok
sai Polikarpo sumanymas tarsi šviežiu medu
mi tepė jos širdį. Kiek jinai vargo turėjo su 
tomis knygomis! Ateina, žiūrėk, kokia kiek 
prasitrynusi kaimynė, tūpteli prie knygų spin
tos, ištraukia vieną ir sako:

• — Vaje, ir ponia Ibseną garbini!
Pačiupinės kitą knygą ir vėl skiedžia:
— Knut Hamsuną mylite ... O kaip jums 

patinka Strindbergas?
Nastutė labai mėgsta kaldūnus ir jei kas 

ją paklaustų, kodėl tasai valgis jai prie šir
dies, jinai mokėtų atsakyti, bet dabar, Dieve 
tu mano, kas tasai Strindbergas?!

O kaimynė, kaip kokia pikta dvasia, vis 
nesiliauja:

— Nesensta tie skandinavai ir gana... 
Žiūrėk, ir nemaniau, kad ponia tokia išranki: 
net Tomą Mann turite ...

O Nastutei tie vardai, kaip iš žydiško tal- 
mudo! Jai net bloga darosi, nes jinai jų nei 
skaitė, nei žino iš kokio kelmo tie visi skandi
navai ar germanai spirti... O dabar visai tai 
balai bus galas. Sakyk tu man, Polikarpas į 
senatvę protą ima įgauti!

Užmiršusi prieš valandėlę Polikarpui tar
tus rūsčius žodžius, pribėgo Nastutė prie savo 
vyro ir sugriebusi savo stipriomis rankomis — 
kurių galėtų pavydėti ir amžinos atminties 
boksininkas Rocky Marciano — jo galvą pa
bučiavo. Polikarpas visu kūnu susvyravo.

— Vabaliuk, — čiulbėjo Nastutė, — gerai 
sugalvojai. Labai gerai! Žiūrėk jau ir taip iš
sikaštavome su tuo “rekreišenu”, o jei dar 
bufetą gėrimams įrengti, tai vėl kokia šimti
nė... O tos šimtinės patvoriais nesimėto. Pa
galiau ne mūsų amžiuje romanus skaityti ir 
peteliškes sapnuoti. Jeigu knygos nepareis į 
valgomojo kredencių, savo komodą pratuš
tinsiu ...

— Pareis, Pupyt, pareis. Daugelį galima 
išmesti... — Ir abu ėmė energingai tuštinti 
knygų spintą.

sava lietuviška parapija, kurios 
įsteigimui taip daug pastangų, 
darbo ir sveikatos įdėjo dabar jau 
miręs a.a. kum Juozas Kungys. 
Po jo mirties šį parapija, vedama 
neseniai iš Londono atvykusių 
Tėvų marijonų — klebono kum 
A. Kazlausko, MIC, ir kapeliono 
kun. P. Dauknio, MIC. Jiems pa
rapijos ūkio reikaluose gražiai 
talkina vietos lietuvių katalikų 
draugijos taryba, sudaranti kartu 
ir bažnytinį komitetą.

Meno Dienų metu įvyko ir įvai
rūs organizacijų suvažiavimai, jų 
tarpe ir Australijos Lietuvių Ka
talikų Federacijos suvažiavimas.

Meno Dienų atidarymo iškil
mingas pamaldas atlaikė ir pa
mokslą pasakė kun. dr. P. Ba- 
činskas iš Geelongo. Mišių me
tu giedojo dir. V. Šimkaus vado
vaujamas Adelaidės “Lituanica” 
choras. Mišios, dėl tautiečių dau
gybės, buvo laikomos šv. Kazimie
ro koplyčios šventoriuje prie 
įrengto lietuviško stiliaus alto
riaus. Kitas iškilmingas pamal
das sekmadienį šventoriuje laikė 
kun. P. Butkus iš Sydnėjaus, pa
sakęs irgi turiningą pamokslą. 
Šias Mišias giedojo Sydnėjaus lie
tuvių choras, K. Kavaliausko di
riguojamas.

Sporto šventės atidarymas įvy
ko didžiulėje sporto halėje, kuri 
buvo pilnutėlė. Pražygiavo apie 
180 sportininkų ir tautinių šokėjų 
su vėliavomis. Tai buvo spalvin
es eit-ynės. Su tautiniais šokiais 
pasirodė trys grupės: Sydnėjaus 
— Osinaitės-Cox, Geelongo — M. 
Davalgos ir Adelaidės — B. Lap- 
šienės. Grupės šoko po keletą šo

kių atskirai, o po to visos kartu 
sušoko Suktinį, Kubilą ir Žioge
lius. Tautiniai šokiai labai mėgia
mi ir visada susilaukia gražiausio 
pasisekimo.

Po šokių vyko sporto varžybos. 
Daugiausia kultyvuojamas krep
šinis. Sporto šventę paruošė Ade
laidės lietuvių sporto klubo Vytis 
vadovai: J. Jaunutis, J. Milaknis, 
V. Baltutis, J. Strakauskas ir P. 
Andrijaitis, taipgi ir Austrai. L. 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto v-ba: 
S. Urnevičius, B. Nemeika ir A. 
Merūnas. Sporto šakoms vadova
vo: krepšiniui E. Taparauskas, 
tinkliniui B. Nemeika, lauko te
nisui R. Jablonskis, stalo tenisui 
R. Sidabras, jaunių krepšiniui A. 
Merūnas ir šachmatams P. Luko
šiūnas.

Sporto rungtynės vyko per ke
letą dienų.

Apie Meno Dienų mastą galima 
spręsti iš to, kad Dainų šventėje 
chorų pasiklausyti suėję lietuviai 
užpildė didelę 1300 vietų miesto 
rotušės halę. Nors chorai ir suva
žiavo nevisiškai pilnų sąstatų (kai- 
kuriems teko atvykti 500 ir 1000 
mylių), tačiau pasirodė visiškoje 
augštumoje. Dalyvavo: Newcastle 
choras su dirigentu S. Žuku (per 
20 asmenų), Geelongo choras su 
dirigentu M. Kymantu (per 20 as
menų), Adelaidės “Lituanica” 
choras su dirigentu V. Šimkum 
(45 dalyviai), Melbourno Liet. 
Dainos sambūrio choras su diri
gentu A. Čelna (per 35 dal.) ir 
Sydnėjaus choras su dirigentu K. 
Kavaliausku (33 dalyviai). Po at
skirų chorų pasirodymų, išėjo

(Nukelta į 7 psl.)

Visi žinome, kad pati didžiau
sioji tautinė mažuma Lietuvoje 
buvo žydai. Jie naudojosi pilno
mis Lietuvos piliečių teisėmis. 
Nei prieš juos, nei prieš kitas tau
tines mažumas laisvės metais ne
buvo nė mažiausios diskriminaci
jos. Nekalbėkime apie pasitaikiu
sias išimtis; jų visais laikais ir vi
sose vietose buvo ir bus, bet, vi
sumoje žvelgiant, žydai Lietuvoje 
tikrai turėjo nemažesnes teises, 
kaip pvz. ir JAV. Net ir čia, kraš
te, kuriame demokratinės tradi
cijos yra žymiai ilgesnės ir pla
čiau suprantamos už lietuvišką
sias, gali pastebėti antisemitinių 
pasireiškimų, tuo taręu Lietuvo
je jie buvo tokie nežymūs, kad 
nėra nė pagrindo plačiau apie tai 
ir kalbėti.

Sugyvenimas Lietuvoje
Žydai Lietuvoje turėjo savas 

religines bendruomenes, maldyk
las, galėjo savo košer būdu ruoš
ti maistą, turėjo rabinų seminari
ją, žemesniąsias ir augštesniąsias 
mokyklas, savąją spaudą, organi
zacijas. Tarpusavis sugyvenimas, 
aplamai žvelgiant, buvo irgi ne
blogas. Prekyboje, pramonėje, 
amatuose, profesiniuose patarna
vimuose Lietuvos piliečiai žydai 
itin gausiai buvo atstovaujami. 
Tas neretai jiems teikdavo ir ma
terialinio gyvenimo galimybes 
žymiai geresnes už pačių lietuvių. 
Lietuviai normalios konkurenci
jos ir privačios iniciatyvos keliu 
vis didesniu ryžtingumu ir mato
mais rezultatais pasiekdavo ir 
greta atsistodavo ar perimdavo 
vienas kitas pozicijas verslo pa
saulyje. Galima drąsiai teigti, kad 
sugyvenimas tarp . krašto šeimi
ninkų lietuvių ir žydų buvo be
veik be jokių priekaištų. Deja, 
tenka apgailestauti, kad toji pa
dėtis pasikeitė beveik per vieną 
naktį.

Talka okupantui
Lietuvis, skaudžiai pergyvenęs 

nepriklausomybės netekimą rusų 
tankams riedant per tėvynę, ne
retu atveju su nemažu nustebimu 
turėjo pripažinti, kad tam tikra 
žydų bendruomenės dalis (bent 
jau žymiai didesnė, nei galima bu
vo tikėtis) šokosi vienu ar kitu 
būdu talkinti atslenkančiam oku
pantui. Tautiečiai tikėjosi ir tu
rėjo viltį, kad mūsų tautinių ma
žumų lojalumas Lietuvai, jos ne
laimės valandą, bus žymiai dides
nis. Tuo tarpu, matėme visą eilę 
žydų tautybės asmenų naujajame 
okupacinių įstaigų sukurtame ad
ministraciniame aparate. Todėl 
jau pirmojo bolševikmečio me
tais santykiai tarp lietuvių ir žy
dų toli gražu nebuvo tokie, ku
riuos būtų galima pavadinti 
sklandžiais.

Tragedijos metu
Bet pati didžiausia tragedija 

ištiko vokiečiams užėmus Lietu
vą. Nieku nepateisinami, nesu
prantami, nehumaniški žmonių, 
pirmoje eilėje žydų, žudymai, 
persirito per Lietuvą. Lietuviai, 
užmiršę patirtus nesmagumus iš 
žydų pusės pirmosios okupacijos 
metais, atvira ir dora širdimi, 
kiek tik sąlygos ir turėtos gali
mybės leido, stojo padėti perse
kiojamiems ir žudomiems žy
dams, teisėtiems Lietuvos pilie
čiams. Kiek, kur, kada ir kaip bu
vo padėta žydams, po truputį jau 
pradedama skelbti, bet to toli 
gražu nepakanka. Reikia susirū
pinti kurkas rūpestingiau ir sis-

tematingiau paruošti tą taip svar
bią medžiagą, kuri, kaip neginči
jamas dokumentas, galėtų liudyti 
ir dabarčiai ir ateičiai apie di
džias lietuvių pastangas padėti 
vienai savo tautipei mažumai jos 
tamsiausioje likimo valandoje.

Nesurinkta medžiaga
Ikišiol, šioje srityje dar labai 

mažai kas padaryta, ir dar gana 
dažnai dėl objektyvios ir doku
mentinės medžiagos stokos, dali
nai gal dėl vokiškosios, o gal ir 
sovietinės propagandos, lietuvių 
tautai norima priskirti ir šimtų 
tūkstančių žydų išžudymas Lietu
voje. Tiesa, nėra ko ginčyti, būta 
atskirų atvejų, kada ir lietuviai, 
vokiečių įsakomi, kartais sufana
tizuoti, yra prisidėję prie žydų 
naikinimo. Bet, tebūna žinoma, 
kad lietuvių tauta, per savo atski
rus vadovaujančius asmenis, pa
sauliečius ir dvasiškius, jau ne
kartą yra pasmerkusi savuosius, 
prisidėjusius prie žudynių ir visai 
tautai primesti bendrą kaltinimą, 
skirtą saujelei, kurią pati tauta 
yra pasmerkusi, tikrai nebūtų jo
kio pagrindo.

Dabartiniai santykiai
Nuo šio taško jau galima būtų 

pradėti kalbėti apie naują santy
kių erą lietuvių su. žydais. Gaila, 
kad Lietuvos žydų ne tiek daug 
yra išlikę laisvajame pasaulyje. 
JAV, tiesa, turima, bet gana silp
nų ir nevisai pastovių santykių su 
Lietuvos žydais. Tiems santy
kiams kažkaip stokoja buvusio 
laisvės metais nuoširdumo ir pa
sitikėjimo. Jie kolkas labai šalti, 
oficialūs, gal net perdaug oficia
lūs. Sunku suprasti, kodėl žydų 
sluogsniuose žvelgiama į lietu
vius taip, lyg jie, o ne naciai, vo
kiečiai, būtų tikrieji žydų kata
strofos kaltininkai. Prieš kiek lai
ko Niujorke vienam Lietuvos žy
dui buvo parodyta Armonienės 
atsiminimų knyga. Tiesa, jis ją 
perskaitė, domėjosi, bet grąžin
damas reiškė abejonę, ar tas lei
dinys tikrai prisidės, kad ir liku
sios Sibire tautietės būtų išleistos 
laisvėn. Be to, klausė, ar lietu
viai nėra paruošę ir išleidę kokios 
knygos apie vokiečių siautėjimo 
metus Lietuvoje. Girdi, jis sutin
kąs, kad bolševizmo metodai yra 
nežmoniški, nepateisinami, bet 
norėtų iš tų pačių lietuvių išgirs
ti formalų pasmerkimą ir vokiš
kųjų metodų, žudynių, gyvų de
ginimo, paniekinimo, trėmimo 
Saksonijon, priverčiamiesiems 
darbams ir pan.

Laisvės kovoj visi reikalingi
Žinant, kad Lietuvos laisvės by

loje gerų ir įtakingų draugų nie
kad nebus perdaug, taipgi žinant 
nemažą žydų įtaką įvairiose vals
tybėse, tarptautinėse institucijo
se, vertėtų pagalvoti apie lietuvių 
-žydų santykių sunormavimą, 
nes, atrodo, nėra didesnių prie
žasčių ir toliau palaikyti dabarti
nį netikrumą, nepasitikėjimą ar. 
net ir visišką priešingumą. Atvi
ri, nuoširdūs pasikalbėjimai, išsi
aiškinimai gal galėtų privesti pra
džiai bent prie tų santykių sunor- 
malėjimo. Aišku, negalima tikė
tis per vieną pokalbį kokio štai: 
gaus blykstelėjimo, atoslūgio. 
Juk kas rūgo ir buvo tikima per 
du dešimtmečius, negali pasikeis
ti per naktį, bet pradiniai kontak
tai galėtų tik teigiamai prisidėti 
prie abiejų pustų tautų santykių 
pagerėjimo, kurie vestų iki prieš
karinio lygio susipratimo.

Šerai - pelningi ir nuostolingi
Turtingiausias pasaulyje mili

jonierius J. Paul Getty duoda pa
tarimą: eiti į savarankišką verslą. 
Milijonieriumi nereikią gimti; 
juo tapti galįs kiekvienas, kas tu
ri neblogą galvą, nebijo sunkaus 
darbo ir rizikos. Milijonierių per
daug nebus ir, anot to paties Get
ty, “tuščių vietų dar yra daug”.

Taigi, pirmoje vietoje — sava
rankiškas verslas ir nebijojimas 
rizikos. Beveik visi milijonieriai 
yra panašiai pradėję ir visi yra 
turėję reikalų su Šerais, šėrai, ar
ba “stockai”, daugelį atbaido, nes 
daug lietuvių yra praradę dides
nes ar mažesnes sumas. Bet tai 
dar nereiškia, kad šėrų rinka iš 
viso nėra pelninga.

Yra pvz. žinoma “Abitibi Po
wer and Paper Co.”. Jeigu kas 
1942 m. būtų nusipirkęs tos b-vės 
šėrų už $1000, tai jie šiandien bū
tų verti $139.080; $1000 inves
tuotas į “Canadian Vickers” šian
dien būtų vertas $107.476, o i Al
goma Steel — $90.345. Per 20

metų tai geras dividendas ir, rei
kia manyti, kad ne vienas yra pa
našiu būdu praturtėjęs.

Tarp kitko, 1942 m. buvo pa
lankūs šėrų pirkimui. Kanada tuo 
laiku buvo įsitraukusi į karą ir 
daugelis įmonių metėsi į karinę 
gamybą.Šėrai buvo nukritę. Tie, 
kurie nebijojo rizikos ir šiek tiek 
pramatė, žinojo, kad jie vėl pa
kils. Abitibi šėrai tuo metu buvo 
62,5 cento už vieną, o šiandien už 
vieną jų galima gauti $40. V.K.

Naujas delegatas, 
nauja politika

Naujas sovietų delegatas Jung
tinėm Tautom Nikolai Fedorenko 
pareiškė, kad nusiginklavimas tu
rėtų stovėti pirmoje vietoje. “Tai
ka ir atominio karo vengimas — 
yra pagrindinė mūsų politika”, 
pareiškė Fedorenko. Jis pakeitė 
griežtesnės linijos atstovą Zoriną, 
kuris po Kubos krizės liko nepo
puliarus JT.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietHkame Ir kanodiškome stiliuje.
★ įvairiausiu ruiig skintos gėlės bei vasonal su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkrtokiy ildirbinig dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.



Pavergtoje tėvynėje
GYVENIMAS KLAIPĖDOJ
Lietuvos komunistai niekaip negali 

*4-jgrožėti kaip ant mielių augančiu 
Klaipėdos uostu. Klaipėdoje šiandien sukrumu 
gyvena yirš JOO.fMMį žmęn^dlš^čią 
ivejyjias laivynas pąsįekia Kanados ir 
Afrikos pakrantes. Propagandiniuose 
puslapiuose šiandien Klaipėda yra 
gražiausias Lietuvos miestas. Tačiau 
“Tiesos” koresp. V. Miniotas, nese
niai viešėjęs Klaipėdoje, kažkodėl už
miršo propagandą: “Ech, tie jūrei
viai! Kodėl batsiuvių neišgelbsti? Ne
perka vyrai Klaipėdoje pasiūtų batų, 
ir baigtas kriukis. Net žymiai mažes
nis Panevėžys siuva šimtą porų dau
giau naujų batų, negu uostamiestis. 
Galiu pridurti: kol tokius batus Klai
pėdoje siūs, nebent numirėliai jais 
avės... Visai blogi popieriai su viso
kiais remontais. Klaipėdoje jau dau
giau kaip šimtas tūkstančių žmonių, 
o suplyšusį rūbą tik vienoj kamarėlėj 
taiso, kojines tik per mėnesį užsiu
va. Ką darysi? Dažniau perki naujas. 
Juk plikų kulnų nerodysi... Baldo 
irgi nesuremontuosi (kiekvienam gy
ventojui jų suremontuota už tris ka
peikas). Cheminis valymas, dažymas 
— Klaipėdoj svajonė. Klaipėdiečiai 
tvirtina, jog greičiau mėnulyje žmo
gus apsigyvens, negu uostamiestyje 
bus cheminė valykla 
vė 
kit į kitas gatveles. Vienoj krūvoj su
sigrūdę ir odinės bei guminės avaly
nės remontuotojai, ir priedo jiems fo
tolaboratorija duota. Mechaninė dirb
tuvė mažai kuo nuo miesto šiukšlyno 
skiriasi__ Pačiam miesto centre tai
šiaip taip ir nusiskusi, ir nusikirpsi, 
ir pirtyje nusimaudysi. O ką daryti 
tiems vargšams pakraščių gyvento
jams? Giruliuose — keli tūkstančiai 
žmonių, ir daugiausia barzdoti: kir
pyklos nėra. Maudosi giruliečiai tris 
mėnesius, o devynis laukia, kol Balti
joj vanduo atšils. Mat, savos pirties 
neturi. Kitas būtinas paslaugas jie 
įkanda kaip savo alkūnę...”

PROPAGANDA VIETOJ PAŠARO
Praėjusių metų lietingas oras gero

kai apkarpė Lietuvos laukų derlių ir 
gyvuliams skirtų pašarų išteklius. L. 
kp centro komiteto biuro žemės ūkio 
gamybos pirm. R. Songaila liūdnai 
filosofuoja: “Pernykščiai metai buvo 
didelis išbandymas mūsų žemdir
biams. Jie labai daug, labai nuošir
džiai padirbėjo. Įveikdami blogus 
orus, gelbėdami derlių. Tačiau ne 
viskas nuo jų priklausė, jeigu šian
dien kaikuriuoše ūkiuose stokojama 
pašaro. Bet buvo ir šeimininkų, kurie 
nepadarė visko, kad būtų paruošta 
net ir blogomis sąlygomis kuo dau
giau pašaro. Ir vasarą, ir rudenį ūkių, 
.gamybinių valdybų vadovai buvo ra
ginami visokeriopai gausinti sultingo 
pašaro išteklius. Deja, ne visi tuo 
kaip reikiant rūpinosi. Palyginti su 
pernykšte žiema kaikuriuoše ūkiuose 
turima mažiau šieno ir šiaudų, trūks
ta siloso, bulvių, nedaug paruošta 
koncentruoto pašaro .. .’’ Tuštėjančių 
ėdžių filosofiją drg. R. Songaila ap
vainikuoja skambia antrašte: “Tvarka 
ir kontrolė telydi kiekvieną žingsnį, 
kad gyvuliai geriau peržiemotų”.

VAIDUOKLIS VAGIA
Apie vagiančių žygdarbius nuolat 

kalba “Tiesoje*’ vadinami feljetonai, 
kuriuos tiksliau būtų pavadinti grau
dulingomis komunizmo statytojų rau
domis. šimtamyie uodega yra apdova
notas Jonas Žukauskas. Savo karjerą 
jis pradėjo Rietavo statybos-remonto 
kontoros viršininku. Statybos, sako
ma, nejudėjo į prieki, bet Žukausko 
kišenės pilnėjo stachanovišku tempu. 
Už valdiškų pinigėlių vogimą jam te
ko atsisėsti į kalėjimą. Iš kalėjimo 
jis atvyko Į Kretingalės tarybinį ūki 
statybos darbų vykdytoju su labai 
gražiomis Klaipėdos teritorinės tary-

binių ūkių valdybos rekomendacijo
mis. Viršininkai buvo labai patenkin
ti vodkoje mirkstančio Žukausko ap-

imu. Klaipėdos rajoną vykdomo- 
pirm. pav^dAjŽ? Ląjįitys^

Montės gat- 
pagrindinė magistralė. O pasu-

žukauską pąskyrė “Kalcis*’ kolūkio 
XI pirminmku fr dargiz2& rbv iš lel-* 
ūkio iždo perkėlė į Žukausko kišenę 
už Ui, kad pastarasis sutinka gelbėti 
atsiliekantį kolūkį. Žukauskui labiau
siai kolūkyje patiko iždas ir sandėliai. 
Per 7 mėnesius jis sugebėjo “pasisko
linti” virš 1006 rb. Pareigas teko 
perduoti XII kolūkio pirmininkui. 
Užuot sumokėjęs skolą, J. Žukauskas 
dingo kaip į vandenį. Rietavo ir Klai
pėdos milicija niekaip neįstengia ap
sukruolio surasti, nes jo pavardė ne
įregistruota adresų biure. Pagal ad
resų biurą, J. Žukauskas niekada ir 
neegzistavo. Vaiduokliu jį padaro trys 
darbo knygutės ir du skirtingi pasai. 
Vienoje darbo knygutėje Klaipėdos 
32-sios statybos viršininkas K. Gai- 
liūnas savo parašu ir apvaliu antspau
du tvirtina, kad Žukauskas nėra ma
tes Rietavo ir nieko bendro nėra tu
rėjęs su “Kalotės” kolūkiu, nes jis, 
girdi, visą laiką yra dirbęs statybos 
tresto gamybinio skyriaus inžinieriu
mi. Vaiduokliams vaiduokliauti pade
da galingi užtarėjai, kuriuos komu
nistinė santvarka taip pat yra išmo
kiusi sukti, vogti ir meluoti...

MEDALIS SNIEČKUI
Lietuvos stalininkas A. Sniečkus 

atšventė 60 metų amžiaus sukaktį. 
N. Chruščiovas, užmiršdamas kadai- 

. se Sniečkaus praktikuotą Stalino gar
binimą, davė įsakymą Sovietų Sąjun
gos Augščiausiajai Tarybai paskirti 
Sniečkui Lenino ordiną. —vkst—

NYKSTA VĖŽIAI
Vilniuje įvykusiame Mokslo Akade

mijos iniciatyva sušauktame pasita
rime kalbėta vėžių veisimo klausimu. 
Dalyvavo ir Rusijos Federacijos, Uk
rainos, Baltarusijos ir Pabaltijo res
publikų moksliniai darbuotojai ir pra
monės atstovai. Paaiškėjo, kad vėžių 
atsargos daugelyje vandenų mažėja. 
Svarbiausia priežastis; tai vandenų 
užteršimas, neracionalus gaudymas, 
ligos, žvejų mėgėjų daroma žala. Su
sirūpinta didinti vėžių atsargas. E.

TELŠIŲ KLUMPĖS
Telšiuose, vad. liaudies meistrai ga

mina - skobia medines klumpaites. 
Pasirodo, lietuviškos medinės klum
pės turi didelę paklausą Maskvoje, o 
Minsko liaudies dainų ir šokių an
sambliui telšietis Kontrimas pagami
no 24 poras lietuviškais ornamentais 
papuoštų klumpių. Daug suvenyrinių 
klumpaičių įsigijo Kauno, Palangos, 
Biržų, Šilutės ir kt. miestų gyvento
jai. Kitas meistras taip puikiai atli
kęs medines dėžutes, kad jam pasiū
lyta jas gaminti visos sovietijos mas
tu. Telšių tekstilininkės audžia tau
tines juostas ir jas perka netik lietu
viai. E.

SĮ^EšTADIENĮ, vasario 
O^Coneessioh St (ahi kalno). .

Maloniai kviečiame visus padėti statyti Lietuviu Namus 
Hamiltone, gausiai dalyvaujant nuotaikingame 

r ŽIEMOS BALIUJE,

Puikus orkestras, turtinga loterija ir susitikimas su draugais vi
siems suteiks progą nuotaikingai praleisti savaitgali savoje lietu
viškoje aplinkoje! Veiks Įvairus bufetas! Pelnas skiriamas LN Kul- 

. tūros Fondui. Pradžia 7.30 v. v. Hamiltono LN valdyba

HAMILTON, Ont

“PRAVDA” LIETUVOJE
Vilniuje iš matricų pradėjus spaus

dinti dalį “Pravdos” tiražo, dabar so
vietų partinis organas į įvairius Lie
tuvos miestus prisiunčiamas dienraš
čio, išėjimo dieną. Pvz. Vievį “Prav
da’* pasiekia 12 vai. dieną, Kauną — 
pusę trijų p.p., Jurbarką ir Panevėžį 
— pusę keturių ir pan. Siekiama, kad 
rusų dienraštis visus Lietuvos skaity
tojus ateityje pasiektų tą pačią die- | 
na. Tai viena iš pavergtųjų kraštų 
rusinimo, sovietinimo priemonių. E.

DR. J. GAIVENIS VILNIUJE
Ryšium su 60 m. sukaktimi ir už 

nuopelnus sveikatos apsaugos srityje, 
pavergtos Lietuvos augšč. sovieto sau
sio 7 d. įsaku suteiktas nusipelniusio 
gydytojo garbės vardas Vilniaus resp. 
ligoninės -vyriausiojo gydyt, pavad. 
Juozui Gaiveniui. E.

SUDBURY, Ont
ŽVILGSNIS ATGAL. — 1962 m. 

mūsų kolonijoje turėjome labai veiklią 
apylinkės valdybą. Jos dėka gražiai 
veikė šeštad. lietuvių m-la. Taip pat

gimines ar pažįstamus komunistų nu
kankintus. M. C.

STEEL WORKERS UNIJA IR INCO wiAv ocoiau. iittuviu . iaiu Eavi. , ... ,
daugiausia Bendruomenes iždo lėšo- i ^n^ove veda pasitanmusjel naujos 
mis buvo parūpinta lietuviškose vasar 
vietėse lietuviukams dvi savaitės va 
saros atostogų. Ir šiaip buvo daug lie
tuviškų suėjimų. Visi jų veiklumu bei 
sumanymais labai džiaugėsi. Gaila, kad • 
jie neapsiėmė šiems metams. Už jų 
nuopelnus jiems liko išreikšti lietuvis 
kas ačiū.

Žinoma, turėjome taip pat ir nema 
lonių pergyvenimų. Kaip spaudoje bu 
vo skelbiama, kad vyko kova tarp uni 
jų: senosios Mine Mill, kuri yra pri
pažinta JAV ir Kanados augštų parei-j 
gūnų komunistine, ir United Steel 
Workers, kuri yra demokratinė. Į tą 
kovą buvo Įsijungę ir lietuviai. Daugu
ma stojo demokratinės unijos pusėje.} 
bet buvo ir tokių, kurte prisijungė į 
prie komunistinės. Į

Dabar ta kova jau baigia aprimti, i 
nes demokratine unija laimėjo. Tik ži
noma. tas labai bus sunku užmiršti, 
ypač tiems, kurie turi šeimos narius. ’

; sutarties pasirašymo. INCO sutinka 
pakelti darbininkams atlyginimą tik 
1%. atmetant visus kitus unijos reika
lavimus. Senoji sutartis pasibaigė 1962 
m. sausio 2 d.

J. VAIČELIŪNAS pasitraukė iš baž
nytinio komiteto.

i A. RAŠKEVIČIUS IR J. VAIČELIĖ- 
; NAŠ N. Metų sutikimui savo skirtus
• pinigus pasiuntė BALFui. K<
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Lietuviai pasaulyje

60% turto ver- 
metams ir yra

gyvavimo laiką

BANKELIO “TALKA” visuotinis 
metinis narių susirinkimas kviečiamas 
vasario 9 d., 5 vai. p.p. parapijos sa
lėje. <ėTalkos” valdyba turėjo posėdį 
sausio 15 d.; peržvelgė praėjusių me
tų bankelio veikimą ir jo finansinį sto
vį. Praėjusieji metai bankeliui buvo 
ypač sėkmingi. Balansas padidėjo virš 
$140.000. Šerų indėliai pakilo dau
giau kaip $95.000; ypač padidėjo depo
zitų sąskaitos — beveik dvigubai. Tas 
rodo, kad žmonės pradeda daugiau 
naudotis čekių operacijų patarnavi
mais. Paskolų pareikalavimai pernai 
buvo gana gausūs ir vienu metu pats 
bankelis turėjo pasiskolinti pinigų iš 
centro. Pastovus ir nuolatinis bankelio 
augimas rodo, kad lietuviai vertina ir 
supranta gerai vedamos ekonominės 
organizacijos reikšmę.

“Talka” serų indėliams moka 4^4% 
palūkanų metinių ir depozitų sąskaitų 
indėliams — 3% metinių. Už asmeni
nes paskolas ima 9% metinių palūka
nų, priskaitant nuo likusios skolos su
mos ir _už hipotekines paskolas 7% 
metinių palūkanų. Nekiln. turto pa
skolos duodamos iki 
tės; jos duodamos 5 
atviros.

Per visą 8 metų
“Talka” pagal išgales rėmė lietuvybės 
išlaikymo pastangas. Be įvairiomis 
progomis duodamų pašalpų organizaci
joms, išlaikė vieną mokinį Vasario 16 
gimnazijoje, šiais metais valdyba siū
lys visuotiniam susirinkimui taip pat 
išlaikyti 1 mokinį Vasario 16 gimna
zijoje ir vietinei šeštad. mokyklai skir
ti $200. Lietuvybė yra toji jungtis, ku
rios dėka ir mes visi susibūrėme į 
“Talkos” narių eiles ir todėl mums 
turi rūpėti, kad ir ateity tos eilės būtų 
vis papildomos.

Valdyba visiems nariams prieš vi
suotinį susirinkimą paruošia spausdin
tą apyskaitų leidinėlį, iš kurio mato
si visa “Talkos” finansinė padėtis, 
šiais metais, kaip ir ankstyvesniais, 
“Talka” išleido lietuvišką sieninį ka
lendorių ir nemokamai išsiuntinėjo na
riams. Visiems atvykusienls į susirinki
mą žada nemokamai duoti plunksnako
čius su gražiu lietuvišku “Talkos” 
įrašu.

Valdyba būtų didžiai dėkinga, jei
gu kuo didesnis skaičius narių atvyktų 
į susirinkimą. ‘Talkos” balansas jau 
siekia netoli $600.000. Mūsų kredito 
kooperatyvas jau įėjo į didesniųjų ir 
stipresniųjų kredito kooperatyvų tar
pą ir todėl svarbu, jog nariai daugiau 
domėtųsi bankelio reikalais, pareikš- 
dami savo pageidavimus susirinkimo 

j proga. Dabartinės valdybos noras yra 
kuo greičiau pasiekti vieno milijono 
dolerių balansą ir vadintis nebe ban
keliu, bet banku ...

E. Sudikas, “Talkos” v-bos pirm.
MOKYTOJŲ POSĖDIS. — Hamilto

no šeštad. m-los ved. J. Mikšys sausio 
19 d. sukvietė pas save visus mokyto
jus posėdžio. Buvo aptarta: Motinos 
Dienos minėjimas, meninė dalis, moky
mo programa ir visi kiti pedagoginiai 
klausimai.

Iš Edmontono atsikėlę lietuviai į 
Hamiltoną savo vaikučius tuojau at
siuntė į liet, šeštad. m-lą. Vienas kitas 
tiktai nelanko m-los, kai labai suserga 
arba išsikelia kitur gyventi.

Mokyt. A. Mikšienė visus mokyto
jus, dalyvavusius posėdyje, labai gra
žiai pavaišino. St. Slavinskienė

VAJUS TAUTOS NAMAMS 93 čioje 
savaitėje nenutrūkstamai eina į prie
ki! Jo rezultatai padidėjo $400 ir pa
siekė bendrą $91.000 sumą.

Po sausio 19 d. LN v-bos ir narių 
informacinio j>osėdžio A. Jusio pasiū
lymu nuvykome į Torontą pas stam
bų elektros darbų rangovą St. Kund
rotą. Jis įteikė LN $100 ir pasiūlė 
$2.500 garantiją statybos paskolai gau
ti. Be to, mūsų nustebimui, parodė 
būsimų LN moderniausius apšvietimo

planus, kuriuos jis pasiūlė nemoka
mai. St. Kundrotui savo ir v-bos vardu 
reiškiu gražiausią viešą padėką. Nuo
širdus ačiū ir A. Jusiui už šią pažintį 
ir kelionę.

Nuvykę per pusnynus p. A. auto
mobiliu į Rodney, pirmiausia sustojo
me pas p. B., kurio šeima LN jau turi 
$800. Čia pat jis atskaitė devintą šim
tą grynais dukters Z. B. vardu, pasiū
lė $2.500 garantiją. Prieš išleisdamas, 
dar slapta įdeda į mūsų automobilį 
bušelį puikiausių obuolių kaip dovaną. 
Primkite p. B. mano išimtiną padėką. 
_Užsukome pas p. Babinskus. Miela
sis Vincas — senos ateivijos tautietis, 
o jo žmona — naujoji ateivė. P. Vin
cas čia pat pasirašo anksčiau pažadė
tą $200 čekį, o jo žmona užkviečia už
sukti pavasarį, kai ji įteiksianti gal net 
ir tūkstantinę! Nuoširdžiausias ačiū!

Užsukę dar į keletą vietų, gauname 
apytikrius pažadus pavasariui, o vieną 
šimtinę tikrą.

Sausio mėn. pinigų gavimo rezulta
tai rodo, kad LN Hamiltone, ir dar la
bai puikūs, atsistos! Šia proga malo
niai kreipiuosi į tuos tautiečius, ku
rie užsispyrusiai nepadeda šiame dar
be. Argi tikrai Tamstų širdyse nėra 
nė krislelio užuojautos man, jau 7 me
tus be pertraukos traukiančiam sunkų 
lietuvišką vežimą? St. Bakšys

LN ŽIEMOS BALIUS, 7 nių metų 
sukakčiai atžymėti jau šį šeštadienį, 
vasario 2 d., Hillcrest salėje, 510 Con
cession St., ant kalno. Paremkime LN 
didelį darbą gausiu atsilankymu! Pla
čiau apie šį parengimą žiūr. skelbime.

LN V-BOS IR NARIŲ informacinis 
posėdis sausio 19 d. A. Naruševičiaus 
viešbutyje dar kartą išryškino bendrą 
daugumos norą statyti LN turimame 
sklype. Jo metu gauta 18 garantuoto- 
jų LN paskolai. Su anksčiau gautais 
bendras LX entuziastų skaičius, suti
kusių pasirašyti po $2.500, pakilo iki 
42. Posėdžio metu Ed. Vembrė įteikė 
$100 čekį sūnaus Alekso vardu. Dabar 
jo visa šeima LN turi net $1.700. Tai 
yra aiškiausias įrodymas, kad LN Ha
miltone atsistos. Gėrajam ir didžiajam 
LN rėmėjui Ed. Vembrei gražiausia 
LN v-bos padėka! J. šarapnickas pri
siuntė per A. Kaušpėdą gautą iš J. 
Girevičiaus, St. Catharinėje. trečią jo 
šimtinę. Priimkite LN v-bos giliausią 
padėką! Sk. St.

1 TAUT. ŠOKIŲ GRUPĖ “GYVATA- 
j RAS” vasario 2 d. dalyvauja Laisvės 
j festivalyje Toronte, O’Keefe centre. 
; Iš viso dalyvauja 30 tautybių. “Gyva- 
’ taras” pašoks Sadutę ir čigonėlį. Skir- 
! tos tik 7 minutės.

Pernai festivalis įvyko Toronte Mas- 
saryk Hali ir turėjo didelį pasisekimą. 
Dėl to š.m. jis perkeltas į moderniau
sią Toronto salę. Pernai “Gyvataras” 
pasirodė sėkmingai ir laimėjo IV-tą 
vietą.

Vasario 16 d. “Gyvataras" pasirodys 
Hamiltone Nepriklausomybės šventės 
minėjime.

Vasario 23 d. yra pakviestas šokti 
Burlingtone “Brotherhood week” 
kanadiečius.

Sausio 27 d. “Gyvataras” šoko __ 
ronto televizijoj. 9 kanale 1.30 p.p. 
Jie buvo pakviesti ryšium su būsimu 
laisvės festivaliu kaip 1962 m. IV vie
tos laimėtojai. Keturios poros gražiai 
pašoko “Gyvatarą”. (Gaila, kad “Gy
vataras” nepaskelbė spaudoj iš anksto 
apie savo pasirodymą televizijoj. 
Red.)., E. P.

L. KAT. MOTERŲ DR-JOS visuoti
nis narių susirinkimas įvyks sekmadie
nį, vasario 3 d., 4 vai. p.p. parapijos 
salėje. Visos nares ir prijaučiančias 
maloniai kviečiame dalyvauti.

Labai įdomią paskaitą apie vaikų ir 
suaugusių akių ligas skaitys dr. M. 
Arštikaitytė-Ulickienė. Dr. Ulickienė 
yra pasižymėjusi kaip gabi akių gy
dytoja ir chirurgė.

Po susirinkimo bus šeimyninis pasi
linksminimas - šokiai. Pradžia 6.30 v.v. 
Kviečiame dalyvauti visus sykiu su 
vaikučiais. Veiks loterija ir užkandžių 
bufetas. Toks šeimyniškas pobūvis yra 
rengiamas pirmą kartą. Tikimės, kad 
Hamiltono visuomenė tam pritars gau
siu atsilankymu. Skyr. valdyba

Niagara pusiasalis
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ. — Nia 

garos pusiasalio skautai, kurie apima 
visas keturias kolonijas — St. Cathari
nes, Wellanda, Niagara Falls ir Port 
Colborne gražiai veikia, vadovaujami 
“Žalgirio” vietininkės M. Gverzdienės 
ir globojami klebono Tėvo B. Mika
lausko, OFM. Į skautų vadovybę įeina 
P. Balsas, B. Simonaitis ir A. šetikas.

Šiais metais skautai davė gražią pro
gramėlę Kalėdų eglutės proga, čia 
daug darbo įdėjo M. Gverzdienė. Ruo
šiant vaidinimą rado didelę pagalbą ir 
pritarimą iš dvasios vadovo T. B. Mi
kalausko.

Šiuo metu jau veikia dvi tautinių 
šokių grupės, kurioms vadovauja pa
sišventę žmonės — Z. Jakubonis, J. 
Zubrickienė ir J. Lianga. Už jų gražų 
tautinį darbą bus dėkingi vaikų tėvai 
ir visuomenė. Kaip per daugelį metų 
organizavo, globojo ir puoselėjo buvu-. 
si tautinių šokių vienetą “Gintarą”, 
duodamas jam progos plačiai pasi
reikšti net Toronte ir televizijos prog
ramose Buffalo ir Hamiltone, Tėvas 
B. Mikalauskas ir dabar ta pačia ener
gija ėmėsi šio gražaus darbo. Planuo
ja vykti ir į antrąją JAV ir Kanados 
lietuvių tautinių šokių šventę, kuri 
Įvyks Čikagoje liepos 7 d. Koresp.

DELHI, Ont.
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS 

— VASARIO 9 d. — šiemet Nepri
klausomybės paskelbimo minėjimas 
įvyks Delhi vokiečių salėje vasario 9 
d., 7 v.v. Kalbės lietuvių radijo valan
dėlės vedėjas J. R. Simanavičius iš To
ronto. Meninę dalį išpildys Hamiltono 
lietuvių choras, vad. sol. V. Verikai- 
čio, padainuos ir keletą solo dainų, 
lydimas pianistės D. Skrinskaitės.

Visi tabako apylinkių lietuviai kvie
čiami minėjime gausiai dalyvauti, ne
žiūrint oro gerumo ar blogumo. Bus 
turtingas bufetas, orkestras ir šokiai. 
Minėjimą rengia visos vietinės orga
nizacijos. Rengėjų komitetas

pas

To-

LONDON, Ont
rai žinoma ir gerbiama ne vien todėl, 
kad ji buvo seniausia iš čia gyvenan
čių tautiečių, bet ir todėl, kad ji bu
vo tvirtų principų žmogus tiek dorovi
niu, tiek religiniu, tiek ir tautiniu at
žvilgiu. Ji buvo netekėjusi ir visą savo
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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. 3-8928

♦

PRISIMENANT A.A. U. MAČYTE.
— Su šiuo pasauliu atsiskyrė Uršulė 
Mačytė. sulaukusi 90 metų amžiaus. Ji 
buvo gimusi 1873 m. birželio 29 d. 
Bladiškių k.. Šunskų parap., Marijam
polės apskr. Po II D. karo iš Austrijos 
Kanadon ją atsikvietė ankstesnės imi- • gyvenimą pašventusi kitų pagalbai. Ji 
gracijos tautietis Liudas Mačys. Jis. 
rodos, nebūdamas nė tolimas jos gimi
naitis, surizikavo netoli 80 metų se
nutę pasikviesti i šį kraštą, neturėda
mas nė pakankamų išteklių.

Kanadon atvykusi Uršulė daugiausia 
gyveno Nilestowne kaimelyje tarp 
Dorčesterio ir Londono, irgi neseniai 
atvykusio brolio Andriaus šeimos glo
bojama. Mirė gruodžio 30 d. Pamal
dos įvyko šv. Petro b-oje. Palaidota šv. 
Petro kapinėse, greta brolio dukros 
Nijolės, prieš porą metų tragiškai žu
vusios. Apeigas atliko kun. J. Danie
lius, palydėjo gausus būrys lietuvių.

Velionė Londono lietuvių buvo ge-

padėjo giminėms ir kt. šeimoms išau
ginti vaikus, o savo kuklų uždarbį iš
dalindavo vargšams, bažnyčiai ir kt. 
labdaringiems tikslams. Po spaudos 
atgavimo Lietuvoje aktyviai dalyvavo 
kaip choro dainininkė tada garsiuose 
liet, parengimuose. Savo 80 metų su
kaktį atšventė pasipuošusi tautiniais 
drabužiais. Bažnyčios ir liet, minėjimų 
neapleisdavo nė paskutiniais gyvenimo 
metais. Ji nekrovė žemiškų turtų, bet 
visada siekė to, ko rūdys ir mirtis ne
sunaikina. Tikiu, ji ras ten tą kraitį, 
kurį šioje žemėje taip kruopščiai kro
vė. D. E.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje ' 'TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.000, mor- 
gičiu paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų.
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro. ...... 
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 • — Telefonas JA. 84511

* Raudonasis dekanas4 
- į pensiją

Anglikonų Canterbury dekanas 
dr. Hewlett Johnson, žinomas 
kaip “raudonasis dekanas” pasi
traukia iš bažnytinių pareigų. Ta 
proga jis pareiškė, kad nors ir 
nepriklauso komunistų partijai, 
bet esąs komunistas iš principo.

l L. A. ŠVEIKAUSKAS dėste ekono- 
Jaūją VBle un-te, Ne® Hąvęn^Coną..

W Žteptek ir 
dč' 4vtem Mstedento ahutetis ^sfinuaįs iš 

Brazilijos atskrido lėktuvu ir apsigy
veno El Monte, Calif.

Italija
VATIKANO SAVAITRAŠTY “L’Os- 

servatore Della Domenica” buvo re
cenzuota Sibiro lietuvaičių maldakny
gė, kuri pavadinta “Lietuvių tremtinių 
balsu iš Sibiro” ir “Maldų knyga iš 
ten, kur nėra maldos”. Recenzijoj, 
tarp kita ko, rašoma: “Maldaknygė 
ateina iš sunaikintos, be maldos liku
sios, žemės: tai knygelė, kuri, galima 
sakyti, per kelis mėnesius apkeliavo 
pasaulį su tokiu pasisekimu, kad be
matant išsisėmė lietuviška, angliška, 
vokiška ir olandiška laidos. Pvz. olan
diškos laidos buvo išleista 400.000, ir 
per vieną mėnesį neliko nė vienos kny
gų parduotuvėje. Ir norinčių skaityti 
šią knygelę, kurios vardas “Marija, 
gelbėk mus”, skaičius vis auga. Jau 
spausdinama ispaniška, prancūziška ir 
portugališka laidos. Taipogi ruošiami 
vertimai japonų, arabų, kinų ir indų 
kalbomis”.

VYSK. V. BR1ZGYS per Vatikano 
radiją perdavė švenčių linkėjimus pa- 
vergton Lietuvon.

Brazilija
ALEKSANDRAS POLIŠATTIS, Lie-

rijos surengtai grotoj, kurioje buvo 
išstatytas garsusis Leonardo da Vinei 
kūrinys Mona Lisa; bendroje JAV 
kongreso sesijoj, kurioje prez. Kenne
dy pasakė kalbą; Burmos, Libijos ir 

i kt. ambasadorių priėmime.
“VIENYBĖ” sausio 11 d. nr. įsidė

jo nuotrauką su užrašu: “Informuojan
tis apie religinį gyvenimą — Valerija 
Tysliavienė vizito metu pas Vilniaus 
arkivyskupijos valdytoją kan. č. Kri
vaitį ir kurijos kanclerį bei šv. Mika
lojaus bažnyčios kleboną kun. S. Ma
žeiką”. Reikėtų pridėti, kad ji krei
pėsi .pas asmenis, kurių lūpos surakin
tos ir nieko negali pasakyti.

STEPUI KAIRIUI, Vasario 16 sig- 
natarui, suėjo 85 metai. Dėl ligos jis 
yra netekęs vienos kojos; gyvena vie
noje sanatorijoje prie Niujorko.

“LIETUVIŲ ŽINIOS” — tuo vardu 
Los Angeles liet, parapija leidžia dvi
savaitinį biuletenį. Jame klebonas in
formuoja apie svarbiuosius parapijos 
reikalus. 1963 m. numatyta išplėsti 
mokyklą iki 8 skyrių. Dabar yra 6 sk. 
su 260 mokinių, kurių 62 —lietuviai. 
Lietuvių kalba, geografija ir istorija 
dėstoma kasdien.

VL. KULPAVIČIUS, BALFo tarnau
tojas, torontiškio dr. inž. A. Kulpavi- 
čiaus tėvelis, paskutiniu laiku susižei- tu vos konsulas Sao Paulo, sulaukė 70 
dė bekraudamas BALFo siuntas ir tu
ri operuotis. Jis ištarnavo BALFe 12 
metų ir sulaukė pensijos amžiaus. 1963 
m. dirbs BALFe tik kelias dienas per 
mėnesį.

BOSTONE jau ketvirti metai ruošia
mi kultūriniai subatvakąriai, į kurių 
programas įeina: paskaitos mokslo, 
meno ir švietimo reikalais, rašytojų, 
muzikų ir dainininkų pasirodymai, 
mišrūs koncertėliai, literatūros vaka
rai ir pan. Be to, kiekviename subat- 
vakaryje supažindinami dalyviai su 
naujai išėjusiomis lietuviškomis kny
gomis.

LOS ANGELES liet, spaudos bend
radarbiai pritarė Detroito liet, žurna
listų nutarimui, kad jie rašys tik apie 
tokius įvykius, į kuriuos jie bus gavę 
nemokamus bilietus.

Į LIETUVIŲ FONDĄ įsirašė dr. Ge
diminas Byla • Bylaitis įmokėdamas 
$100 ir pažadėdamas įnašą padidinti 
iki $1000. ^Lietuvių Fondo tarybos na
rys dr. Ferdinandas Kaunas savo įna
šą papildė $500; dr. Jonas Šalna — 
$200.

JANINA PAKŠTIENE pigiai išnuo
moja kambarius — Miami, 3338, SW 
25th St.

LIET. PROFESORIŲ DR-JA IR L. 
MIŠKININKŲ S-GA specialiu parengi
mu Jaunimo Centre, Čikagoj, pagerbė 
sukaktuvininkus prof. St. Dirmantą ir 
A. Rukuižą, sulaukusius 75 m. amž.

VYSK. V. BRIZGYS persikėlė gy
venti į šv. Kryžiaus ligoninę. Dabarti
nis adresas: 2701 West 68 St., Chicago, 
Ill., USA. Tel. GR. 6-3970. Nesant na- 
mie, galima palikti žinia tel. HE. 
4-6700.

A.A. TEIS. S. GAUBA, prieš 3 me
tus atvykęs iš Australijos į Los Ange- moji lietuvė, užimanti šias pareigas 
les, Cal., staiga mirė sausio 3 d. Gi- pačioje svarbiausioje Argentinos pro- 
męs 1908 m. ‘ vincijoje. Paruošė Pr. Al.

metų amžiaus ir 40 metų konsulinės 
tarnybos. Dr. J. Basanavičiaus pr. mo
kyklos rėmėjų būrelis suorganizavo 
pagerbtuves m-los patalpose. Dalyva
vo apie 60 vietos lietuvių.

Australija
ADELAIDĖS LIETUVIŲ NAMAI 

verti $45.600. J. Baehuno rūpesčiu, 
Amerikos ir Kanados lietuviai prie jų 
pastatymo prisidėjo maždaug $2.000. 
Prie naujai pastatytų LN tenai besi
lankąs J. Bachunas pasodino jauną 
ąžuoliuką.
‘ LIETUVIŲ KOPLYČIOS Adelaidėje 
prieangyje M. Voronecko paruoštose 
nišose greitai atsistos Fatimos Marijos 
ir šv. Juozapo marmurinės statulos, 
atsiųstos iš Italijos. Fundatoriai — B. 
ir K. Dičiūnų šeima. Šv. Juozapo sta
tulą koplyčiai paaukojo Tėvai mari
jonai.

DAIL. A. ROKŠTELĖ, gyv. Ameri
koje, pagal parapijos tarybos užsaky
mą, nupiešė šv. Kazimiero koplyčios 
įkūrėjo a.a. kun. J. Kungio portretą, 
kuri Australijon atvežė J. Bachunas.

SKULPTORES G. BUTAUSKAITĖS 
daryta Šiluvos Marijos statula atvežta 
Adelaidėn ir pastatyta prie Trijų Kry
žių altoriaus šv. Kazimiero koplyčioje. 
Fundatorius — Jonas Storpirštis.

ALDONA MIKUŽYTĖ, energinga 
lietuviško jaunimo org-jų veikėja, bai
gė Adelaidės un-to technologijos insti
tutą “Distinguished Degree of Ac
countancy” laipsniu.

Argentina
DR. DANUTE GINTERYTĖ nuo 

1962 m. gruodžio 1 d. paskirta Buenos 
Aires provincijos sveikatos priežiūros 
gydytoja - inspektore. Tai bene pir-

WINNIPEG, Man

Paruošė Pr. Al.

Kubos įvykiai 
doleriais

Kubos avantiūra Sov. Sąjungai 
kaštavo nemažiau kaip bilijoną 
dolerių — mano Vašingtono poli
tiniai sluogsniai. Į tą sumą įeina 
puolamųjų ginklų atgabenimas, 
aikščių įrengimas ir išgriovimas, 
sovietinio personalo atgabenimas, 
išlaikymas ir parsigabenimas.

JAV-bėms Kubos blokada pla
čia to žodžio prasme atsiėjo S100. 
000.000.

Kanados lietuvis
a.a. Antanas Glinsky mirė Detroite

Sydney Mines. N. Scotia. — Antanas Glinsky, žymus mies
telio verslininkas, ten dirbęs daugiau kaip 54 metus ir vie
nas labiausiai vertinamų miestelio gyventojų, staiga mirė 
1962 m. gruodžio 26 d. Buvo 84 metų amžiaus.

A. Glinsky buvo gimęs Lietuvoj, Panevėžio mieste. Jis 
buvo vienas pirmųjų lietuvių ateivių Kanadoje; atvyko 1903 
m. spalio 10 d. i Quebeca “Moon Temple7’ laivu. Vedė 1909 
m. spalio 6 d. Sydney Mines Magdaleną Grinkevičiūtę, ki
lusią iš Marijampolės. Ji mirė 1959 m. kovo 5 d. Sydney 
Mines.

A. Glinsky buvo labai veiklus šv. Kazimiero lietuvių drau
gijoj, kuri buvo Įkurta 1912 m. Sydney Mines. 1919 m. dau
gelis lietuvių persikėlė dirbti i JAV ir kitur ir draugija nu
stojo veikusi, ši draugija buvo subūrusi visus lietuvius, pa
laikė jų tėvynės papročius, kultūrą ir religinę dvasią. A. 
Glinsky buvo uolus šv. Pijaus X parapijos narys ir rėmėjas.

Liko liūdėdamos keturios jo dukterys, kurių trys vienuo
lės: Magdalena — sesuo Antanina (Notre Danie vienuolija); 
Marė — sesuo Magdalena (St. Peter’s Convent, Port Hood, 
N. Scotia); Ona — sesuo Jurgita (Holy Redeemer Convent, 
Sydney. N. Scotia); p-lė Nellie Claire. R.N.A., Niujorke; ketu
ri sūnūs: Antanas — Hamilton, Ont.; Petras — Southfield, 
Mich.; Jonas — Sydney Mines; Jurgis — Soutfield, Mich.

A.a. A. Glinskio laidotuvės Įvyko iš jo sūnaus. Jono Glins
kio namų — 195 Main St., Sydney Mines, 1962 m. gruodžio 
31 d. Iškilmingos pamaldos Įvyko šv. Pijaus X bažnyčioje 
10 v. r. Pamaldas laikė kun. M. F. Stephenson, dijakonu buvo 
kun. J. B. Nearing, subdijakonu — kuri. Rod. A. MacDonald, 
apeigų tvarkytoju — William Liutkus (Scarboro misijų se
minarija). Notre Dame vienuolijos seserys giedojo Mišias. 
Dalyvavo daug kunigu, vienuoliu, giminiu ir draugu. Mal
das kapinėse prie duobės atkalbėjo kun. G. MacKenzie.

Karsta nešė: J. Wassilaskus. J. LĮutkus. J. Grenavičius. 
J. Cashin. J. J. Currie. J. Fahey

Palaidotas šeimos kapavietėj šv. Juozapo kapinėse, tvar
kant G. R. Francis laidotuvių Įstaigai.

METINIS SUSIRINKIMAS. — Liet, 
parapijos ir šiaip surinktais duomeni
mis, Manitobos prov. buvo skaitoma 
apie 500 lietuvių. Iš 1961 m. Kanados 
surašinėjimo paaiškėjo, kad Manitobos 
provincijoje yra 932 lietuviai. Reiškia, 
Manitobos provincija, pagal lietuvių 
gyventojų skaičių yra penktoje vietoje. 
Tačiau, tenka apgailestauti, kad 1962 
m. gruodžio 9 d. į metinį susirinkimą 
atsilankė labai mažas skaičius lietuvių, 
kad B-nė nesugebėjo išsirinkti v-bos 
1963 m. Tai pirmas atsitikimas šioje 
mūsų lietuviškoje kolonijoje. Teisintis 
neturime kuo. Turme prisipažinti, kad 
nešame atsakomybę ir didelę gėdą 
prieš kitas lietuvių gyvenamas, provin
cijas. Artėdami j II-jo tremties de
šimtmečio galą pradėjome smukti dva
sioje. Atbukome ir įsivėlėme į tarpu- 
savius asmeninius ginčus, ambicijas. 
Kad nepasiliktume kalti, TAISYKI- 
MĖS, kol dar galima, kol dar nevėlu. 
Rikiuokime savo gretas ir ruoškime 
jas tolimesnei savos'Tėvynės užduo
čiai.

Sausio 6 d. buvo šaukimas 11 apy
linkės metinis susirinkimas. Visi va
dovaujančių organų šauksmai, prane
šimai bei raginimai, skelbimai per pa
maldas, laikraščius, vėl atsimušė kaip 
žirniai į sieną. Tiesa, nors iš kritiškos 
padėties išrėpliojome, tačiau pasitei
sinti nesugebėjome. Susirinko irgi ma
žai, tačiau valdyba išrinkta.

Susirinkimą atidarė v-bos pirm. agr. 
J. Malinauskas. Susirinkimo pirm, pa
kviestas J. činga, sekr. Ramančiaus- 
kas. V-bos pirm. J. Malinauskas trum
pai perbėgo pr. metų veiklą ir api
būdino Baltų Fed. Wpg. skyriaus dar
bus. Po to darė pranešimus v-bos na
riai. Ižd. V. Rutkauskas pranešė, kad 
pr. metais buvo pajamų $141,85, 1963 
m. ižde grynais pinigais lieka $82,83. 
Pelnas dar nepaskirstytas ir solidaru
mo įnašo nuošimtis centrui dar nepa-

siųstas. šalpos Fondo atstovas J. De- 
mereckas pranešė, kad pr. metais šal
pos reikalams surinkta $116,72, kurie 
persiųsti prof. Kairiui, šiuo metu šal
pos Fondo ižde yra $32,41. Toliau J. 
Demereckas. kaip Tautos Fondo atsto
vas, pranešė, kad 1962 m. TF surinkta 
aukomis, parduota ženkliukų ir lietu
vio pasų už $154,46, kurie pasiųsti fon
do centrui.

Vasario 16 gimnazijai remti būrelio 
astovas T. Lukas pranešė, kad 1962 
m. gimnazijai surinkta $90, tačiau pi
nigai dar nepersiųsti, hes tenka gauti 
dar iš kaikurių būrelio narių nustaty
tas mokestis. Jis nusiskundė, kad Va
sario 16 gimnazija dar nėra prisiun
tusi pakvitavimų už pasiųstus pinigus 
1961 m., tačiau šiuo reikalu tebeina su
sirašinėjimas su gimnazija. Po to J. 
Demereckas, kaip Baltų Fed. Wpg. 
sk. ižd. pažymėjo, kad šiam skyriui 
revizijos k-ją sudaro visų trijų tauty
bių po vieną atstovą. Revizijos k-ja 
skyriaus iždo tikrinimo dar nepadariu
si. Į revizijos k-ją iš lietuvių paskirtas 
V. Januška, kuris pranešimą duos vė
liau. 1862 m. revizijos k-jos narys K. 
Strikaitis perskaitė tikrinimo aktą, ku
rį susirinkimas priėmė.

Į naują v-bą išrinkta: J. Malinaus
kas, M. Šarauskas, Hilda Barkauskai- 
tė, J. Demereckas ir V. Rutkauskas. 
Pareigomis pasiskirstė: J. Malinauskas 
— pirm., H. Barkauskaitė — kultūros 
bei parengimų reikalams, J. Demerec
kas — šalpos ir Tautos Fondo atsto
vas. M. šarauskas — sekr. ir V. Rut
kauskas — ižd. Kandidatais lieka: V. 
Dielininkaitis ir A. Kvietinskas. Į re
vizijos k-ja: V. Zavadskienė, V. Ja
nuška ir K. Strikaitis.

Po trumpų diskusijų .v-bos pirm. J. 
Malinauskas padėkojo visiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo 
prie bendruomeninės veiklos. Susirin
kimas baigtas Tautos himnu. Kstr.

WINDSOR, Ont
UOLŪS VEIKĖJAI BEI RĖMĖJAI. 

— Tenka skaityti spaudoje, kad mūsų 
profesijonalai praturtėja ir atitrūks
ta nuo lietuvybės. Kaikurie net savo 
vaikams draudžia kalbėti lietuviškai. 
Mums labai džiugu, kad ir mažoje ko
lonijoje turime taurių lietuvybės pa
vyzdžių. Inž. S. Naikauskas ir dantų 
gydytoja dr. D. Naikauskienė yra gra
žiai įsikūrę nuosavoje puošnioje rezi
dencijoje. Dr. Naikauskienė turi nuo
savą dantų gydytojos kabinetą ir,su 
dideliu pasisekimu darbuojasi kana 
diečių ir lietuvių tarpe. Inž. ir dr. Nai- 
kauskai yra uolūs lietuviškų parengi
mų lankytojai tr labai duosnūs auko-

tojai lietuvybės reikalams. Taip pat 
uolūs rėmėjai lietuviškos parapijos ir 
dalyvauja bažnytiniame chore.

Skulptorė E. Žebrauskaitė - Weir iš
tekėjusi už kanadiečio dailininko, ne- 
nutautėjo, bet savo vyrą “nutautino”. 
Visa šeima lankosi lietuviškuose pa
rengimuose; buvo IX Kanados Lietu
vių Dienos komiteto narė ir 
tore parodos. Kuriant Wind 
katalikų parapiją p. Weir p 
delį pasiaukojimą: suprojeki
dirbo altorių bei kitus vidaus papuoši
mus, neimdamas jokio atlyginimo.

arganiza- 
oro liet, 
įrodė di-

žhrcrs keltą tr vitražus.

i
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Atsisveikinant su spaudos darbuotoju 
a.a. Stasiu Bujoku

' PRANYS ALSĖNAS “ a

ka mumis įkandin, kaip šešėlis, 
kuris niekuomet nuo mūsų neat
sitraukia. Ir visdėlto niekad jos 
neregime, vos apie ją pagalvoja
me. Dar keisčiau, juo labiau ar
tėjame prie kapo, juo labiau nyks
ta iš mūsų minčių mirtis. Iš tikrų
jų, toki stebuklą padaryti galėjo 
tik Dievas”. Dr. Axel Munthe

Negailestinga mirtis išplėšė iš 
mūsų tarpo daug spaudoj dirbusi 
ir dar daugiau savo darbu žadėju
sį ateičiai, artimą “Tėviškės žibu
rių” (nuo pat pirmojo numerio) 
bendradarbį a.a. Stasį Bujoką. Jis 
mirė Princess Elizabeth ligoninė
je, Winnipege, sausio 17 d., 9 v. 
20 min. rytą, palikdamas nuliūdu
sius žmoną mokyt. Bronę, sūnų 
Arūną Leonardą su žmona ir sū
neliu, ir dukrą Teresę Mildą, 15 
metų amžiaus.

A.a. St. Bujokas palaidotas iš 
šv. Kazimiero liet, bažnyčios Win
nipeg© kapinėse sausio 26 d. 10 
vai.

Velionis buvo gimęs 1910 m. 
spalio 1 d., Ukrainoje, Zolotono- 
šos mieste. Jo tėvai — abu lietu
viai. Tėvas, kaip veterinarijos 
daktaras, buvo išsiųstas tenai 
dirbti savo profesijoj. Motina su 
keturiais vaikais (tėvas jau buvo 
miręs), vos Lietuvai tapus nepri
klausoma valstybe, grižo i tėvynę 
ir apsigyveno Raguvoje.

Raguvos progimnazijoj Stasys 
mokėsi kartu su savo būsima žmo
na B. Vizbaraite. Abu priklausė 
ateitininkų organizacijai ir absti
nentų sekcijai. Jau tada Stasys 
pradėjo rašinėti korespondenci
jas i vaikų laikraštėlį “žvaigždu
tę”, vėliau — “Ateitį” ir “Vaidi
lutę”. Baigęs Belvederio gyvuli
ninkystės mokyklą, tarnavo Pa
nevėžio apylinkėje kontrolės asis
tentu ir daug rašė laikraščiams 
įvairiomis temomis, o ypač gyvu
lininkystės klausimais. Apie tai 
buvo išleidęs brošiūrų su daugy
be statistinių duomenų ir tos sri
ties žinių.

Po vedybų, tarnaudamas “Mai
ste” (Kaune), baigė suaugusiųjų 
gimnaziją. Pirmosios bolševikų 
okupacijos metu kuri laiką dirbo 
žemės ūkio ministerijoj. Birželio 
mėn. 1941^ m., pradėjus .žmones 
vežti i Sibirą, iš anksto gautų ži
nių dėka, Bujokai namuose jau 
nebenakvodavo.

Vokiečiams okupavus Lietuvą, 
a.a. Stasys nepilnus dvejus metus 
studijavo Dotnuvos Žemės Ūkio 
akademijoj agronomiją. Vėliau 
dirbo Josvainių “Šušvės” koope
ratyvo buhalteriu ir vedėju, iš 
•kur 1944 m. teko pasitraukti’ Į 
tremti.

Tremtyje, pradėjus kurtis lie
tuviškiems laikraščiams, rašinėjo 
Į “Žiburius,, Augsburge.

Meerbeko lietuvių kolonijoj 
pradėjo redaguoti ir leisti šapiro- 
grafu lietuvišką laikrašti “Viltis”. 
Porą metų daug dirbo prie “Vil
ties”, vėliau pradėjo leisti, taip 
pat šapirografu “Rytojų”. Visas 
komplektas jo Meerbeke tvarky
tų laikraščių yra pasiųsta dr. Ge
ručiui i Berną.

Atvykęs Į Kanadą 1948 m. su 
šeima apsigyveno Winnipege ir

bendradarbiavo spaudoje. Visą 
laiką priklausė žurnalistų s-gai ir 
vis sielojosi bei rūpinosi lietuviš
kąja spauda, kol ta paslaptingoji 
vėžio liga dar nebuvo pradėjusi 
jo varginti.

Visą laiką buvo didėlis savosios 
spaudos ir literatūros mėgėjas. 
Pirkdavo daug knygų, prenume
ravo “Tėviškės Žiburius”, “Drau
gą” ir dar kitus devynis laikraš
čius ir žurnalus.

Winnipege priklausė Kanados 
Lietuvių Bendruomenei ir anks
čiau ilgą laiką buvo valdyboje, 
kuri laiką buvo liet, šeštad. mo
kyklos k-to nariu ir priklausė atei
tininkų sendraugių skyriui. Ligos 
metu, jau gana sunkiai jausda
masis, 1962 m. gruodžio 2 d. dar 
dalyvavo bendraminčių ateitinin
kų susirinkime. Be to, visą laiką 
Winnipege priklausė bažnytiniam 
lietuvių chorui.

Winnipege išgyveno daugiau 
kaip 14 metų, visą laiką skerdyk
loje dirbdamas nelengvą darbą 
(darbo valandos — nuo 4 iki 12 
vai. nakties). Namuose tarpinin
kavo žmonėms, siunčiantiems 
siuntinius i užjūri — bolševikų 
užimtus kraštus. Visą laiką buvo 
ir darbštus — vis skubėjo, rūpi
nosi čia prie namų remonto, čia 
šeimai padėdamas, čia sielodama- 
sis ir dirbdamas visuomeninėj 
srity ir taip, kaip matome, nusku
bėjo i amžinybę ...

Ir skaitytojas

Stasys Yla

Buvusios

TARAS BULBA - kazoku herojus
Padnieprio Ukraina, iki 1569 

m. Liublino unijos buvusi Lietu-

vmta’š’ vykti ’lab^i *palenffra?
Valstiečiai, verčiami būti bau
džiauninkais, bėgo i negyvena
mus žemutinio Dniepro plotus ir 
dėjosi prie kazokų. Susidarę Pa
dnieprio kazokų būriai gyveno 
medžiokle ir plėšikavimu. Vėliau 
jie susiorganizavo karinėn bend
ruomenėm Plėšimų žygiais apsi
mainydami su totoriais ir turkais, 
vieni kitiems negailėdami žiauru
mų. Tiek turkai, tiek totoriai rei
kalaudavo iš Zigmanto Augusto 
suvaldyti kazokus, nes oficialiai 
šie priklausė Lietuvai, o paskui 
Lenkijai. Kazokai tačiau nepasi
žymėjo drausmingumu ir 16-jo 
šimtmečio gale prasideda jų su
kilimai bei riaušės dėl tautinės 
laisvės ir dėl religinių motyvų.

Šio laikotarpio kazokų laisvės 
kovas puikiai pavaizduoja ukrai
niečių patrijotas rašytojas Niko- 
laj Vasiljevič Gogol savo veikale 
“Taras Bulba”, išleistame 1835 
m. Tarp kitų Gogolio kūrinių, ši 
knyga buvo išleista ir lietuvių 
kalba 1924 m.

Amerikiečių filmų gamintojo 
Harold Hecht ir anglų režisoriaus 
J. Lee Thompson dėka susilaukė
me ir to paties vardo naujo filmo. 
Abu jie apkeliavo nemaža kraštų, 
j ieškodami tinkamiausių gamto
vaizdžių šio filmo pastatymui. Pa
galiau nutarė, kad Ukrainos ste
pes geriausiai bus galima atvaiz
duoti Argentinos prerijose. Tad, 
susidėję daugybę 16-jo š. apdarų, 
su visu filmavimo personalu, iš
vyko P. Amerikon. Tiek filmavi
mo vietos nuotolis, tiek masinių 
scenų raitelių gausybė pakėlė fil
mo gaminimo išlaidas iki 7 mili
jonų dolerių. Neatrodo tačiau, 
kad tai būtų pakėlę ir paties fil
mo meninę vertę.

Dvi valandas trunkančiame fil
me rodomos kazokų herojaus Ta
ras Bulba pastangos ir kovos už 
laisvę. Jis pasiunčia abu savo sū
nų — Andriejų ir Ostopą — i 
lenkų mokyklą, nes jo nuomone 
geriausias būdas lenkams nugalė
ti — kuo geriau lenkus pažįstant. 
Kazokams nepalankioje atmosfe
roje Taras Bulba sūnums tenka 
nakelti nemaža vargo ir kančių. 
Netrūksta ir romantikos. Vyres
nysis brolis Įsimyli i lenkų guber
natoriaus dukterį, ši jo meilei ne
lieka abejinga, ir smarkieji bro
liai vos spėja ištrūkti iš įsiutintų 
lenkų: Grįžę pas savo tėvą, abu

bus laureatas
Lietuviškoji knyga pergyvena tam premijos pratęsiamos i skaitytojus 

tikrą krizę — jos pirkimas ir tiražas 
smarkiai nukrito. Daug gražių suma
nymų ir kalbų neturi pozityvios nau
dos, kol viskas lieka tik sumanymais 
ir kalbomis. Išjudinti lietuviškos kny
gos kelia i mūsų visuomene spontaniš
kai susikūrė LIETUVIŠKOS KNYGOS 
PLATINIMO VAJAUS užuomazga, ku
ri vėliau Įeis i našaus judėjimo vėžes. 
Mūsų knygos svarbiausias ramstis yra 
skaitytojas. Jo dėmesiu knygai parem
ta leidėjų veikla, naujų knygų pasiro
dymas ir gyvybė knygų rinkoje. Lie
tuviškos Knygos Platinimo Vajus stei
gia stambią premiją KNYGOS SKAI
TYTOJUI. Tokiu būdu literatūrinės

Ir knygų skaitytojų tarpe gali būti 
skaitytojų laureatų. Tai bus viena gar
bingiausiu mūsų kultūrinių premijų, 
skaitytojas laureatas bus pastatytas vi
sos lietuviškos visuomenės dėmesin, 
Įvertintas jo kuklus, kilnus ir nemato
mas Įnašas Į lietuvių kultūrą: knygos 
pirkimas.

Tos premijos Įsteigimas yra nauja 
kultūrinė politika mūsų knygos plati
nimo praktikoje.

Visi besidomi mūsų knygos proble
momis kviečiami pasiteirauti: L.K.P1. 
Vajus, 1314 Maltman Avė., Los An
geles 26, Calif., USA.

Kauno balerinos .
pergyvenimai

Mano tėvai anaiptol nebuvo kokie bedieviai, — pasa
kojo buvusi Kauno teatro balerina. — Jie buvo tikintieji, 
kaip daugelis kitų, ir vartojo tas pačias pedagogines prie
mones. Sakydavo: Dievas baus, jei ką negera padarei ar 
pasakei. Gal ne vien ši pedagogika buvo kalta, gal mano 
perdėtas jautrumas, — bet aš pradėjau Dievo bijoti, o 
vėliau nuo Jo tolti.

Vaikystės Įspūdis
Pamenu, buvau labai maža, kai į. mano rankas pateko 

vienas paveikslėlis. Jis buvo labai senas, apsitrynęs, b 
Kristaus galva buvo labai iškankinta. Žiūrėjau Į tą galvą, 
žiūrėjau, ir pasakiau:

- Koks to, Dievuli, negražus!
Paskui išsigandau šių žodžių. Juk Dievulis girdėjo, 

ir manęs nebemylės. Tą vakarą, kai mama liepė kalbėti 
poterėlius, kalbėjau taip tyliai, kad Dievulis-neatkreiptų 
į mane dėmesio - neišgirstų. Taip dariau ilgą taiką, kad 
mama matytų, o ne kad Dievui patikčiau. Bijojau jo baus
mės.

Vėliau įsitikinau, jog Dievas nebaudžia — baudė tik 
mama. Bet Dievo baimės jausmas liko. Nesupratau, jog 
tikroji bausmė - tai sąžinės nerimas, kuris lydi ką negera 
padarius. Tėvai šito man neišaiškino.

Gimnazijoje neišsiskyriau iš kitų mergaičių. Lėkda- 
vom visos į Šančių bažnytėlę — bokštelin, prie stebuk
lingojo kryžiaus. Tai darydavome ypač prieš egzaminus 
ar sunkesnius rašomuosius. Prašydavom Dievo pagalbos,

broliai vėliau prisideda prie ben
dro karo žygio prieš lenkus. Kai

Įkliūva. Pažadėjus pristatyti ba
daujančiam miestui maisto, And
riejus iš miesto išvyksta su būre
liu lenkų karių, bet už išdavimą 
krinta nuo paties Taras Bulbos 
paleistos kulkos. Mūšis ir visas 
žygis baigiasi kazokų pergale. Go
golio knyga, pagal kurią šis fil
mas ir pastatytas, baigiasi tragiš
kiau — antrasis sūnus Ostapas 
lenkų nukankinamas tėvo akivaiz
doje, o pats Taras Bulba prikala
mas prie degančio medžio.

Masės argentiniečių “gaučių”, 
apsirengusių kazokiškais drabu
žiais teikia puikių vaizdų. Gamto
vaizdžiai taip pat tikrai Įspūdin
gi, nors Eastmancolor fotografi
ja labai dar toli iki tobulumo.

Iš pagrindinių veikėjų Yul 
Brynner įtikinančiai perteikia Ta
ras Bulba vaidmenį. Tai didingų

polėkių asmenybė, spinduliuojan
ti narsumu ir patrijotiškais jaus- • ra-* a • . • • • H B • • i

driejaus vaidmenį mėgėjiškai, 
tarpais net naiviai. Daug sėkmin
giau pasirodo Perry Lopez kaip 
jaunesnysis brolis, tačiau, nežiū
rint jo tikrai kazokiško charakte
rio, jam tenka labai nedaug pro
gų pasireikšti. Andriejaus myli
mąją vaidina jaunutė vokiečių ar
tistė Christine Kaufmann, kuri 
be savo grožio nieko daugiau prie 
filmo visumos neprideda.

Negalima suabejoti didžiais re- 
žisoriaus J. Lee Thompson suge
bėjimais. Užtektų prisiminti vien 
tik paskutinįjį jo kūrinį “The 
Guns of Navarone”. šį kartą ta
čiau, paskendus masinėse sceno
se, jam daugeliu atvejų belieka 
nelengva didžio judėjimo tvarky
tojo pareiga, negalint susikon
centruoti atskirų detalių išlygini
mui.

KELIONĖJE
TAVO Brolis tikėjo tavim. Ir prieš temstant 
Jis atėjo pamerkt sunkaus nuovargio dalį 
Į upokšnio, į nešančio tėkmę: 
Kad ramus užmigti galėtum.
Nieko nelaukei daugiau prieš užmingant, 
Kaip atodūsio žmogiško, lengvo: 
Kraujo lašas širdin, tartum bitė,

Nepraverk mėlynųjų akių. Tegu audžia 
Naktis gėlų vasaros* sapną, 
Kad vėl saulei atėjus pabustum 
Atvėsęs ir tyras.

KLAIDA
SNAIGE ištirpsta delne, pūkas vėjuje plyšta.
Margas paukštis dainuoja ir krinta.
O prieš kalną sustoja žmogus.
žemė keičia dalis, laikas jieško spalvos
Ir kaip paprasta, rodos, užmigt
Ir suprasti kodėl.
O aš perbraukiu pirštais trupančius plaukus, 
Pasižiūriu i gęstančią žvakę
Ir bijau užsimerkt.

V. Mykolaitis - Putinas
- sukaktuvininkas

Rašytojas, poetas ir literatūros kri
tikas Vincas Mykolaitis - Putinas at
šventė 70 metų amžiaus sukaktį. Jis 
yra davęs poezijos rinkini “Raudoni 
žiedai”, romantinę poemą “Kunigaikš
tis žvainys”, daug triukšmo sukėlusį 
psichologini romaną “Altorių šešėly
je”, “Krizę”, lyrikos rinkini “Keliai 
ir kryžkeliai”. Visi šie kūriniai buvo 
parašyti Lietuvos nepriklausomo gy
venimo dienomis. Pokariniais metais, 
sovietams vėl okupavus Lietuvą, Pu
tinas pagrindini dėmesį skiria lietu
vių literatūros istorijai — “Pirmoji 
lietuviškoji knyga”, “Ad. Mickevičius 
ir lietuvių literatūra”. Jis duoda daug 
Puškino, Lermontovo ir Ad. Mickevi
čiaus poezijos vertimų. Vertingiausiu 
šio laikotarpio indėliu lietuvių litera
tūrai tenka laikyti 1957 m. V. Myko
laičio - Putino parašytą istorini roma
ną “Sukilėliai”; kuriame nagrinėjamas 
1863 m. prieš caro valdžią nukreiptas 
sukilimas. Jis taipogi yra davęs dvi 
poezijos knygas — “Sveikinu žemę” ir 
“Poezija”. Savo eilėraščiuose jis dau
giausia apdainuoja gyvenimui prisikė-

bet nesiruošdavom — eidavom čiuožyklon. Dievas turėjo 
daryti stebuklus be mūsų pastangų. Toks buvo mūsų ti
kėjimas, ypač mano.

Rekolekcijų užrašai
Kartą buvo mergaičių rekolekcijos Pažaislyje. Nepri

simenu,ką tada jaučiau, kaip išgyvenau. Bet žinau, jog 
išpažinties nepriėjau. Gal dėlto, kad buvo palikta laisvai 
pačioms vėliau prieiti Studentų bažnyčioj.

Kai jau buvau ištekėjus, netikėtai radau pas senelę 
anų rekolekcijų užrašus. Užrašinėta buvo ne kunigo kon
ferencijos ar seselių patarimai, bet savos mintys. Kokios 
gražios, kokios kilnios jos man dabar atrodė! Ar tai buvo 
mano mintys? Neatpažinau savyje tokių gražių minčių. 
Man rodės, jos niekad nebuvo man būdingos. Tie užrašai 
buvo greičiausia laisva mano kūryba, įkvėpta momento 
ir tos šventos aplinkos. Spėju, rašydama pati žinojau, jog 
tokia nesu.

Tie užrašai dabar man buvo nemalonūs. Juos išme
čiau — nenorėjau, kad primintų galimą kitokį pasaulį. 
Juoba šiuo metu buvau labai toli nuo religijos.

Kančių ištikta vistiek meldžiausi ir dabar. Klausdavau 
Dievą, už ką man tos kančios? Keista, tartum nebūčiau 
žinojusi už ką. Prisiminusi, kokia esu Dievo akyse, vėl 
nutraukdavau maldą. Mane lydėjo iškreiptas supratimas: 
tegu tik kiti nedaro man bloga, o ką aš darau lyg nebūto 
svarbu.

Nebėjau išpažinties nuo to laiko, kai palikau gimna- 
ziją.Tačiau besiruošdama tekėti galvojau: kai gimdysiu 
ir kentėsiu, gal toji kančia apvalys mane nuo nuodėmių. 
Žinojau, kad turiu daug nuodėmių ir jų nevengiau. Juo 
toliau taip tęsėsi, juo manyje stiprėjo mintis, kad Dievas 
man nebeatleis.

Kunigus laikiau veidmainiais
Tuo metu labai nemėgau vadinamų "bažnytinių” žmo

nių" — tikinčiųjų. Nemėgau ypač kunigų — laikiau juos 
veidmainiais. Paskaitydavau spaudoje: suvažiuoja kuni
gai! Galvojau — vienas kunigas gali sau veidmainiauti, 
bet ką jie veiks visi tokie suvažiavę? Man būdavo įdomu, 
kaip jie savo tarpe turėtų jaustis.

I žmones mažai eidavau. Laikiausi arčiau savo Šei

Kultūrinėje veikloje
KOTRYNAI GRIGAITYTEI paskir- 

ta “Draugo” premija $1000 už konkur
sinį poezijos rinkinį. Premija bus 
įteikta kovo 24 d. kartu su romano

Kavaliūnui., premi-

lusi gimtąjį kraštą, liaudį ir jos lai
mėjimus. Sovietinės leidyklos plačiai 
paskleidė i rusų kalbą išverstą Puti
no romaną “Altorių šešėly” ne tiek dėl 
šio veikalo literatūrinės vertės, kiek 
dėl jo prieš dvasiškiją nukreiptų as
pektų, kas, be abejonės, labai derinasi 
su dabartine sovietinio komunizmo an
tireligine linija, šiomis dienomis turi 
pasirodyti i rusų kalbą išverstas pas
kutinis Putino romanas “Sukilėliai”, 
ši kartą sovietinės leidyklos atlieka 
meškos patarnavimą Sov. Sąjungai, 
nes juk 1863 m. lietuvių kova su ca
rizmu ir dabartinė Lietuvos sūnų ir 
dukrų dvikova su sovietiniu komuniz
mu principe yra vienas ir tas pats da
lykas — troškimas laisvės savo gimta
jam kraštui. Už nuopelnus Lietuvos 
literatūrai sovietinė Lietuvos valdžia 
rašytojui V. Mykolaičiui • Putinui su
teikė “liaudies rašytojo” vardą. Tai, 
žinoma, yra visiškai nereikalingas mos- 
tas, nes Putinas savo kūryba seniai 
yra Įėjęs i lietuvių tautos istoriją ir i 
Lietuvos vaikų širdis kaip vienas iš 
didžiausių nūdienio laikotarpio kūrėjų.

POETAS L. ANDRIEKUS spaudai 
paruošė trečiąjį savo eilėraščių rinki- 
nį — “Naktigonė”. Iliustravo dail. T. 
Valius. Knyga išleidžiama dar prieš

s^p^inam^s “A|dy<^”^v^i6Įto^< j
KUN. PR. VASERIS, gyvenąs Aust

ralijoje, parašė ir išleido knygutę “Pa
dangių keliai”; trumpai supažindina
ma su astronomijos mokslu, aprašomos 
galimas kelionės į mėnulį ir planetas. 
Kun. J. Gerutis buvo parašęs trumpą 
astronomijos vadovėlį, pavadintą “Pla
netos ir žvaigždės”, kuris, kaip šv. Ka
zimiero dr-jos leidinys nr. 280, buvo 
išleistas Kaune, “šviesos” spaustuvė
je 1920 m.

KULTŪROS ŽURNALAS “AIDAI” 
skiria premiją $500 už lietuvių mokslo 
veikalą, išspausdintą atskira knyga ar 
periodinėje spaudoje 1960 ir 1961 m. 
Autoriai ir leidėjai veikalus k-jai turi 
nusiųsti iki 1963 m. kovo 1 d. “Aidų” 
redakcijos adresu.

J. KAPOČIAUS Lietuvių Enciklope
dijos leidykla, neseniai išleidusi St. 
Santvaro poezijos knygą “Aukso tau
rė”, ruošiasi išleisti Publijaus Vergili
jaus Marono “Eneidą”, kurią į lietuvių 
kalbą išvertė dr. Ant. Rukša, gyv. V. 
Vokietijoje.

JULIUS GRAVROGKAS, buvęs Vyt. 
Didž. un-to' profesorius ir rektorius, 
“Laive” pradėjo spausdinti atsimini
mus “Iš mano praeities”.

DAIL. P. KAUPAS iliustravo B. Jan
kauskaitės - Prapuolenienės iš prancū
zų kalbos išverstas Comtesse de Se- 
gur “Sofijos nelaimes”, kurios spaus
dinamos “Eglutėje”.

VIKT. ŠIMAITIS, lietuvių vaikų 
mėgiamo “Vyturėliai laukuose” eilė
raščio rinkinio autorius, ruošia naujos 
medžiagos “Eglutei”. Vasario mėn. 
tilps jo patrijotinė baladė, kurią iliust
ruoja dail. St. Šimaitis, autoriaus 
sūnus.

LIET. RAŠYTOJŲ DR-JOS premija 
už 1962 m. grožinę literatūrą šiemet 
bus įteikta vasario 10 d. Los Angeles 
per Lietuvos nepriklausomybės šven
tės minėjimą. * Pr. Al.

KAUNO MIESTO JAUNIMO KAVI
NĖJE savo kūrybą skaitė jaunųjų ra
šytojų sekcijos nariai — Medicinos in
stituto absolventė A. Keturakytė ir 
Politechnikos instituto studentas A. 
Mikuta. Abu jie mėgina reikštis po
ezijoje.

DRAMOS TEATRAS KAUNE pasta
tė sezono pirmąją premjerą — ameri
kiečių dramaturgo A. Millerio dramą 
“Visi mano sūnūs”. Rež. H. Vansevi- 
čius. Š.m. dramos teatro kolektyvas 
žada paruošti dar keturias premjeras, 
jų tarpe Šekspyro “Dvyliktąją naktį” 
ir K. Inčiūros biografinio pobūdžio 
pjesę “Julija Žemaitė”.
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sertacijas: istorijos mokslų kandida
to laipsniui Anatolija Beržinskaitė te
ma: “Lkp veikla auklėjant darbo žmo
nes proletarinio internacionalizmo 
dvasia 1927-1940 m”; filologijos moks
lų kandidato laipsniui — Liudvika Li- 
senkaitė: “Lietuvių tarybinės prozos 
raidos problemos pokario metais 1945 
-1952”. E.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMI
JOS pirmininku vėl perrinktas J. Ma
tulis, vicep. — J. Žiugžda, vyr. moks
liniu sekr. išrinktas K. Meškauskas, 
prezidiumo nariu — J. Kubilius. Tik
raisiais akademijos nariais pastaruoju 
metu išrinkti Vilniaus V. Kapsuko un
to rekt. prof. J. Kubilius, Alg. Žu
kauskas, ekon. K. Meškauskas; nariais 
-korespondentais: Ant. Nemura, Vyt. 
Nešukaitis ir “Komunisto” vyr. red. 
doc. V. Niunka.

‘’LITERATŪROS IR MENO” savait
raščio išviršinė išvaizda pakito. Dabar 
ji mažesnio formato, 8 psl., tačiau 
spausdinama ir toliau blogame popie
riuje.

VILNIUJE MIRĖ chemikas, chemi
jos mokslų kand. Kajetonas Blažys. Jis 
dėstė prekių mokslo katedroje, buvo ir 
Mokslų Akademijos chemijos ir chemi
nės technologijos instituto vyr. moks
linis bendradarbis. Prieš 1930 m. che
mijos srityje tobulinosi Lyone, Pran
cūzijoje, o 1939 m. atgavus Vilnių, bu
vo paskirtas laikinuoju pramonės tvar
kytoju. Mirė turėdamas apie 60 m. am
žiaus. t E.

Atsiųsta paminėti
Žem. Ant., Lietuvos vaizdeliai. Iš

leido knygos mėgėjai. Spaudė T. pran
ciškonų spaustuvė Brooklyne, 1962 m. 
100 psl. Kaina $1.

Jonas Noreika, Trys velniai. Išleido 
spaudos b-vė “Rūta”, 89 Napier St. 
Hamilton, Ont. Apysaka iš nepriklau
somybės kovų su bolševikais. 70 psl. 
Kaina nepažymėta.

Lietuvos Pajūris, nr. 4 (12) 1962 m. 
Leidėjai Mažosios Liet. Bičiulių dr-jos 
centro valdyba Kanadoje. Prenumera
ta $1.

Ateitis, nr. 1, 1963 m. sausio mėn. 
Turiny: A. Garbenytė, Kultūros kon- , 
gresas; V. Krištolaitytė, Turiu visą 
gyvenimą išryškinti; P. Kaufmanas, 
Besiruošiant tarplanetinei kelionei; R. 
Obalis, Mūsų didysis poetas J. Mačiu
lis - Maironis ir kt.

Hamiltono Lietuvis, nr. 1, 1963 m. 
sausio 15 d. Dvisavaitinis Hamiltono 
lietuvių laikraštis. Leidžia ir redaguo
ja Pr. Enskaitis ir V. Pašiiys.

Vytis, nr. 1, 1963 m. sausio mėn.

Istorinis romanas “Priesaika”
J. GOBIS

mos. Pradėjusi dirbti teatre ir ištekėjusi turėjau dalyvau
ti pobūviuose. Juose rasdavau ateitininkų ir kunigų. Kartą 
mano ausys išgirdo, vieną kunigą pasijuokiant iš kito:

— Užklupau gi tave, bevarstantį rožančių?
Nežinau, ar gerai supratau šio užsipuolimo prasmę, 

bet pamenu — įsiterpiau į kalbą ir gyniau užpultąjį. Tas 
įvykis padarė man įspūdžio. Visdėlto yra kunigų, kurie 
neveidmainiauja —meldžiasi patys vieni, vadinas, tiki.

Kitą kartą vaišėse buvo vienas smagus kunigas. At
ėjus 12 valandai, jis padėjo į šalį stiklelį ir neberūkė. Kiti 
vaišinosi toliau. Šeimininkė, pati “bažnytinė”, pristojo 
prie kunigo ir būtinai vertė jį toliau vaišintis. Pamenu, 
man buvo taip pikta, kad aš, laisvamanė, ėmiau šeimi
ninkę barti.

Nusistatymas prieš kunigus pamažu švelnėjo. Gal in
tuityviai pradėjau skirti žmogiškąsias jų savybes nuo 
kunigystės.

Pradėjau save analizuoti
Kartą Vokietijoje, stovykloje, nuėjau į gegužines pa

maldas. Joms besibaigiant, žmonės ėjo prie klausyklų — 
išpažinties. Žiūrėjau į juos, ir manyje kilo keistas jaus
mas. Kitaip negaliu to jausmo apibūdinti, kaip pavydu. 
Apie tą laiką, turėdama 34 metus, pradėjau analizuoti 
save: kas aš esu, kodėl tokia keista, tokia dviveidiška? 
Kartais noriu labai gražaus, o čia, žiūrėk, pasielgiu kuo 
blogiausiai. Kodėl?

Kartą stovykloj buvo misijos, kurias vedė T. J. Bru- 
žikas. Su kita ponia užbėgom bažnyčion pasiklausyti. Pa
mokslai, deja, buvo ne mums — ne mūsų stoviui Tėvas 
Bružikas “užkurstė" vaikus, kad šie prašytų tėvus eiti 
sakramento. Mano duktė, tada dar jaunutė, ėmė mane 
prašyti, kad eičiau. Supykau ir išbariau:

— Esu suaugęs žmogus — žinau, ką darau, ir tu ne
kišk nosies!

Maciau, mergaitė skaudžiai prėmė mano žodžius. Nuo 
to laiko ir niekad daugiau manęs nebenrašė, kad eičiau 
bažnyčion. Bet ji, pasirodo, meldėsi — net ištisus 8 me
tus. Kartais netekdavo xilties; jai atrodė, Dievas nenori 
išklausyti jos maldos. Ji negalėjo suprasti, kodėl mama, 
galvojanti ir čliug skaitanti, tokia užsikirtus.

nors iš jos talento galima tikėtis 
ir tokio romano, kaip “Quo va- 
dis”, kuris būtų Įdomus ne vien 
jos tautiečiams.

“Priesaika” turi puikią intrigą, 
nors vaizduoja lietuvių buitį ir 
kovas su kryžeiviais XIV -XV 
šimtmetyje, kada lietuvių kultū- 

tik tada patriotiškas, tik tada tau-1 ros lygis buvo skirtingas nuo da- 
tiškas, kai jo kūryboje yra isto- ’ bartinio. Intrigą sudaro erotinis 
riškų motyvų; bet galima būti pavydulys, įtarumas, meilės mis- 
tautišku rašytoju ir nesigilinant į 
savo tautos tolimą praeitį, galima 
savo tautai patarnauti ir psicholo
giniais romanais, kaip pvz. Do
stojevskio ar L. Tolstojaus. Tokie 
romanai gali greičiau mūsų lite
ratūrą išvesti į pasaulinės litera
tūros areną. Galima ir istorini ro
maną imti iš tokios srities, kuri 
įdomi ne vien savo tautiečiams;
nvz. H. Sienkevičius savo tautai 
patarnavo istoriniais romanais iš 
Lenkijos praeities — “Ugnimi ir 
kalaviju”, “Tvanas”, “Kryžiuo
čiai” — ir iš senovės krikščiony
bės laikų, pvz. “Quo vadis”. Šis 
pastarasis artimas krikščioniškam 
nasauliui ir yra žinomas ne vien 
Lenkijoj, bet iis savo “trilogija” 
— romanais iš Lenkijos praeities 
žadino lenkų meilę savo tautai, ir 
ryžtą kovoti už jos laisvę bei ne- 
nriklausomybe. Alės Rūtos ligšio
liniai romanai savo nuotaikomis 
yra panašūs į H. Sienkevičiaus 
“trilogiją”, bet ne į “Quo vadis”,

“Priesaika” yra istorinis, Vy
tauto Didžiojo laikų romanas. Jis 
yra vienas iš serijos “Didžioji 
meilė” romanų. Alei Rūtai “di
džioji meilė” — tai Lietuva, lie
tuvių tauta su jos istorine praei
timi ir dabartimi.

Yra manančiu, kad rašytojas

Lietuvių gimnazija 
laukia mokiniu

v

Mokinių registracija į lie
tuvių gimnaziją Kennebunk- 
porte jau pradėta. Priimami 
ateinantiems mokslo me
tams moksleiviai į visas 4 
klases. Mokykla yra valdžios 
pripažinta su kolegijos bei 
universitetams paruošiamuo
ju kursu. Lietuvių kalba vi
siems privaloma ir už ją gau
nami valdžios pripažinti kre
ditai. šiemet gimnazija išlei
džia jau ketvirtą abiturientu 
laida, kurie be sunkumų gali 
įstoti į gerąsias mokyklas. 
Jau baigiama statyti sporto 
salė ir kt. papildomos patal
pos. Nuo rudens galės leng
vai sutilnti 100 moksleivių 
bendrabutvie. šiemet moko
si 60. Rašyti: Rev. Father 
Rector, St. Anthony’s High 
School, Kennebunkport, 
Maine, USA.

teriškumas, irracionalumas, ne
apykantos ir simpatijos reiškima
sis toje pat širdyje ir tuo pat lai
ku ir ginkluotos kovos, kariško 
žudymo ir žuvimo vaizdavimas. 
Autorės kūrybinė fantazija suge
ba realistiškai pagauti praeities 
kautynių vyksmą, kovotojų psi
chologiją ir aplinkumą ir stipriai 
paveikti skaitytoją. Kaikurie vaiz
dai iš Žalgirio kautynių savo me
niniu stiprumu prilygsta L. Tols
tojaus “Karo ir taikos” vaizdavi
mui. L. Tolstojus pats dalyvavo 
Krymo kare ir rašo tai, ką savo 
akimis matė, o Alė Rūta nedaly
vavo Žalgirio kautynėse ...

Kaikurie vaizdai iš senovės lie
tuvių buities kelia abejojimą jų 
tikrumu, pvz. žalčio kultas. Lietu
vos istorikas prof. Alekna rašė, 
kad senovės lietuvių religija bu
vo gamtos jėgų garbinimas, o žal
čio šliužo garbinimas — tai juk 
zoolatrijos reiškinys. Jei senovės 
lietuviai garbino žaltį, tad ar čia 
nebus freudistinės psichoanalizės 
faktas, o ne religijos? Jei senovės 
lietuvis dievino gamtos jėgas, tad 
žalčio kultas kažkaip netilpsta to
je religijos sistemoje, nes žaltys, 
kaip šliužas, nesimbolizuoja nei 
gamtos grožio, nei jos jėgų, pvz., 
žaibo, griaustinio- perkūno. Žal
čio kultas primena kaikuriuos Af
rikos negrus, iki apsvaigimo šo
kančius aplink nuodingą gyvatę. 
Į tą faktą kreipia dėmesį anglų 
filosofas H. Spencer. Alė Rūta 
nerašo apie tokius šokius ar su
kimąsi aplink žaltį, bet rodo seno
vės lietuvaičių ypatingą meilę 
žalčiui, o tai kėlia skaitytojui pa
sišlykštėjimą. šliužas nėra vertas 
žmogaus meilės ir dar religiško 
pobūdžio meilės. Gal būtų buvę 
geriau, kad autorė nebūtų vaizda
vusi žalčio kulto, nes jis atima 
senovės lietuvių religijai poetišką 
šydą, o juk Alė Rūta norėjo pa
rodyti, kad senovės lietuviu gy
venimas buvo gražus, doras ir 
vertas šių l?ikų liehirio meilės.

Alė Rūta, “PRIESAIKA”. Di
džioji meilė II. Romanas. Lietu
viškos Knygos Klubo leidinys. 
Čikaga, 1962 m. 309 psl.



Mann & Martel w.
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.

Tel. RO. 2-8255

TORONTO, Ont

BLOOR — WINDERMERE
$3 JM įmokėti, 6 kambarių atskiras 

mūrinis namas su garažu, 2 mo
dernios virtuvės, alyvos šildymas, 
dideli kambariai. Pilna kaina 
$17J00.

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

ventorius. Vienuolikos mėty se
numo pastatas, pastovus biznis,tetas, pastovus biznis

000, viena skola balansui. Leng
vos išsimokėjimo sąlygos.

BLOOR — HIGH PARK
$10.500 pilna kaina. Mūrinis namas, 

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

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 r 
įvažiavimas.
Išnuomota po $100 mėn. {mokėti 
$5.900. Viena atdara skola balan
sui dešimčiai metų.

$17.9(>0. Du garažai, privatus 
davimas. Dvi atskiros krosnys.

B. SAKALAS
Darbo tėlef. 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

Krepšinio pirmenybės. Church lyga: 
berniukai D — St. Christopher 19:9. 
Žaidė: Ignatavičius 13, M. Karalius 2, 
R. Karalius 1, Duliūnas 2, Jotautas 1, 
Kaknevičiai, Akelaitis, Nacevičius. Po 
šio laimėjimo jaun. vytiečiai šioje 
grupėje pirmauja. CYO lyga: mergai
tės C — St. Leos 11:11. žaidė: Kybar- 
taitė 4, Balsytė 4, Irena čirvinskaitė 
1, Pacevičiūtė 2, Zubrickaitė, J. Čir
vinskaitė. TLB lyga: moterys — Cic
cones 24:26. Vytietės labai daug mėtė, 
tačiau sviedinys labai retai patekdavo 
į tinklą; teko pralaimėti 2 taškų skir
tumu. Žaidė: Krakauskaitė 1, Radze
vičienė 2, Žolpytė, Rutkauskaitė 2, 
Prunskytė 3, Balsienė 16.

Vasario 9 d., šeštadieni, krepšinio 
treniruočių St. Christopher salėje 
nebus.

Kanados 1. k. pirmenybės, kurias 
praveš LSK Vytis, įvyks vasario 23-24 
d. šeštadienio rungtynės — Givins 
m-Ioje, o baigminės — sekmadienį St. 
Meachels m-loje. Pirmenybės bus vyk
domos beveik visose klasėse. Dalyvau
ti pasižadėjo apie 19 komandų, tačiau 
tikslus dalyvių skaičius paaiškės po ga
lutinės registracijos. A. S.

TORONTO LIETUVIŲ JAUNUO
LIŲ krepšininkų pavardės minimos 
“Star” dienraštyje. Sausio 15 d. pa
minėti lietuviai krepšininkai, kaip įme
tę daug krepšių: Humberside — Vic. 
Janulevičius — 10, A. Sapijonis — 10, 
Harbord — Al. Eižinas — 6, Parkdale 
— Algis Gontą — 12, Bloor — R. Gri
gas — 25.

HAMILTONO KOVO ŽINIOS
Kovo jaunučių komanda, kuriai vad. 

J. Bulionis, buvo išvykusi Torontan 
draugiškų rungtynių su Aušros jaunu
čiais. Koviečiai pralaimėjo 31:20. Ko
vui atstovavo: Panavas 7, Kybartas 6, 
Enskaitis 5, P. Bulionis 2, T. Lepars- 
kas, H. Leparskas, Gutauskas, Butke
vičius, Pašilys.

Parapijų lygoj jauniai nugalėjo St. 
Patrick's komandą 86:28. Žaidė: Vi- 
nerskis 28, Meškauskas 32, Kybartas 
10, Vindašius 8, Blekaitis 4, Bakaitis 
4, Enskaitis.

Miesto lygoj mergaitėms šį kartą ne
pavyko. Prieš Eskies komandą pralai
mėjo 13:5. A. G.

“Laisvės festivalyje”, kurį ren
gia n. ateivių ir kanadiečių dr-ja 
— “Canadian Folk Dancing Asso
ciation” O’Keefe Centre vasario 
1-3 d., dalyvauja šie lietuvių vie
netai: Hamiltono taut, šokių gru
pė “Gyvataras”, Toronto taut, šo
kių gr. “Gintaras” ir “Varpo” 
choras. Vasario 1 d. pasirodys 
“Gyvataras”, vasario 2 d.—“Var
pas” ir “Gintaras”. Pasirody
mams skirta po kelias minutes. 
Festivalio centrinė programa — 
sekmadienį, vasario 3 d.; bus 
baigminės varžybos premijoms 
gauti ir “laisvės karalaitės” rinki
mai. Spektaklių pradžia minėto
mis dienomis — 8 v.v. Bilietai — 
$3, $2.50 ir $2; gaunami pas gru
pių šokėjus ir “Varpo” choristus. 
Vienetai nuo parduotų bilietų 
gauna 25% savo reikalams.

Moterų Šalpos Grupė 'Daina” 
paskyrė $25 aprūpinti Vasario 16 
gimnazijos mokinius maldaknyge 
“Dievo vaikas”, “žiburių” b-vės 
v-ba, kuri rūpinasi maldaknygė
mis, dėkoja dainietėms ir Br. 
Mackevičiui už paramą. Apie tai 
jau ęranešta V. Vokietijos liet, 
katalikų sielovados dir. T. Alf. 
Bernatoniui.

Dail. Noros Kulpavičienės foto
grafija ’’Ispaniška gatvė” yra vie
na iš premijuotų Ontario motoris
tų lygos skelbtame foto konkurse.

Ontario lietuvių medikų ir 
odontologų būrelio" valdyba visų 
narių vardu pasveikino gydytoją 
E. Norvaišienę jos 70 metų am
žiaus proga. Kartu su gražiomis 
gėlėmis solenizantei palinkėta 
daug sveikatos ir gražios ateities.

“Varpo” choras kartu su Lietu
vių Vaikų Namams remti komi
tetu ruošia šaunų vakarą - šokius 
Prisikėlimo parapijos salėje va
sario 9 d.

Ligoniai. — Dvi lietuvės ilges
nį laiką gydosi General ligoninė
je: Maria Vildis-Vildienė po šir
dies operacijos Private Pavillion 
skyriuje, kamb. 828; ligonė atvež
ta iš Sudbury, Ont. Jau antrą mė
nesi guli pr. m-los 7 skyr. lietu
vaitė Klara Metrikaitė - Metrikas 
iš Wawa, Ont., Ward E. Būtų ge
ra, kad Toronto lietuviai, ypač 
jaunimo organizacijų atstovai, šią 
ligonę mokinę aplankytų ir aprū
pintų literatūra.

VASARIO 16 IŠKILMĖS
Nepriklausomybės šventės pro

ga Lietuvos gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas, talkinamas KLB To
ronto apyl. valdybos, rengia ofi
cialų priėmimą Kanados valdžios 
atstovams, konsulams ir Lietuvos 
bičiuliams. Priėmimas įvyks vasa
rio 16 d., šeštadienį, 6 - 8 v.v. Ro
yal York viešbučio Ontario salėje. 
Visi lietuviai kviečiami priėmime 
dalyvauti. Pakvietimus iš anksto 
įsigyti pas Toronto apyl. pirm. J. 
R. Simanavičių 974 College St., 
tel. LE. 4-1274. Apyl. inform.

Vasario 16 minėjimas Toronte 
įvyks vasario 17 d., sekmadieni, 
sekančia tvarka: iškilmingos pa
maldos lietuvių parapijų bažny
čiose. Po to Central Technical 
School salėje, Harbord ir Lippin
cott gatvių sankryžoj (kur buvo' 
Čiurlionio ansamblis) bus iškil
mingas aktas ir meninė dalis. 
Pradžia 4 vai. p.p. 5 vai. p.p. at
vyksta lietuvių svečiai. Minėjimo 
programoje: dr. H. Nagio paskai
ta, sol. V. žiemelytė, “Varpo” 
choras, taut, šokių grupė “Ginta
ras”. Prie Įėjimo visi lietuviai 
prašomi paaukoti bent po $1 per 
Bendruomenės atstovus, minėji
mo išlaidoms padengti. Bendruo
menės valdyba tikisi, kad Toronto 
lietuviai Vasario 16 dienos proga 
atliks tautinę pareigą gausiu at
silankymu ir aukomis. Aukos fon
dams renkamos salėje vokeliais.

Apyl. inform.

Garbės prenumeratoriai
Šie “T2” rėmėjai spaudos va

jaus metu atsiuntė savo garbės 
prenumeratas po $10 už 1963 m.: 
inž. P. Augustinavičius, dr. J. 
Baltrušaitis, inž. Vyt. Liuima, 
kun. Ant. Šeštokas, J. Tu moša.

Atsiuntė aukų po $5: kun. Ant. 
Sabas ir P. Skučas.

Leidėjai nuoširdžiai dėkoja vi
siems rėmėjams.

Ketvirtį milijono dolerių pasie
kė Prisikėlimo bankelis per pir
muosius savo gyvavimo mėnesius. 
Kredito kooperatyvų centrinės įs
taigos stebisi tokiu greitu augimu 
ir lietuvius stato pavyzdžiu ki
tiems. Narių skaičius yra visiškai 
priartėjęs prie 400.

Prisikėlimo par. bankelis taip 
pat yra įsivedęs čekių sistemą ir 
priima iš narių įvairias smulkias 
sąskaitas — telefono, elektors, 
šildom6 dujų ir pan.

Padidėjus kapitalui atsiranda 
didesnis susidomėjimas asmeni
nėmis ir nekiln. turto paskolomis. 
Daugelis narių perkelia savo ki- 
turturimus morgičius bankelin ir, 
užuot mokėję palūkanas svetim
taučiams, padeda patys sau, nes 
bankelio pelnas bus pačių jo na
rių pelnas.

Pasiekus ketvirtį milijono kū
rimosi stadija lyg ir užsibaigė. 
Dabar tenka laukti pusės'milijo
no ir dar didesnio parapijiečių su
sidomėjimo. K.

VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE 1115 
Queen St. W. gauta knyga M, 
kos “Dėl mūsų sostinės”.

Biržiš-

“TŽ” skaitytojas V. Banelis ir Ivona Pranckevičiūtė susituokę Niu
jorke 1962.XII.30. Šalia jų— prel. J. Balkūnas. Nuotr. Vyt. Maželio.
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R. 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

$2.000 įmokėti, Jane — Bioor 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.

Lietuviu studentų žinios

Indian Rd. — Bloor, $1.500 įmokė
ti, 6 kambarių mūrinis na
mas, alyva šildomas, garažas.

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.

South Kingsway — Swansea. Apie 
$4.500 įmokėti, gražus pus
antro augšto, 7 kambarių at
skiras mūrinis namas, gara
žas su privačiu įvažiavimu, 
puikus didžiulis kiemas su 
medžiais. Neaugšta kaina, že
mi mokesčiai.

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.

$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.

AUŠROS ŽINIOS
Šios savaitės rungtynės. Church ly

ga: antradienj, 8 v.v., mūsų salėje Auš
ra J. žais su University SH; trečiadie
nį, 7 v.v., mūsų salėje Aušra B žais su 
Trinity ir po jų Aušra I žais su Isling
ton; taip pat trečiadieni, 7 v.v., St. 
Christophėr’s patalpose Aušra MB žais 
su St. Chris MB. TLB lyga: antradienį, 
8.30 v.v., 23 Ferndale Ave., Aušra Sr. 
žais su B-A komanda. CYO lyga: pir
madienį, 8 v.v., Aušra J. žais su Cor
pus Christi; sekmadienį, 2 val.^ p.p., 
Loretto patalpose Aušrą M žais su St. 
Vincents. B-C lyga: sekmadienį, tuoj 
po pamaldų, Tridents žais su latviais 
Sr., po jų Aušra St. žais su Andys II 
pusfinalių rungtynes.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai. CYO lygoje Aušra J nugalėjo šv. 
Joną — Vytį 26:7 ir Aušra M nugalėjo 
St. Leos 51:4. žaidė: Aušra J koman
doje: I. Romanovaitė, R. Bilkytė, R. 
Narušytė, D. Klimaitė, J. Čeponkutė, 
B. Starkutytė, G. Zigmantavičiūtė; 
Aušra M. komandoje: M. Romanovaitė 
14, V. Bekerytė 8, I. Janeliūnaitė, T. 
Dubininkaitė 3, M. Gutauskaitė, A. Ce- 

- ponytė 2, J. Simonaitytė 20, V. Juozai- 
tytė 4 ir V. Jurevičiūtė. Church lygoje 
Aušra J nugalėjo Streetville 35:15 ir 
Aušra MB pralaimėjo Woodgreen 14: 
18. Aušra I — Grace rungtynės buvo 
nukeltos Į vasario 6 d. žaidė: Aušra J 
komandoje: A. Genys 17, P. Genys 2, 
E. Trečiokas 6, R. šiukšteris, A. Stru- 
myla, V. Raškauskas 4, A. Puzeris 4, 
P. Pūkas 4. Aušra MB — A. Kuolas, E. 
Krikščiūnas, P. Kolyčius, J. Sodonis, 
S. Tarvydas, Z. Gataveckas ir A. Urbo
nas; TLB lygoje Aušra Sr. pralaimėjo 
Tru Way 33:43. Žaidė: G. Uogintaitė
I, D. Simonaitytė 2, A. Sapijonytė 6, 
A. Grigaitė 5, L Romanovaitė 10 ir J. 
Gataveckaitė 9. B-C lygoje: Aušra Sr. 
pralaimėjo Andys 98:75 ir Aušra Jr. 
nugalėjo latvių H Jr. 80:29. žaidė: 
Aušra Sr. komandoje: L. Serafinas 19, 
A. Buntinas 6, E. Bogusky 9, J. Lauri
navičius 8, E. Rigby 8, D. Dalton 13,
J. Zentins ir R. Burdulis 7; Aušra Jr. 
— V. Rušas 14, A Sapijonis 2, A. Ža
liauskas 7, V. Janulevičius 20, A. Šle
kys 14, R. Grigas 12, V. Ruseckas 8 ir 
A. Mikelėnas 3.

STUDENTŲ TRADICINIS METINIS 
BALIUS (semi-formal) Įvyks penkta
dienį, vasario 15 d., 8 v.v. Prince 
George viešbučio Fiesta Room, II 
augšte — didelėje modernioje salėje. 
Kviečiame visus studentus (ir iš to
liau), filisterius, visą kitą jaunimą ir 
senimą gausiai atsilankyti. Bilietus 
platina studentai ir “Dainos” krautu
vė LE. 4-1274. Galima užsisakyti tele
fonu ir bus pasiųsta i namus RO.2-9752 
arba LE. 1-1432. Visais baliaus reika
lais prašom kreiptis į studentų v-bos 
pirm. G. Beresnevičių LE. 1-1432. Pra
šom visus studentus platinti bilietus.

TLSS-gos valdyba

L. STUD. RĖMĖJŲ BŪRELIO vi
suotinis metinis susirinkimas Įvyksta 
vasario 10 d., sekmadieni, 6.30 v.v. 
Prisikėlimo muzikos studijoje. Susi
rinkime bus diskutuojama studentijos 
ir aplamai jaunimo problemos. Prašo
mi visi nariai ir svečiai gausiai atsi
lankytu LSRB valdyba

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS VADO- 
VYBĖ yra pasiruošusi padėti tiems 
XIII kl. abiturientams, kurie norėtų 
turėti mokytoją kuriam nors mokslo 
dalykui — matematikai, kalboms ir kt.

Susirūpinkite gauti geresnius pažy
mius per birželio egzaminus Toronto 
universiteto reikalavimai dideli.

APIE “LITUANUS” VAJŲ papildo
mai pranešama, kad $1.500 čekis dr. V.

Vygantui buvo Įteiktas vajaus komi
teto vardu, kuris apėmė visus Kanados 
liet, studentus. Vajų labai sėkmingai 
vykdė pačių studentų komitetas, pirmi
ninkaujamas R. Gaižučio. Vajaus už- 
baigtuvėse dalyvavo ir kalbą pasakė 
JAV “Lituanus” vajaus centrinio ko
miteto pirm. Edm. Vasiliauskas.

V/1SAROS DARBAIS rūpintis rei
kia jau dabar. Studentai, kurie pla
nuoja vasaros atostogų metu dirbti, 
gali paduoti prašymus didesnėms ben
drovėms, kaip Eaton, Simpson, Canada 
Packers, Hwy Dept., Conought, CPR, 
CNR, Toronto savivaldybės Įstaigoms 
ir kL Paprastai j darbus šaukia pagal 
paduotų prašymų eilę.

Miškų departamentas'priima i vasa
ros stovyklas, kur gyvenama palapi
nėse, dirbama miškų želdynimo ar ma
tavimo darbuose. Atlyginimas irgi ne
blogas. Dalis studentų galės gauti dar
bo Europoj, šiuo reikalu reikėtų kreip
tis į TU raštinę. Ten duodamos visos 
informacijos. Be to, sekti laikraštį 
“Varsity”. .

KLB Toronto apylinkės 
tarybos posėdis

įvyko sausio 25 d. L. Namuose. 
Dalyvavo apie 30 rinktųjų tary
bos narių ir organizacijų atstovų. 
Daugiausia buvo apsistota ties 
dviem klausimais: Pasaulio<JLie- 
tuvių Diena Toronte ir Vasario 16 
minėjimu. Pirmąjį klausimą refe
ravo PLB v-bos pirm. dr. J. Sun
gaila (žiūr. 1 psl.). Vasario 16 mi
nėjimui nustatyta tokia tvarka: 
tos dienos vakare Lietuvos gen. 
konsulas daro priėmimą kitų vals
tybių konsularinei tarnybai, Ka
nados valdžios ir miesto atsto
vams Royal York viešbutyje. Lie
tuviai Įsigyja pakvietimus: $15 
porai; pagrind. minėjimas Įvyks 
sekmad.. vasario 17 d., Central 
Technical School salėje. Po ilges
nių diskusijų slaptu balsavimu 
nustatyta, kad prie įėjimo kiek
vienas suaugęs prašomas paauko
ti minėjimo išlaidoms padengti 
nemažiau $1. Salėje aukojama 
vokeliais pagal, pasirinkimą — 
Tautos Fondui ar Nepriklausomy
bės Talkos Fondui (ji sudaro tau
tininkų linkmės grupės, nedaly-

vaujančios VLIKe). Sklandžiai vy
kusiam posėdžiui pirmininkavo 
V. Užupis.

Parkdale apyl. konservatorių 
kandidatu i provincinį parlamen
tą išrinktas lenkų adv. K. Bielski. 
Dabartiniame Ontario parlamen
te lenkai turi vieną atstovą — 
Newman iš Windsoro, o feder. 
parlamente — du: dr. St. Hai- 
dasz iš Toronto ir R. Ročka iš 
Montrealio.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame visiems gimi

nėms ir draugams už mums suruoštas 
netikėtas vaišes ir vertingą dovaną.

Dėkojame švogeriui A. Šprainaičiui 
už malonų atsilankymą pas mus šia 
proga ir už mums iš taip toli atvežtas 
lauktuves.

Ypatingą padėką reiškiame šv. Jo
no Kr. parapijos dvasios vadams — 
kun. kleb. P. Ažubaliui ir kun. B. Pa- 
cevičiui už atnašautas šv. Mišias mūsų 
intencija, turiningas kalbas, gausius 
linkėjimus ir ilgo prisiminimo simbo
lines dovanas.

Mes liekame Jums visiems labai dė
kingi — J. J. Valiuliai

Lietuviu skautu veikla

Parduodami 
šie reikmenys: 

41/£ pėdų vonia su kranais $10 
5 pėdų vonia su kranais $10 
20 durų su metai, dalim po $3 
Metalinės skalbyklos su 

kranais po $5
Metalinės prausyklos su 

kranais po $5
4 degintuvu elektr. krosnis $5 

SKAMBINTI ir prašyti 
ANTANAS tel. LE. 4-8459

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmu, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
JANE — ANNETTE, $2.000 įmokėti, 5 kambarių, atskiras, mūro banga- 

liukas, garažas, privatus įvažiavimas. Kaina $11.000.
INDIAN RD. — SUNNYSIDE, $3.000 įmokėti, atskiras, mūro, po 5 kam

barius. • tikras dupleksas. Dvi apšildymo krosnys ir 2 garažai. Privatus 
įvažiavimas. Kaina $21.000.

DUFFERIN — LAURENCE, $5.000 įmokėti, atskiras, mūrinis, 5 metų 
senumo, 10 kamb. bangaliukas, alyva vand. šildomas. Kaina $15.000.

BLOOR — PACIFIC, $400 įmokėti, 7 kambarių, 2 augštų namas. Skubus 
pardavimas. Kaina $10.000.

JIEŠKAU PIRKTI I MORGICIŲ nuo $5.000 - $9.000. Turiu pardavimui ge
rą ūkį geroj vietoj.

TORONTO SKAUTŲ AKADEMIKŲ 
skyrius vasario 8-10 d. ruošia žiemos 
stovyklą prie Cobourg, Ont. — ūkyje. 
Norintieji važiuoti gali užsiregistruoti 
pas t.n. Jūratę Dailydaitę tel. RO. 
9-7940. Mokestis $5 savaitgaliui, plius 
kelionė. ASS valdyba

STOVYKLAVIETĖS FONDUI auko
jo ir pirko pėdas: $50 — Toronto inž. 
ir archit. s-ga; $25 — archit. L. Abro- 
monis; $5 — inž. Balsys ir M. Yčas. Vi
siems aukotojams skautiškas ačiū.

SKAUTŲ-ČIŲ VASARIO 16 MINĖ
JIMAS įvyks šį sekmadienį, vasario 3 
d., 6 v.v. Prisikėlimo parapijos salėje. 
Programoje: oficialioji dalis su įžo
džiu. Kalbės savanoris kūrėjas; meni
nė dalis bus pravedama vienetų.

KVIEČIAMI VISI TORONTO SKAU- 
TAI-TĖS pavieniai ar vienetais įsijung
ti į stovyklavietės pastatų konkursą. 
Pradėkime propektuoti ir parodyki
me savo darbingumą bei sugebėjimus.

KAZIUKO MUGĖ artėja. Jau suda
rytas mugės planas ir vienetai ruošia
si kaip įdomiau ir sumaniau pasireikš
ti. F.

SKAUTŲ AKADEMIKŲ VALDY
BOS pastangomis sausio 27 d. studen
tų būstinėje buvo suorganizuotas abi
turientų supažindinimas su Toronto 
un-to fakultetais. Pranešimus padarė 
baigusieji ar dar studijuojantieji aka
demikai. Jie papasakojo apie atskirų 
fakultetų tvarką, studijas, reikalavi-

mus ir Lt. Dalyvavo apie 20 mokslei
vių iš Toronto ir kitų vietovių ir apie 
tiek pat akademikų. Ta proga buvo 
suruošta kavutė, kurios metu busimie
ji studentai susipažino su esamaisiais.

TORONTO SKAUTŲ-ČIŲ TĖVŲ rė
mėjų komiteto posėdis Įvyko sausio 22 
d. p. Stanionių namuose. Tarp kitų 
klausimų buvo svarstomi ir kovo 3 d. 
Prisikėlimo salėje Įvykstančios tradi
cinės skautų-čių Kaziuko mugės talkos 
reikalai. Ponios O. česėkienė, L. Gvil- 
dienė ir L. Rickevičienė apsiėmė pa
ruošti mugės svečiams vėdarų, kal- 
dūnų ir kavutės. Tad visi tautiečiai yra 
skautų-čių kviečiami atsilankyti mu
gėje. Posėdžio metu buvo aptarti ir 
skautų stovyklavietės reikalai. P. Sta- 
nionis ekrane parodė spalvotų jos 
vaizdų. J. K.

Atsiveža nt į 
Kanada ar 
keliaujant

jums patars ir padės

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

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

Ateitininkų žinios
VASARIO 10 D. — METINĖ TO

RONTO AT-KŲ ŠVENTĖ. Smulki pro
grama bus paskelbta vėliau.

“ATEITIES” ŽURNALO VAJUS tc- 
betęsiamas. Iki šiol “Ateičiai” auko
jo: $25 — Prisikėlimo Katalikių Mote
rų skyrius; $6 — A. Kiškis; $5
A. Matulioniai, Treigiai, Sekoniai, B. 
Pabedinskienė, dr. J. Sungaila; $4 —
B. Ulozas; $3 — J. Kaknevičius, V. Bi- 
rietą, dr. S. Čepas; $2 — A. Bumbulis,
I. Matusevičiūtė, K. Kaknevičius, K. 
Grajauskienė, V. Užupis, V. Kolyčius,
J. Dvilaitis; SI: Z. Daugvainienė, O. 
Pabedinskaitė, B. Sakalas. Visiems au
kojusiems nuoširdus ačiū. Neturėję 
dar progos paaukoti prašomi tai pa
daryti artimiausioje ateityje.

“Ateities” žurnalas yra žymiai pasi
keitęs. Jį redaguoja ir jame bendra
darbiauja išimtinai jaunimas. Redakci
ją sudaro du kolektyvai — kiekviena
me po 5 asmenis. Reikėtų atkreipti dė
mėsi, kad nė vieno kolektyvo nario 
amžius neprašoka 20 metų.

JAUNESNIŲJŲ ATEITININKIŲ 
mergaičių susirinkimas — šį sekma
dieni, vasario 3 d., 4 v. p.p. LV Na
muose. Kviečiamos visos ateitininkės 
ir norinčios jomis būti.

JAUNUČIŲ AT-KIŲ mergaičių susi
rinkimas — šį sekmadieni, vasario 3 
d., 4 vai. p.p. LV Namuose.

JAUNUČIŲ ir JAUNESNIŲJŲ AT- 
KŲ berniukų susirinkimas — šį sek
madienį, 4 vai. p.p. Prisikėlimo muzi
kos salėje. Visi renkasi punktualiai.

J.

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

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105 
Kreipkitės visais reikalais. Ola gausite rimta ir sąžiningą patarimą.

OILS LTD.
Atatove*

H. ROžAITIS
Greito* kuro-otyvo* pristatymo* 

poto movimo*.
Telefono* LE. 3-4901.

F. SENKUS REAL ESTATE Telefonas 5334414
RETA PROGA! 42 akerių 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

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

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

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

Jane — Bloor Street West. $3.500 
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.

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

Jane — Bloor, apie $20.000 Įmokėti, 
4 krautuvės ir 4 butai, pui
kus, atskiras mūrinis pasta
tas, gauna apie $11.400 meti
nės nuomos. Vienas atviras 
morgičius balansui.

PASITEIRAUKITE Dėl KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

530.000 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 įr 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 didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165

MOHAWK 
Furniture Ltd

2448 DANFORTH AVE.
Telefonas OX. 94444

ir 137 RONCESVALLES AVĖ.
Telefonas 5374442

Abiejose baldų parduotuvėse vyksta 
vasario mėn. didelis

ĮVAIRŪS KILIMAI,
NAUJAUSIŲ MADŲ SOFOS, 

MIEGAMŲJŲ IR VALGOMŲJŲ BALDAI, ______
ĮVAIRIŲ FIRMŲ MATRACAI,

VIRTUVĖS STALAI, KĖDĖS, ŠALDYTUVAI,
VIRIMO KROSNYS, SKALBIMO MAŠINOS,

VAIKŲ BALDAI,
DAŽAI IR KITI NAMŲ APYVOKOS REIKMENYS. ____

ABI PARDUOTUVĖS ATIDARYTOS nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. v

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

COLLEGE — DOVERCOURT, 
$2.500 įmokėti, gerų plytų. 7 kamb.

per 2 augštus namas, 2 mod. vir
tuvės. vandeniu alyva šildomas, 
vienas morgičius balansui.

$1.500 savaitinė apyvarta — maisto 
krautuvė ir mėsinė. Namas su biz

niu randasi ant pagrindinės gat
vės. naujas pastatas, didelis pa
tiems pasirinkimas, modemiški 
įrengimai, plius 2 butai, vandeniu 

, alyva šildomas, laina įvažiavimui, 
geras susisiekimas.

SU LEIDIMU ALUI HOTELIS.
$20.000 įmokėti, motenj gėrimo 

kambariai su 140 sėdimų vietų, 
vyrų su 63 vietom ir valgomasis 
su 33 vietom, 24 nuomavimui 
kambariai.

Turime krautuvių, tannų, 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

BLOOR — WINDERMERE, $4.000 
įmokėti, gerų plytų, atskiras 7 k.

namas per 2 augštus, 2 mod. virt. 
Vandeniu alyva šild., garažas. 
Vienas morgičius balansui.

JANE—BABY POINT, $6.000 įmo
kėti, vienas morgičius balansui, ge

rų plytų, atskiras, 7 kamb. namas 
per 2 augšt su butu rūsyje. 3 mo
dern. virt., 3 atsk. vonios, priva
tus įvaž., plytų garažas.

$12.000 METINIŲ PAJAMŲ,
$15.000 įmokėti, 9 dideli butai, per-' 

dirbti į nuomavimui kambarius 
tik moterims, nauja vandens šil
dymo sistema, gerame stovy, pir
mą kartą parduodamas, to paties 
savininko išlaikytas 15 metų, su 
visais baldais.
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Geriausia dovana visai šeimai, tai nuosavas namas!

BLOOR — HIGH PARK, 11 kamb., 
atsk., gerų pi. namas. 4 kamb. 
pirmame augšte, 3 mod. virt., 
ideali vieta nuomavimui, garažas 
ir šoninis įvaž. $5.000 įmok., vie
nas morgičius.

Beresford avė. — annette, 
7 kamb., mūr., atsk., kampinis 
namas, tinkamas bizniui ir gyve
nimui. Did. kamb., alyva šild., 
vieta garažui. Pigus ir geras pir
kia.. $2.000 įmok., prašo $13.900.

ROYAL YORK RD.—KINGSWAY, 
5 kamb., mūr., gražus bungalo- 
vas, centrinis planas, did. kamb., 
vand. alyva šild., priv. Įvaž., idea
li vieta. $3.000 įmok., parduos už 
$15 000.

RUNNYMEDE — ANNETTE, mū
rinis, 7 gražūs kamb. per du augs- 
tus, mod. virt., vand. alyva šild., 
4 kamb. pirmam augšte, did. kie
mas, garažas. $1.500 įmok., prašo
ma kaina $14.900.

BABY POINT — JANE ST., 7 did. 
ir gražūs kamb. per du augštus, 
rupių pl., mod. statybos namas, 2 
įrengti kamb. rūsyje, garažas su 
priv. įvaž., did. kiemas, vieta 
plauk, baseinui, retai pasitaikan
tis pirkinys. $5.000 įmok., pard. 
už $23.900.

BLOOR — KEELE ST., 11 did. k., 
rupių pl., atsk., mod., originalus 
dupleksas, 6 kamb. pirmam augš
te, vand. alyva šild., privatus 
įvaž., 4 garažai, augštos nuoma
vimo pajamos, vienas morgičius,

SUKILĖLIŲ METAI
KLB kr. valdybos informacinė tarny

ba atsiuntė pranešimą, kad “nutarta 
1963 m. vadinti Sukilėlių metais” (“T 
T\ 1963. I. 17). Papildomai gautas ki
tas pranešimas, tiksliau nusakąs kr¥ 
valdybos^utafriihą: 4 T /

“Kanados Lietuvių Bendroumenės 
krašto valdyba, vykdydama krašto ta
rybos nutarimą, savo posėdyje, įvyku
siame 1953 m. sausio mėn. 10 d., nu
tarė paprašyti Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Valdybą, kad 1963 m. pa
skelbtų Sukilėlių Metais”.

Tikiu, kad Tamstoms šis patikslini
mas nesudarys didelių sunkumų. Nuo
širdžiai sveikiname abu laikraščius, pa
keitusius laikraščių antgalves ir linki
me geriausios sėkmės 1963 metais.

Jūsų
P. P. Lukoševičius, kr. v-bos pirm.

Atrodo, kad per 45 metus, religiją | 
persekiojantis komunizmas neįstengė 
užgesinti religijos ir kitų laisvių lieps
nos savo žmonių širdyse.

Uranija yra tiranija, kur tik ją su
tiksi! Sis skaudus įspėjimas. nuskam; 
bėjo garsiai ir kiškiai žodžiuose tų«ne- 
laimingųjų vedant juos iš Amerikos 
pasiuntinybės Maskvoje. Z. G.

EDVARDAS BULAITIS

ČIKAGOS DIDŽIOJI SPAUDA kar- vo išsireiškimais nedarytų juokų iš 
tas nuo karto aprašo pasižymėjusius rimto reikalo. O tokių vaizdų praeityje 
lietuvius arba iŠ Lietuvos kilusius būta nekartą ...
žmones. ? . ! ČIKAGOS LIETUVIAI ŠIEMET ga-
e .“Chicago Daily News” neseniai pla-,'1 lės aplankyti Lietuvą bendrose ekskw-

DUNDAS ST. W. — RONCESV AL
LES, žavu prekyba — parduotuvė.

Moderniškai įrengtos patalpos, 
nepaprastai geras biznis. Savait. 
apyvarta $900; augštas pelno nuo
šimtis; 3 kamb. buto ir kraut, 
nuoma $170 mėn., 10-čiai metų 
nuomos sutartis. Suinteresuotus 
sav. sutinka išmokyti vesti biznį.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Telef. LE. 4-9286. Namu - RO. 6-0417

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

stočių, garažu, moteliu, įvairiu bizniu irt.t.

V. (Vic) BUTRIMAS
DEL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD, ONT.

Frederick F. MARTIN Namų: V. BUTRIMAS
Real Estate 139 Fourth St. E.

Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.
Įstaigos tel. Wasaga Beach 201 Tel- 2337

VIENUOLES LAIŠKAS
Redakcija yra gavusi iš sesers Anta

ninos (Glinskaitės) gimusios ir augu- 
sios Kanodoje, dabar gyvenančios vie
nuolyne Sydney, N.S., laišką rašytą 
angliškai savo tėvo mirties proga. Štai 
jo vertimas: ' *

*‘Esu labai susidomėjusi jūsų laik
raščiu, kurį- a.a. mano, tėvas Antanas 
Glinskis kartais parsinešdavo iš savo 
draugų ir duodavo man paskaityti. Aš 
suprantu lietuviškai gana gerai ir no
rėčiau palaikyti kiek galint glaudesnį 
rysi su lietuvių kalba. Nors visi mūsų 
šeimoje esame gimę Kanadoje, tačiau 
esame laimingi bei didžiuojamės lietu
viška kilme, auklėjimu, kultūra ir ki-, 
tu savo tėvynės palikimu, kurį gavo
me iš savo tėvų. Tai davė mums, kaip 
mokytojams, platesnį žvilgsnį” (Trys 
seserys vienuolės. Red.).

ATKARPOS LAIKRAŠČIUOSE
Siųsdamas metinę* “Tž” prenumera

tą, linkiu Jūsų laikraščiui sėkmės.
Ta proga noriu atkreipti dėmėsi i 

K. Kongreso Literatūros sekcijos nu
tarimą: pageidautina, kad mūsų laik
raščiai savo atkarpas skirtų origina
liems laisvų lietuvių rašytojų raštams, 
iš kurių vėliau sudarytų knygą. Tuo 
būdu laikraštis kasmet išleistų po vie
ną knygą. Tikiu, kad šiuo metu spaus
dinamas kun. St. Ylos veikalas tikrai 
išvys knygos pavidalą.

Jūsų B. Babrauskas

1 aupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

"PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai
1129 DUNDAS STREET WEST, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE. 2-8723.

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima 
tik 8%. Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir in
validumo atveju apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta san
taupų dydyje.
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 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais.

MOTINOS LAIŠKAS Iš 
LIETUVOS

Šis laiškas gautas Winnipege ir per
skaitytas viename susirinkime, kuria
me dalyvavo nemažai senųjų ateivių. 
Kalba netaisytą. Red.

“Rašau jums laiškelį sveikinu jumis 
ir linkiu daug laimės jūsų givenime. 
Labai esu Jinkšma kad par&įuntei po- 
tograpijąs ir dolerius. Potogyapija esu 
uždėjusi už stiklo. Koštis nupirko rė
melį ir pakabinau ant sienos ir pa
žiūriu, kad turiu laiko ir apsiverkiu. 
Esu sveika ir sena žinai mano sūneli 
ir martele. Mano sveikata, koks seno 
žmogaus gyvenimas. Gyvenu blogai, 
esu viena kaip paukštelis, uždirbti nie
ko negaliu. Turiu šešiasdešimts arų 
buvau pasėjusi 4 pūrus bulvių. Par
šiuko neturiu, 7 metai avies neturiu, 
penki metai karvės neturiu, treji me
tai tik voškelę ir tris višteles ir dvi 
obelis. Iš viso obelų yra dešimts ir 
toks mano gyvenimas, gyvenu kaip 
dvarponis. Gavau siuntinį Liaukadija

čiai atžymėjo* dr. Valeriją Raolinaitie- 
ne, kuri buvo paskirta Downny. 111., 
į šiaurę nuo Čikagos, veteraną ligoni
nės gydytojų tarybos pirmininke. Si 
pasižymėjusi gydytoja, i Ameriką at
vykusi 1949 m., dabar turi augščiau- 
šią postą, kokį betkada yra turėjusi 
moteris veteranų ligoninėse.

“Chicago Tribune” irgi paminėjo 
lietuvius, rašydamas apie vieną turtin
giausiųjų JAV žmonių—Henry Crown. 
Beveik visą puslapi užėmusiame raši
nyje pažymėta, kad šis piniguočius yra 
kilęs iš lietuvių ateivių šeimos, tiks
liau — Lietuvos žydų.

H. Crown neseniai pardavė augščiau- 
sią pasaulio dangoraižį — Niujorko 
Empire State Building, už jį uždirb
damas kelis milijonus dolerių. Jis sa
vo finansiniais įnašais valdo visą eilę 
didžiųjų JAV prekybinių bendrovių.

Įdomus f aktas, jog su Šiuo piniguo
čių buvo suėjęs Į kontaktą pats ita- 
kingiaušias fietuvis amerikiečių poli
tikų tarpe — Antanas ~€>lis. Kalbėda
mas apiP lietuvigkus reikalus, Henry 
Crown pasakęs, jog galėtų paskirti pu
sę milijono dolerių vertingam lietuvių 
užsimojimui. A. Olis tada huvo pradė
jęs ruošti savąjį projektą, bet anksty-

sijose j" Vitaių." Amėrikiečių kelionių 
agentūra Gordon Travel Service ren
gia dvi tokias ekskursijas: viena iš Či
kagos išvyks balandžio 18 d., kita — 
rugsėjo 5 d.

Kaip šios agentūros pranešime 
“Naujienose” rašoma, kiekvienam eks
kursijos dalyviui bus duodama gali
mybė praleisti laiką su artimaisiais. 
Agentūra žada savo pagalbą paso bei 
kitų dokumentų sutvarkyme, pabrė
žiant, jog vizos yra išrūpinamos per la
bai trumpą laiką.

Susidomėjimas šiomis ekskursijomis 
lietuvių tarpe (ir ne vien tik “pažan
giųjų”) yra didelis. Kiti, kurie norėtų 
važiuoti, dar kiek prisibijo, kad ne
būtų Įtarti sovietų simpatikais.

ko plano H. Orownni. Taip ir Crowno 
bendradarbiavimas su lietuviais nu
trūko, o parama lietuviškiems reika
lams, nesant iam toliau rūpiiitis, bu
vo užmiršta.

Lietuvis L A J K R ODININKAS
F. BOCHULIS

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 etemi a vaiymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.,

VISU RŪSIU AUTOMOBILIU
BODY TAISYMAS
Dyndas 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

A. Č I Ž I K A S
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'/2 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 V .S. GARAŽE. Sav. V. STRIMAITIS

Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo 
darbai atliekami sąžiningai. DARBAS GARANTUOTAS.
Garažo telefonas LE. 3-0631. Namu telefonas 247-3418

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

AR PASTEBĖJOT FAKTĄ?
Prieš porą savaičių grupė apie 30 

žmonių — moterys, vyrai ir vaikai, pa
likę savo gyvenamą vietą Sibire, atke
liavo du tūkstančius mylių i JAV pa
siuntinybę Maskvoje su viltim ištrūkti 
iš Sovietų Sąjungos ir surasti religi-4 atnešė pas mane ir pasidalinome abid- 
jos laisvę.
- žiauriai atrodo, kad Amerikos pa- ma lai būna tau, o kita pusiau ir ap- 
siuntinybės pareigūnai, negalėdami siverkiau, kad gavau tokius daiktus, 
priglausti, turėjo juos perduoti sovie
tų valdžios organams. Kai grupė bu
vo perimta sovietų valdžios žinion, ir nos nesu matiusi, tik pasižiūriu i po- 
vedama lauk jie verkė šaukdami: “Jie i tograpijas. Tur but baigsiu rašyti pa
muš sušaudys! Nėra mums ramybės silikit sveiki ir linksmi mano laiško 
Sovietų Sąjungoje! Vieno tik prašome aplankyti. Sudiev, sudiev mano sūneli 
Jus, kurie tikite į Kristų ir Dievą, gel- laukiu jūsų atsakymo ir marteles 
bėkite mus!” . no adresas

vi. Miltus paliko visus man, sako ma-

nes man visi reikalingi. Esu lab&i ne
laiminga, turiu dvi martes ir ne vie-

. tavo motina ..
. Ma-

Prancūzijoje pasirodė knyga 
“Generolo žodis”. Tai rinkinys 
Įvairiausių gen. De Gaulle pasisa
kymų — nuotykių, nuotykėlių ir 
anekdotų, štai keletas jų:. \

Kennedžiams besilankant
Prez. Kennedžio virita«metui 

Paryžiuje ponią Jacųuenn’e Ken< 
nedienė, grįžtant iš Bouvier tik 
mų, kreipiasi Į De Gaulle:

— Ar generolas žinote, kad ma
no šeima kilusi iš Prancūzijos?

De Gaulle žvilgterėjo į prezi
dentienę:

— Mano šeima taip pat iš Pran
cūzijos ... ,

Ministerių kabineto posėdy r /
— Mano ponai, — kalbėjo -De ‘ 

Gaulle, — mes turime ženj^ pir
myn, arba — žūti... Aš paSirin- 
kau žengimą pirmyn, tačiau,turiu 
pridurti, jog dar nereiškia, kad ir 
žengdami pirmyn — nežūsime...

‘

Pučo metu Alžyre - x-;
OAS pučo metu Alžyre valdžios 

delegatas Paul Delouvier skambi
na iŠ Alžyro i Eliziejaus rūmus 
Paryžiuje:

‘ Padėtis labai bloga!
De Gaulle: Halo, Delouvier! Aš 

nieko negirdžiu, ką pats kalbi!
Delouvier: Aš taipogi nieko ne

girdžiu, ką jūs; Generole, sakot..:
De Gaulle: Tad kam skambini,

ĮSISTEIGĖ RETO POBŪDŽIO VIE
NETAS, kuris žada apjungti didesnes 
lituanistikos bibliotekas turinčius tau- 
tiečius. Tokių Čikagoje yra apie 20.

Pirmame šio vieneto susirinkime 
Wapiienu” patalpose pas M. Gudelį, 
buvo išrinkta organizacinė komisija 
susidedanti iš M. Gudelio, J. Kreivė
no ir J. Įlainąusko. Ateityje susirinki
mus planuojama daryti pas kitus na
rius, kurių metu bus apžiūrimos jų tu
rimos bibliotekos ir diskutuojami įvąi- jei nieko negirdį?,.ir pakabįpa

ČIKAGOS LIETUVIAI jau pradėjo 
rengtis pagrindiniam Vasario 16 mi
nėjimui, kuris Įvyks vasario mėn. 17 
d. Marijos augšt. mokyklos salėje. Mi
nėjimą ruošia Čikagos Lietuvių Tary
ba. Tarybos dabartiniu pirmininku 
yra neseniai i augšt. teismo teisėjus 
išrinktas Alfonse Wells.

Jau seniai būta balsų, jog tokie mi
nėjimai būtų peržiūrėti ir jų progra
mos paįvairintos, sutrumpintos. Yra 
nepaslaptis, kad gausi lietuvių koloni
ja Čikagoje Į tokius minėjimus pas
kutiniais metais sutraukia tik po tūks
tantinę. Lauktina, jog bent programos 
vedėjas gerai mokėtu lietuviškai ir sa-

rus klausimai.
Čikagoje kalbama, jog pačią di

džiausią lituanistikos biblioteką turi 
Juozas Kreivėnas, kurioje galima už- 
tikti šimtus leidinių ir iš dabartinės 
Lietuvos. Jo turimais leidiniais naudo
jasi visa eilė mūsų kultūrininkų.

Nesant centrinės lietuvių bibliote
kos, būtų gera, jog pas pavienius as
menis besirandantieji retesni lituanis
tiniai leidiniai būtų suregistruoti, kad 
jais galėtų pasinaudoti tų šakų spe
cialistai.

telefono ragelį.,
Parinko Pr. Alšėnas

(Atkelta iš 3 psl.) i sisekimu.
penkių vienetų jungtinis choras J Taip pat Įvyko jaunųjų meni- 

jarti 160 dainininkų,.kuriam iš ei- ninku koncertas. Jau senokai ade- 
lės dirigavo visi chorvedžiai. Visa į laidišfciai atkreipė dėmėsi i jau- 
Dainų šventė buvo nepaprastai di-: nųjų talentų jieškojimą. Daug ta 
dingas Įvykis, kuriuo labai džiaų- kryptimi pasidarbavo ir kapelio- 
gėsi kiekviena lietuviška širdis. ; nas kun. Dauknys. RuoSfžmi jau- 
Tikrai buvo kuo pasidžiaugti. ' nimo pasirodymai, per kuriuos

Sekanti vakarą Australia Hall grožimės dideliu skaičiumi jaunų 
buvo Adelaidės Lietuvių Teatro muzikos ir žodžio menininkų, 
spektaklis. J. Griniaus “Gulbėsr Meno Dienų metu Įvyko ir visa 
giesmės” — Žygimanto Augusto eilė parodų: dailininkų A. Kudir- 

*ir Barboros Radvilaitės dramos kos ir R. Daugalio paveikslų pa- 
• ketvirtąjį paveikslą interpretavo: rodą krepšinio stadijone. jaunų- 
ĮZ. Kučinskas, G. Matulevičienė, jų .dailininkų paroda Lietuvių] 
V. Ratkevičius, B. Rainys, V. Da-, Katalikų Centre. Ten Įvyko ir fo- į 
gys, N. Skidzevičus, B. Paškevi-;to paroda, kurioje dalyvavo: V.' 
čius, A. Gustis, A. Petrikas. V. Vosylius, A. Budrys, A. Pažėra,; 
Baltutis ir A. Trinka. Režisavo J J P. Snąrskis ir kt/Lietuvių Na- 
Gučius. Dekoracijos — dail. S.' muose Įvyko J. Vanago suruošta 
Neliubšio. : spaudos paroda.

Po to iki soties prisijuokta iš i Meno Dienoms ruošti buvo su-. 
suvaidinto ‘‘Slidaus pusmilijo- ] darytas iš visų organizacijų atsto-! 
nio”, 5 v. komedijos iš stovyklos ■ vų komitetas su pirmininku muz. 
gyvenimo. Vaidino Z. Kučinskas, i v’ Šimkum priešaky.
B. Jonavičienė, G. Matulevičienė, šios Meno Dienos Įrodė, kad 
A. Gustis, S. Kanienė, A. Petri- lietuviams yra brangu ir miela 
kas, V. Ratkevičius ir V. Dagys, visa, kas yra lietuviška ir sava. 
Režisavo Z. Kučinskas, jo pad. A. ■ Jų dalyviai parodė, kad jie yra 
Petrikas. Dekoracijos — C. Da- ■ tos pačios tautos vaikai. Tai buvo 
gienės, šviesos — A. šerelio. Te- lyg naujas pasižadėjimas ateičiai 
atro administratorius V. Patupis. ir toliau likti tos pačios šeimos 
Teatras su dideliu pasiaukojimu nariais. O mūsų Tėvynės balsas 
veikia nuo ankstyvųjų metų lie- kalba i mus ir iš naujai pašventin- 
tuviams Adelaidėje išlipus ir nuo ■ to paminklo šv. Kazimiero kop
tų laikų nuėjo garbingą kelią. ’ " -•   Y-

XII. 30 Lietuvių Namuose Įvy
ko literatūros vakaras — koncer
tas. Jame programą atliko poe
tai - rašytojai: J. Račkus, P. And
riušis ir V. Kazokas, solistės A; 
Gučiuvienė ir G. Vasiliauskienėj 
smuikininkas P. Matiukas, didelė 
lietuvių bičiulė pianistė Miss D. 
Oldham. Kaip ir kiti parengimai, 
šis vakaras praėjo su dideliu pa-

i lyčios šventoriuje, kuriame Įrašy
ta: “Lietuva, Brangi Mano Tėvy
nė'” Mūsų klebonas kun. A. Kaz
lauskas džiaugėsi. galėdamas pa
šventinti šią iš Tėvynės atgaben
tą brangią relikviją — žemę, ku-‘ 
rios atsivežė iš Lietuvos p. Sta
naičiai. 4 ,

Tai tiek iš tolimosios Australi
jos mieliems “Tž” skaitytojams. 
Iki sekančio karto! J. Bi-čius

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE. 7-2815

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad. 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

International 
Driving School

WALDI
859 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. BRICKUS atlieka įvairius pija- 
ninp remonto darbus ir sustygavi- 
mus. Perka ir parduoda naudotus 
pljantnus. Telefonas EM. 4-0757.

Gardaus maisto 
SIUNTINIAI 

■ USSR 
Pristatoma laike 2-3 savaičių. 

Pilnai garantuota, 
cukraus 
miltų 
ryžių 
sviesto 
taukų

LIETUVAITĖS DAINININKĖS čia 
savo skaičiumi bei pasirodymų daž
numu gerokai prašoka vyrus. Gruodžio 
pradžioje su savo dainų rečitaliu pa
sirodė Monika Kripkauskienė; vasario | 
2 d. Niujorke debiutavusi čikagietė ■ 
Valentina Cinkaitė - Kojelienė Stude-: 
baker teatre rengia savo koncertą, o; 
kovo 23 d. Jaunimo Centro salėje Bi-'j 
rutė Kemėžaitė turės pirmąjį solo re- į 
čitalį.

Tad .atkreipkime ausis ir akis i dai-1 
nininkes.

Franko pakėlė 
atlyginimus

Ispanijos Franko N. Metų pro
ga paskelbė, kad mažiausias dar
bininkų atlyginimas dienai pake
liamas iki $1 — beveik dvigubai 
nei buvo anksčiau. Pakėlimas lie
čia 1 mil. darbininkų, neturinčių 
jokios specialybės.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O J).

Roncesvalles Avė. (prie How- 
Park Ave.). Telefonai: kabi-

20 on rvV
20
10
20

svarų 
svarų 
svarų 
svarų 
svaru

S15.90
S15.75
S18.00
S23.50
S26.90

Jeruzalė. — Salė, kurioje bu
vo teisiamas A. Eichmannas, per-1 
duota "Habim.a” teatrui. i

420 
ard 
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029.. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto; 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuor

10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. 5 
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

10 svarų cukraus
10 svarų miltų
10 svarų ryžių
10 svarų taukų.

2V2

232

1 svaras kavos pupelių |
1 svaras kakavos,
1 svaras šokolado, j

svaro cukraus, į
svaro ryžiu, 1 svaras sūrio, i 
svaro rūkyto bekono, ! 
svaro rūkyto kumpio, i 
svaro džiovintų vaisių.

Household
Special $34.00 1
1 svaras kavos pupelių,
10 svarų cukraus, 10 sv. miltų,
10 svarų ryžiu,
5 sv. rūkyto bekono.
2x2 svaro aliejaus virimui, 
2% svaro rūkvto kumpio. 
PRAŠYKITE MŪSŲ PILNO SĄ- 

RAŠO, KURIAME RASITE 
DAUGIAU SIUNTINIU PAČIŲ 

PASIRINKIMUI.

Siusk pinigus i 
SSSR

Tik GRAMERCY duoda jums:
• Pilną garantiją

Mes turime Bankų ir Apdrau- 
dos Departmaebto leidimą ir 
bondyti iki $20.000.

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

• Išmokama pilnai
• Pasirašyti kvitai

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

Kursas: 9 rubliai už S10. Už pa- 
tarnavima — iki $35 — S3.50. 
Virš S35 — 10%. _ 

Specializuojasi nuo 1947 metų.

Shipping Co.
118 EAST 28th STREET, 

NEW YORK 16. N.Y., USA.
Tel. MU. 9-0598.

APDRAUDA namų, 
automobiHų, '■ 
baldu ir t.t.

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 LEL 2-4108

DR. V. J. MEILUV1ENĖ , 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

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

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS • NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Roc^t 107 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronte

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

(pne Dufferin)

Visa rūšių automobiliu mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo-

Sav. Ant. Paūkevičiua

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA 

NEIMAN, BISSETT

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

: 129 GRENADIER ROAD
(2-ras namas- nuo Roncesvalles)

Toronto. ” <3

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritoiko okintus visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž- s 
nei sukelia galvos skaudėjimų k nėr-j 
vingumg. Kolba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Townrto 

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms
popieris! šepečiai, ’

TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLFARKfc

891 DUNDAS ST. WEST 
Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont ;

SEGUIN
Advokatai — Notarai

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

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

J.‘BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir pataisymai.
Td. RO. 7-9947 

24 Humberview Rd., Toronto.

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

DRAUDIMO (STAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVĖS. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 16% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ Iš VIENOS 
KOMPANIJOS.

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
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SPAUDOS BALIUS
įvyks vasario 2 d., Prisikėlimo salėje

Tai tradicinis skaitytojų, bendradarbių, 
talkininkų, rėmėjų, bičiulių ir visų 
tautiečių iš toli ir arti

Stalus iš anksto rezervuoti kviečiame iki šio penktadienio 5 vai. va k. “TŽ” 
administracijoj. Vėliau bilietai bus parduodami prie Įėjimo, bet rezervacijų nebus. 
Bilietai — $1.50, studentams — $1.00. Baliaus pradžia — 7.30 v.v.
Programos pradžia — 8.15 v.v.

Baliuje dalyvausi - spaudos rėmėju būsi!

Programoje:
• Kylanti žvaigždė solistė LILIJA ŠUKYTĖ
• Visoj Amerikoj pagarsėjęs solistas VACLOVAS VER1KAITIS
• Žymus aktorius - deklamatorius STEPAS RAMANAUSKAS
• Akompaniatorė — jauna muzikė DALIA SKRINSKAITĖ |
• BENNY FERRY orkestras. Smagūs šokiai.
• Įvairių vertingų fantų LOTERIJA
• Gaivinantis, neišsenkantis BUFETAS
• Ryškesnieji baliaus momentai BUS FILMUOJAMI

t

Rengėjai

TORONTO Ont.
Toronto kronika, studentų, skautų, ateitininkų žinios nukeltos i 6 p.

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Visuotinis LK Moterų dr-jos

parap. skyr. susirinkimas Įvyks Šį cidas per Mišias padarė Prisikėlimo
sekmadieni, vasario 3 d., po ii parapijos 1962 m. veiklos apžvalgą. Jis

Prisikėlimo parapijos žinios 
— Praėjusį sekmadienį kleb. T. Pla-

pasigėrėjo uoliu parapijiečių dalyvavi
mu šv. Mišiose ir uoliu ėjimu sakra
mentų; paminėjo didelį parapijos įna
šą. kolonijos tautinėje, kultūrinėje ir 
socialinėje veikloje; iškeldamas tylią 
parapijos veiklą labdaros darbe, jis 
kvietė visus prisiminti, jog Prisikėli- 

ganizacijų ir pavienių šeimų bei as
menų paramai bei šalpai išleido virš 
S28.000; visus kviesdamas parapijai 
talkinti sunkiame jaunimo darbe, jis 
parodė ir regimus tų pastangų vaisius: 
niekados iki šiol nebuvo toks didelis 
jaunimo judėjimas parapijos patalpo
se ir jos globoje, kaip dabar; trumpai 
sustodamas prie parapijos finansų,

vai. pamaldų par. salėje. Susirin
kime bus svarstoma: dalyvavimas 
Vasario 16 šventėje, kavinės rei
kalai, linksmavakarių ruošimas, 
ligonių lankymas. Valdyba kvie
čia visas skyriaus nares gausiai 
dalyvauti susirinkime. Ši penkta-į mo parapija per pr. metus įvairių or- 
dieni po vakarinių pamaldų sky
riaus valdybos posėdis pas valdy
bos narę B. čirūnienę.

—Vasario 16 iškilmės bažny-
- čioje -- ' kmadienį. vasario 17 

d., 11 ’ pamaldų metu. Iškil
mingas p. laidas laikvs Toronto 
vyskupas ’.E. Francis V. Allen.
Svečias vr'. sutikęs pasakyti Šven-I klebonas pasidžiaugė dideliu parapi- 
tei pritaikvtą pamokslą.

— Ši penktadieni, pirmąjį va- pr. metais, be kitų aukų, parapijos rei- 
sario mėnesio, šv. Mišios 7.30 v.v.
Po rytinių pamaldų lankomi ligo
niai.

jiečių duosnumu, paminėdamas, kad

kalams suaukota rekordinė suma — 
S46.000.

— Naujoji KL Katalikių Mote-•
— Šią savaitę lankomos šios; rų dr-jos par. skyr. valdyba parei- 

gatvės: Grenadier, Geofrey, High gomis pasiskirstė: pirm. — D. Re- i 
Park Blvd., Westminster. Ronces- ginienė, vicep. — A. Kuolienė.' 
valles, Fern ir Garden.

SPAUDOS BALIAUS
PROGRAMOS IŠPILDYTOJ AI;
?š kairės: solistė Lilija Šukytė, 
;o;k’as Vaclovas Verikaitis.ir pia
nistė Dalia Skrinskaitė.

MONTREAL, Que.
Tėv. J. Borevičiui, SJ, buv. AV 

parapijos klebonui rengiamos va
sario 9 d. parapijos salėje išleis
tuvės. Rengia parapijos komite
tas, talkinamas šv. Onos dr-jos, 
kuri buvo Įsteigta išvykstančio 
klebono rūpesčiu. Visi Montrealio 
lietuviai ir ypatingai parapijie
čiai kviečiami gerb. klebono iš
leistuvėse gausiai dalyvauti.

Rengėjai
Diskusinė paskaita apie alkoho

lizmą Įvyks vasario 3 d., 12 vai. 
AV parapijos salėje. Paskaitoje 
dalyvauja: Tėv. J. Borevičius, SJ, 
dr. V. Pavilanis, L. Gureckas ir 
Ir. Lukoševičienė. Moderatorė — 
J. Adomonienė. Montrealio visuo
menė kviečiama šioje įdomioje 
paskaitoje daylvauti.

LK Moterų draugija

Aušros Vartų parapijos žinios
—Besiartinant bazarui visi la

bai prašomi prisidėti fantais. Juos 
galima įteikti klebonijoje, p. Gau- 
rio krautuvėje Lasalle, p. Mačio- 
nio krautuvėje Verdun. Be to, 
mūsų parapijiečius lankys ir rin
kėjai paskiruose kvartaluose.

— Nuoširdžiai sveikiname mū
sų parapijos komitetą naujame 
sąstate; pirm. Alfonsas Mileris, 
pavad. Jurgis Klisevičius ir nauj. 
narys Pranas Montvila. Linkime 
gražios ir sėkmingos veiklos.

—- įdomi paskaita M. Jonynie- 
nės — šį ketvirtadienį, 8 v.v. po
sėdžių kambaryje, klebonijoje. 
Paskaitos tema — “Moters žurna
lo veidas”. Po paskaitos — disku
sijos. Visas moteris maloniai kvie
čia LK Moterų draugija.

— Parapijos biuleteny paskelb-

.11^, 7^... T _ _ sekr. — E. Čižikienė, ižd. — L.;
— Ši sekmadieni per visas pa- Murauskienė, pareng. sekc. vad. ; 

maldas — finansinis klebono pra- — L. Rickevičienė ir G. Šutienė. 
nešimas iš parapijos 1962 m. social, sekc. vad. — G. Kaknevi-

D i

čienė ir E. Vaštokienė. Dar kartą i 
buvusiai darbščiai valdybai nuo-' 
širdžiai dėkojame, o naująją svei
kiname ir linkime sėkmės!

— Lietuvoje mirus a.a. Povilui 
Dunderui, jo sūnų Povilą ir jo 
šeimą giliai užjaučiame.

— Prisik. par. Katalikų Vyrų

veiklos.
— Sekmadieni pamaldose pri

simenama a.a. Kazimieras Kup
čiūnas jo mirties ketverių metų 
sukaktyje.

— Pakrikštyta Sigutė Berna
deta Kazlauskaitė.

Lietuvių evangelikų liuteronuid j susiri„kimas - ši sekmai; 
parapyos panialdos - vasara 3 s muzik ■ dįjoj
■ ” u ? Pi _ Tretininku mėnesinis sus -I
£.!« sekmad- P“ Sum°s 

Ine P° 10 vaI Mišių!) bažnyčioje.) 
kviečiame visus gausiai dalyvauti. ;pirmasisPMk‘os _ 7 7 30 ir 8;zikos studljoje siu0 metu vaiku., 

• i vai. ryto ir 7.30 v.v. Per visas Mi-; čiai ruošia programą, kurią atliks! 
REIKALINGAS DARBININ-Išias klausomos išpažintys ir dali-; iš Lietuvos ir Lenkijos atvykusių 

KAS BIZNIUI. Kilimų valymo įjama Komunija. Namuose ir ligo-, tautiečių pagerbime. Maloniai 
biznis Toronte jau veikia 7 metai. \ ninėse esą ligoniai sakramentais-: prašome naujuosius choristus ap- 
Kadangi vienam persunku, jieš-i aprūpinami Įprasta tvarka — iš! sirūpinti uniformomis; tuo reika- 
’ ’ ’ ' ’ t- —-----. jiu prašom kreitis i G. Dubiriin-

— Par. vaikučių choro repeti- kienę. LE. 2-9235.
— Reguliarios Pirmosios Ko

munijos ir tikybos pamokos vai
kučiams ir gimnazistamst!) — ši 
sekmad. po 10 vai. Mišių. Pirm. 
Kom. pamokas lanko 63, vaiku
čių tikybos pamokas — 75 ir gim
nazistų — 25. Pirmoji Komunija 
bus gegužės 5 d.

— Jaunimo sekmad. pasilinks
minimas — ši sekmad. 7.30 v.v. 
muzikos studijoje.

— Kreipiamės į tėvus ir jauni
mą, siūlydamiesi sudaryti galimy
bes korepeticinėms pamokoms, 
ypač lankantiems 13 kl. Paskuti
nieji Kalėdų semestro rezultatai 
turėtų kelti susirūpinimo. Kas do
mėtųsi korepeticinėmis pamoko
mis; prašom nedelsiant kreiptis i { 
T. Placidą ar T. Rafaeli. Beje, te-: 
ko patirti, jog ateinančiais metais. Į 

i net savanoriškai kartojantiems. 
j 13-tą klasę. Ont. švietimo minis
terija nebeleisianti kartoti tik! 
silpnuosius mokslo dalykus, bet 
reikalausianti klausyti ir egzami
nus laikyti iš 9 dalykų — praktiš
kai iš viso kurso.

— Kitos savaitės kalėdojimas: j 
Beaty Ave.. Close Ave.. Dowling: 
Ave.. Dunn Av.. Fuller Ave.. Gal-: 
ley Ave., Garden Ave., Glendale! 
Ave., Harvard Av.. Jameson Av., j 
Mac Donnell Ave.. Marion St.J 
Maynard Ave., Merrick St.. Park-; 
dale Rd.' .Pearson Ave.. Sorauren i 
Ave.. Springhurst St.. Triller Av..; 
Wilson Ave.

Krikščioniškų tikybų skirtumai. 
Šia tema T. Kornelijus Bučmys. į 
OFM. skaitys paskaitą Kat. Vyrų 
dr-jos susirinkime, kuris Įvyks Į 
sekmadieni, vasario 3 d., tuoj po j 
11 vai. pamaldų Prisikėlimo mu-j 
zikos studijoje. Klausimas aktua- j 
lūs ir Įdomus: jis buvo pačių na-: 
rių iškeltas ir pageidautas plates- Į 
nio nušvietimo. Nariai ir priiau-j 
čiantieji prašomi gausiai atsilan
kyti. Valdyba

kau gal kas norėtų kartu dirbti.; anksto susitarus.
Skambinti Karaliūnui LE. 3-4912. J

(skelb.)1 cija—ši sekmad., 2.30 v. p.p. mu-

Nuoširdžiai užjaučiame ponią Bronę Bujokienę, jos' šeimą 
bei artimuosius, liūdinčius savo vvro, tėvo, bičiulioV ’

STASIO B U JO K O. 
f

Kartu liūdime netekę savo bendradarbio ir dalininko —

Tėviškės Žiburiai” ir 
“Žiburių” Spaudos Bendrovė

STASIUI B U J O K U I mirus,
Bronei Bujokienei ir šeimai 

reiškiame nuoširdžią užuojautą —
J. D. Zulonai

PADĖKA
Mirus mano brangiam tėveliui a.a. Jonui šajukui, nuo

širdžiai dėkoju visiems, kurie lankė Velioni ligos metu šv. 
Juozapo ligoninėje, kurie pagerbė ji laidotuvių koplyčioje 
ir dalyvavo gedulingose pamaldose. Taip pat nuoširdus ačiū 
už atsiųstas gėles ir pareikštą užuojautą žodžiu, laiškais ir 
spau4'

Nuliūdusi duktė
T. Rcnkauskienė su šeima

Mirus IJctuvoje mūsų mylimam Tėvui, Uošviui ir Seneliui

liekam giliam liūdesy ir nuoširdžiai dėkojame pareiškusiems 
užuojautą žodžiu ar raštu, Tėvams pranciškonams, giminėms, 
bičiuliams ir draugams.

Sūnus Petras Augustinavičius ir šeima

Nuoširdžiai dėkoju Ontario — Toronto iiet. med. gy
dytojų ir odontologų dr-jos valdybai ir nariams; taip pat 
p.p. Šmigelskiam, p p. Murauskam, p.p. čečiūram. p. Matu
sevičiūtei. p.p. Karkam. p. Indrelienci. p.p. Jokūbynams — 
už sveikinimus ir dovanas ir visiems kitiem už linkėjimus 
mano 70 metų jubilėjaus proga.

Dr. Emilija Norvaišienė

Lietuviška baldų 
dirbtuve

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

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montrealį. Londoną. Windsora. Hamil
toną. North Bav. Sudburį ir kitur.

30 DEWSON ST.. TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

SPAUDOS BALIAUS 
rengėjai jau pasiruošę priimti sa
vo svečius. Šį šeštadieni 7.30 v.v. 
visi baliaus dalyviai bus susirin
kę i Prisikėlimo salę. Iš anksto 
rezervavę stalus užims savo vie
tas, o neturį rezervuotų vietų, įsi- 

I giję bilietus prie Įėjimo, galės pa- 
I sirinkti dar neužimtas vietas. Re- 
jzervuoti stalus galima “Tž” ad-
■ ministracijoje iki šio penktadie
nio 5 v.v. Programa prasidės 8.15

j v.v. Ji — pritaikyta baliaus nuo- 
• taikai, parinkti nauji dalykai. Da
lyviai prašomi programos metu 
! išlaikyti tylą. Programos pranešė
ju pakviestas Gerardas Balčiūnas.

Atkreipiame dalyvių dėmesį Į 
loteriją. Be anksčiau minėtų fan
tų (J. Tumosos — neš. radijo apa- 

1 rato. Mohawk Furniture — stalo 
j lempos) gauti dar šie fantai: tra-
■ dicinis tortas’ gamintas J. Rinkū- 
Į nienės; p. Žmuidzinienės vienas 
; naujausių paveikslų—‘‘Motina ir 
! vaikas“: dailus amž. plunksnos ir 
j pieštuko derinys — iš J. Mažei

kos. R.R. 4 Alliston. Ont.: dail. J.
j Žmuidzinavičiaus dvi Įrėmintos 
reprodukcijos — iš A. K. Rusinu; 

j lietuviškos .gamybos dešra — iš 
; Parkside Meat Market, kurių sa
vininkai yra E. Punkrys ir J. Kra- 

' sauskas: speciali dovana — iš 
Margis Drug Store. Galimas daik- 

: tas. kad fantų atsiras ir daugiau.
Labai dėkojame visiems fantų au- 

, kotojams. Visų dalyvių akys bus 
nukreiptos i jų davėjus.

Dėl - filmavimo susitarta su 
! "Verslo" sąjunga, kuri ruošia fil- 
i mą apie ekonomini ir kultūrinį 
i Toronto lietuvių gyvenimą. Ar- 
’ chit. Petrulis su dail. T. Valiu su- 
'tiko nufilmuoti ir būdingesnius 
i "Tž” spaudos baliaus momentus.

Jaunimo telkimo vajus į “Litą” 
labai sėkmingas — ligi šiol jau 
įstojo 28 nariai. Daugiausia pasi
tarnavo abiejų m-lų vedėjai — A. 
Blauzdžiūnas ir J. Blauzdžiūnie- 
nė. Daugelis jaunųjų patys atne
ša savo sutaupąs į “Litą” darbo 
metu, o iš kitų kas šeštadienis pa
ima m-lų vedėjai.

Paskolų sutartis nauj. namams 
pirkti su Quebec Farm Credit Bu
reau bus netrukus pasirašyta. Iš- 
pildę nustatytas sąlygas nariai ga
lės iš prov. valdžios gauti 3% sa
vo mokamų palūkanų už nekihi. 
turto paskolas. Įstatymas taiko
mas tik vienos šeimos naujiems 
namams, pastatytiems ant nema- 
žesnio sklypo kaip 4000 kv. pėdų. 
Prašytojas negali turėti kitų na
mų; jo ir žmonos metinis uždarbis 
negali prašokti $6.000.

Primename visiems “Lito” na
riams ir kitiems lietuviams, kad 
prieš sueinant 55 metams am
žiaus pravartu turėti savo sąskai
toje $2.000. Prieš 55 m. Įdėti 
$2.000 turėtų būti palikti iki am
žiaus galo. Tada draudimas pasi
lieka 100%., gi Įdedant vėliau ap- 
drauda kas 5 metai mažėja 25%, 
o po 70 m. amžiaus Įdėtos santau
pos apdraudos nebeturi. Prirei
kus pinigų, visada geriau pasisko
linti paliekant tuos $2.000 kaip 
garantiją vietoje žirantų; atsi- 
ėmus tą sumą sugadinama ap- 
drauda. - .

J. K. Ambrazai ir Spaičiai jau 
grižo iš Miami ten. atostogavę 4 
savaites. Grįždami atlankė savo 
bičiulius Filadelfijoje, Pitsburge. 
Niujorke ir kitur.

Lituanistinis seminaras jau su
organizuotas ir pradės darbą va
sario 22 d. Vedėjas—J. Gustainis.

Toronto lietuvių Medžiotojų ir 
žūklautojų klubo valdyba prane
ša, kad vasario 3 d., 2 vai. p.p. L. 
Namuose šaukiamas visuotinis 
klubo narių susirinkimas. Visi 
klubo nariai prašomi gausiai da
lyvauti. Klubo valdyba

Dail. 11. J. Žmuidzinienės pa
veikslas "Kosmoso kūnai”, kuris 
buvo išstatytas kultūros kongre-! 
se Čikagoj, liko nupirktas to kon- j 
greso rengėjų k-to pirm. P. Gau-j 
čio.

Ukrainiečių nepriklausomybės 
paskelbimo 45 metinės buvo pa-j 
minėtos Massey Hall. Pagr. kalbą: 
pasakė Ontario premjeras J. Ro- i 
barts. Taip pat buvo priėmimas; 
"Regency Towers” viešbuty, kur, 
dalyvavo 300 asmenų. Lietuvai at-' 
stovavo gen. kons. dr. J. Žmui-i 
džinas su ponia. Jiedu buvo pri-; 
statyti Kanados užs. f. mim H. 
Green.

Išnuomojami kambarys, virtuvė ir ve
randa be baldų. Yra šaldytuvas, elekt
rinis virimo peėius, viskas naujai iš- 
ręmontnota. Kaina $40 mėn. High

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

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

Cigarečių kartonas visu rūsiu . KX $7 f|Q
200 štukų — J.V7

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik 
tų. paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jus 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, KEYŠTONE-BELL, HOWELL 

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 54944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

TAUPYK IR SKOLINKIS | 
SAVO KREDITO 
KOOPERATYVE į

“LITAS”
Adresas: 1451 CRAWFORD J 

BRIDGE AVE., VERDUN. P. Q. !
Telefonas PO. 74280. >

ta 1962 m. apyskaita. Pajamų tu
rėta iš viso $29.111,09; išlaidų — 
$28.905,07. Mūsų parapijos sko
la, kurią sudaro paskolos ir kelios 
senos nemokėtos sąskaitos—$100. 
774,62. Turint galvoj praeitų me
tų likutį banke $206,02, šv. Ka
zimiero parapijos skolą mums 
$8.000 ($2.000 jau grąžino anks
čiau kun. klebonas Bobinas) ir 
pažadus apmokėti didįjį ir šoninį 
altorių $3.725. tikroji parapijos 
skola yra $88.843.60. ši finansi
nė parapijos apyskaita buvo pa
teikta paskutiniame parapijos ko
miteto posėdyje ir pasiųsta arki
vyskupijai. Apyskaita paruošė ar
kivyskupijos vyr. buhalteris.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
1962 M. FINANSINĖ APYSKAITA 

Paprastos pajamos: ’.
Sekmadienio rinkliavos $8.023,20
Specialios rinkliavos 3.166,84
Parapijos mokestis 2.293,00
Krikštai ir sutuoktuvės 830,00
Mišios 2.144,15
Laidotuvės ir metinės 1.990,00
Votivinės lempos ■ 1.309,82
Įvairios 181,20

Iš viso $19.938,21
Nepaprastos pajamos:

Palūkanos $105,52
Aukos ir parengimai 15.750,02
Salės nuoma 1.608,26

Viso $17.463,80 
Likutis iš 1961 metų

gruodžio 31 d. $2.928,64

Iš viso pajamų $40.330,65 
Paprastos išlaidos:

Votivinės lempos, žvakės, 
vynas, ostijos $1.018,62

švaros palaikymas 433,38
Kunigų algos ir išlaikymas 4.320,00 
Tarnautojų algos 2.547,50
Mišių stipendijos ir

patarnavimas 1.853,50
šildym., šviesa, telef. 2.221,78
Pataisymai pastatų 1.009,59
Draudimai ir mokesčiai 2.127,12
Atmokėtos rinki, arkivysk. 982,44 
Įvairios 206,21

Iš viso S16.720.14
Nepaprastos išlaidos:

Palūkanos $9.201,82
Kapitalo išlaidos:

Atmokėta skolų $13.000,00

Iš viso išlaidų $38.921,96 
Likutis banke ir ižde 1962 m.

gruodžio mėn. 31 d. $1.408,69

Balansas $40.330,65

DISTRICT ESTATE BROKERS 
Nariai Montrealio Real Estate Board 
3907 Rosemont Blvd. Tel. 722-2472 
Namai, žemė, draudimas, paskolos, 
įėjus į dešimtuosius darbo metus 
reiškiame nuoširdžią padėką mūsų 
klijentams ir visiems padėjusioms 
ir prisidėjusioms išeiti į prekybinį 
gyvenimą.

Su pagarba
P . A D A M O N IS

Santaupos apdraustos vienam mili
jonui doleriu. Mirties ir invalidu
mo atvejais pagal turimą draudimo 
polisą santaupos iki $2000 išmoka
mos dvigubai. Už santaupas moka
ma 4.25rc. 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.
Telefono.: LE. 6-2738, LE. 6-2664

Vakarais — HU. 94543.

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

♦

PRIE IIVMRER UPĖS. S6.000 įmokėti. Originalus tripleksas. trijų seimų, 
su balkonais, dideli kambariai, pajamos $355 mėnesiui, arii 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; pilnat išnuo-' 
motas, vandeniu alyva šildomas. Platus įvažiavimas. įmokėti apie $3.000.

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