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Laisves grėsmė
Grasioji žmogaus bausmė yra laisvės atėmimas. Užtat visi 

suvaržymai, persekiojimai, koncentracijos stovyklos, kalėjimai reiš
kia grėsmę, kuri tyko kiekvieną žmogų. Laisvės atėmimas jam 
sudaro kančią, iš kurios jis išsiveržia, kai tik švysteli galimybė. 
Laisvę jis brangina, nes ji sudaro žmogiško gyvenimo pagrindą. 
Kiekvienas trokšta galimai daugiau laisvės bei savarankiškumo. 
Net ir tuo atveju, kai stengiasi respektuoti tvarką, nori, kad ta 
tvarka būtų ne padiktuota, o laisvai priimta. Tokia yra normali 
žmogiškojo gyvenimo vaga. Ir ji tol normali, kol laisvė netampa 
grėsme.

Taip. Tai rodo gyvenimo patirtis. Pavyzdžiui, kai laisvė tam
pa anarchija, kai ima naikinti betkoki platesni organizuotumą; 
kai visi ima reikalauti vien teisių ir nepaisyti pareigos; kai imama 
pabrėžti savoji nuomonė vien dėlto, kad sava, nepaisant tiesos; 
kai visas gyvenimas pradedamas gristi vien laisve, nesirūpinant 
jo turiniu. Tada iš tikrųjų laisvė tampa žmogaus grėsme, suda
rančia realų pavojų tiek paskiram žmogui, tiek plačiajai visuome
nei. Laisvė tokiu atveju nebėra ugdanti, taurinanti, bet žlugdanti. 
Ji tampa lyg saldžiu potvyniu, kuris užliūliuoja žmones, juos dez
organizuoja, sumenkina dvasiškai ir galop nejučiomis paskandina.

Meskime žvilgsni i save, į dabartinę mūsų išeiviją, kuri per
sekiojimų stumiama, atsidūrė laisvės kraštuose. Pergyvenę oku
pacijų metus, priespaudas, kalėjimus ir kitokius laisvės suvaržy
mus, laisvės kraštuose saugiai atsiduso. Visiems buvo miela ta 
laisvė, kurios neturi sovietų pavergtieji. Ak reikėjo ir sunkumų 
patirti ir Įsikūrimo kančias pergyventi, bet kiekvienas jautėme, 
kad tai tik pradžios skausmai, kurie žada laisvą gyvenimą. Tuo 
atžvilgiu neapsirikome, šiandieną beveik visi ateiviai naudojasi ta 
laisve, kaip ir kiekvienas amerikietis, kanadietis ar kitų laisvųjų 
kraštų pilietis.

Bet antra vertus, visas mūsų gyvenimas jau taip Įsisiūbavo, 
kad laisvė ėmė lietis per kraštus ir išplaukė pirmojon plotmėn. 
Daugumai rūpi pirmoj eilėj tik sau patinkamas gyvenimo būdas, 
darbas; labiausiai vertinama tik savoji nuomonė. Kiekvienas sie
kia plačiausiai naudotis sava laisve; kad ji kartais kliudo kito 
laisvei — nesirūpina. Visuomeninėj veikloj imamasi tik tokio 
darbo, kuris patinka, arba jo atsisakoma, nes varžo judėjimo lais
vę. Nors visuomenės reikalai šaukiasi vienokių ar kitokių kvali
fikacijų asmenų, tačiau jie neatsiliepia, nes turi “svarbesnių” 
reikalų, labiau suderinamų su asmenine laisve ... Panašūs reiš
kiniai yra gausūs. Juose matyti pagrindinė tendencija — stiprus 
asmeninės laisvės pabrėžimas. Viskas būtų tvarkoje, jeigu kartu 
su laisve eitų ir pareiga. Deja, to negalima pasakyti. Pareiga vel
kasi iš tolo. Ji yra gerokai apmiršta; prisimenama ją tik’didžiųjų 
patrijotinių švenčių proga. Po jų daugelio gyvenimas slenka, 
tarytum Lietuva būtų laisva, tarytum jos žmonės nereikalingi 
būtų mūsų pagalbos.

Vasario 16 gimnazija 
televizijoje

Vasario 16 gimnazijos choras 
ir taut, šokių grupė, vad. mokyto
jų K. Motgabio ir E. Tamošaitie
nės, sausio 26 d. turėjo pirmąją 
progą pasirodyti vokiečių televi
zijoje. Štutgarto stotis rodė cho
rą, dainuojanti “Per tamsią nak
telę” ir taut, šokių grupės mer
gaites, šokančias “Kepurinę”. 
Taip pat buvo trumpas pasikalbė
jimas su mokytoju K. Motgabiu, 
moksleiviais Asta Glemžaite ir 
Petru Vaitiekūnu.

• Sausio 27 d. Vokietijoj, Stutt- 
garte, Mocarto salėje buvo su
rengtas 7 tautų kultūrinis vaka
ras. Ji organizavo Rottenburgo 
vyskupijos katalikų tremtinių ko
mitetas bendru šūkiu: “Tėviškė 
nemiršta”. Dalyvavo: lenkai, če
kai. slovakai, kroatai, ukrainie
čiai, vengrai ir lietuviai. Vasario 
16 gimn. choras padainavo 3 dai
nas, o taut, šokių grupė pašoko į 
net 5 šokius. Lietuvių pasirody
mui vadovavo K. Motgabis ir E. 
Tamošaitienė. ELI.

Savaitės įvykiai

Keista, bet teisinga — laisvė grasina mums. Besiverždami 
laisvės link, užmiršome, kad yra ir pareiga, kad be jos gyvenimas 
darosi tuščias. Užmiršome, kad reikia save drausminti, nes gresia 
pakrikimas. Apie tai pakankamai ryškiai kalba faktas, kad sunkiai 
begalime susikalbėti pagrindiniais klausimais. Kovojame už savas 
nuomones, bet permažai paisome bendro reikalo. Perdaug užsi- 
krėtėm ultraliberalistinėmis tendencijomis; reikalaujame teisės- 
savo nuomones viešai reikšti ir permažai paisome objektyvumo. 
Nuomonių chaose nebeižiūrime pagrindinių dalykų. Anksčiau vie
ningose visuomeninėse ir politinėse grupėse susidarė grupelės, 
bandančios eiti savais keliais. Ir taip tolstame laisvės keliu nuo 
pagrindinės misijos — bendru frontu kovoti prieš sovietinę ver
giją. Tokia taktika neveiksminga. Reikia vieningos minties ir su
derintos valios. Taip buvo laimėtos praeities kovos, taip gali būti 
laimėtos ir busimosios. Tai atsimindami, turime augščiau iškelti 
pareigą ir neapsvaigti laisve. Kitaip mūsų išeivija negalės duoti 
didvyrių. Istorikai galės konstatuoti tiktai susmulkėjimą bei men
kus žmogelius. Tuo tarpu pavergtoj Lietuvoj šio laikotarpio did
vyrių jie galės rasti apsčiai. Jau dabar, kiek mums yra žinoma, 
tokių vardų yfa nevienas. Kai ateis laisvės metas, daug jų iškils 
dienos švieson. Jie bus kančioj bei vergijoj subrendę. Jų gali duoti 
ir laisvoji išeivija. Tik jai reikia išvengti laisvės vilionių uolos ir 
išsilaikyti ant pareigos uolos, paženklintos žodžiais: dirbkim, ko
vokim dėl Lietuvos”. Pr. G.

Dėl atmetimo Britanijos prašymo Įsijungti Į Europos ūkio sąjun
gą anglosaksų kraštuose jaučiamas didelis kartumas. Visi pripažįs
ta, kad Britanijai suduotas smūgis. Tai padarė vienas žmogus — 
Prancūzijos prez. De Gaulle. Britai savo politikoj nėra nei senti
mentalūs. nei karštakošiai. Ir dabar jie šaltai svarsto ką daryti. 
Pirma galimybė — suartėjimas su JAV; antra — neišsižadėti Įstoti 
i Europos ūkinę sąjungą vėliau. Jų tikslas pasilieka ir toliau tapti 
Europos ūkinės s-gos pilnateisiu nariu. Tuo tarpu britai stengiasi 
tvarkyti savo pašlijusi ūki: gerinti pramonės gamybą, mažinti pa
šalpas ūkininkams, mažinti mokesčius, išpūstas algas, muito tari
fus, ir aplamai tampriau susijuosti diržus.
_ Prancūzijos prez. De Gaulle

aiškiai ir I
“trečiąją jėgą” Europoj ir ją 

priešpastatyti Amerikai ir bolše
vikinei Rusijai. Kaikas Įžiūri čia 
ir antiamerikonizmą. Prancūzai 
Įtaria JAV ruošiant susitarimą su 
Šov. Sąjunga visų kitų sąjungi
ninkų sąskaiton. Kaip Prancūzi
jos laikraštis rašo: “Europa atei
ty nebus daugiau elgeta, ji tampa 
varžovu”.

JAV prezidentas buvo sulaikęs
atominių ginklų bandymus, nes 

atrodė, kad su rusais susikalbės. 
Dabar davė vėl Įsakymą tęsti po
žeminius bandymus Nevadoj.

Britanijos premjeras Macmil
lan praleido savaitgalį Italijoj, 

kur turėjo pasikalbėjimą su Itali-

. *" • - y.e , U1'e Į jos 30 ir iš Anglijos 60 Thor ti- 
tvirtm siekia sukurti p0 daliją ir Turkiją'dabar sau-

gos “Polaris” raketos iš Vidur
žemio jūros. Daug kas tai sieja 
su tam tikromis derybomis su 
SoV: Sąjunga. Rusija jau pati da
bar siūlo inspekciją savo krašto 
viduje. Prez. Kennedy prašė to
kių inspekcijų 10-20 i metus, o 
Chruščiovas siūlo 2-3 i metus. S. 
Sąjunga reikalauja, kad sutartis 
būtų pasirašyta ir Prancūzijos, 
tuo tarpu JAV to nežada.

JAV krašto apsaugos min. Mc
Namara pranešė kongrese, kad 
Kuboj dar yra 17.000 Rusijos 
karių, ir kad jie greičiausia tu

ri savo žinioje visus “gynimosi” 
ginklus. Be to, esą ten yra 40 MIG 
sprausminių lėktuvų 24 vietovė
se, kur yra priešlėktuvinės rake
tos, ir keletas jūrų krantams ap
saugoti raketų.

Kiniečiai toliau puola Chruš
čiovo komunizmą. Ju partijos 

neigiamas atsakymas tik padidi-i ?r^s skelbia ChruščiSvo ir Ul
na tikėifma i iun^fine Enrnna brichto kalbų istiaukas, pasaky-

Maskva. — “Izvestija” pasmer
kė maskviečių šeimą už tai, kad 
gauna iš savo giminaičio JAV-se_____  __________________ __________________
dovanų siuntinius, šeima apkal- tė. Apačioj: programos pranešėjas Ger. Balčiūnas, E. Čepienė, pla
tinta. kad savo laiškuose skundėsi tinanti loterijos bilietus, inž. V. Petrulis filmuoja, 
maisto stoka. Nuotraukos M. Pranevičiaus Į jos premjeru Fanfani. Manoma,

Į kad jie tarėsi dėl Britanijos ne- 
m • f • _ • • • o priėmimo i Europos ūkine sajun-Pasitrauks sovietai ir amerikiečiai ?

joje yra išsitaręs, kad Briuselio

“TŽ” spaudos baliaus vaizdai: Viršuje: programos išpildytojai; iš 
kairės — akomp. D. Skrinskaitė, sol. V. Verikaitis ir sol. L. Šuky-

maisto stoka.

Sovietų piliečiams pavojinga 
leisti skaityti net Vakarų komu
nistų spaudą. Tokią išvadą gy
vai patvirtino jaunas rusų pabė
gėlis Vladikas Krasnovas.savo pa
sikalbėjime su švedų spaudos at
stovais. Jų tarpe jis atpažino ko
munistų dienraščio “Ny Dag” at
stovą, su kuriuo jam teko savo 
metu kalbėtis Maskvoje. “Jūsų 
laikraščio dėka aš pradėjau su
prasti Vakarus žymiai geriau, ne
gu eilinis sovietų pilietis, kuris 
gali skaityti tik sovietų laikraš
čius”. kreipdamasis i “Ny Dag” 
atstovą, pasakė pabėgėlis.

Atskleista paslaptis
Prieš pabėgimą šis 25-metis 

jaunuolis dirbo Maskvos radijo 
užsienio programų skyriuje. Tuo 
būdu jis turėjo galimybę prieiti 
prie užsienio spaudos. Prie tiesio
ginių jo pareigų priklausė švedų 
laikraščių skaitymas, susijęs su 
programų švedų , kalba ruošimu. 
Toji skaityba ir pažadinusi jame 
norą išvykti iš Sov. Sąjungos. ! sienio spaudą, jis pamatęs visai

Mūsų korespondentas Švedijoj

teiktos. Krasnovas apsfeyveno 
Goeteborge ir šiuo metu čfa stu
dijuoja kalbas, filosofiją ir isto
rija- ” •

Jis pasidžiaugė savo dabartine 
; i “geografine laisve”, kurios neturi 
J sovietų piliečiai. Tai — laisvė ju

dėti, keliauti, kaip jis pats dar iš- 
sireiškė, ‘ūnūsų- laikų žmogaus 
teisė pamatyti žemės veidą”. Pats 
laikas — toliau sakė pabėgėlis^— 
kad visi žmonės pažintų mūsų pla
netos paviršių, kol jo dar nešunai

na tikėjimą i jungtinę Europą. 
Romoj buvo priimtas ir popie
žiaus.

Indonezijos prez. Sukamo spau
džia Olandiją ir JT perleisti 

jiems vakarų N. Gvinėją. JT ir 
Olandija atsakė neigiamai. Indo
nezija paskendusi skolose. Ir da
bar jai atsieina JT kariuomenės 

mės visiems sienų peržengėjams' ®aiii>'1mas ’’Sį vieno mil, dol. O 
.• r & J ji jau turi skolų Rusnai viena bi- 

Tdomu įZS, jog švedų ko-^ doL už ^klus ir JAV Hek

New Delhi. — Indija kare su

U » XA Uiu, JV X.4UJL ilVJUliai

Jo pabėgimas iki šiol buvo lai-1 kino savitarpio nepažintis. Ir ta 
i komas paslaptyje. Ir dabar savo prasme jis linkėjo drąsos ir sėk- 
pasikalbėjime jis buvo labai san- hlC3 viaicUiS sieuu pei’žeugejdnis, 
turus. Jis neatsakinėjo i tokius visomis kryptimis 
klausimus: ar sovietai mėgino ji: Įg__ ____________________
priversti grįžti atgal, ar labai pa- j munistų dienraštis “Ny Dag” nu- į 
plitusios opozinės nuotaikos so- tylėjo Krasnovo spaudos konfe-i a<i»v m

vietų studentijoje ir pan. Pąsitei- renciją ir susilaukė replikos iš va- su Kinija prarado: užmuštų 322, 
sindamas jis nurodė, jog turįs at- žiovaujančio Stockholm© dienraš-i sužeistų 676. patekusių i nelais- 
sižvelgti i artimuosius ir< tėvus, čio “Dagens Nyheter”. Švedų ko-! ve 2.140. dingusių be žinios 3.350. 
gyvenančius Permėje prie-Uralo. i munistų organas nė eilute nepa- Taigi 6.488 karius, 
nes sovietų ambasada skaitanti; minėjo ruso pabėgėlio, nors tasai i 
viską, kas parašoma. j susilaikė nuo betkokios tiesiogi-

Kodėl pabėgo? ( i »ės sovietų režimo kritikos ir <1

JAV atitraukia iš Turkijos 15 
“Jupiter” tipo raketų, iš Itali-

tas Berlyno konferencijoje. Kri
tikuoja Sov. Sąjungą dėl pasikei
tusios politikos Jugoslavijos at- 
zvilgiu ^MSskva grasina nutrauk
sianti ūkinius santykius su raud. 
Kinija, jei ši nepakeis savo lai
kysenos.

Pra-’cū -ij?. pasirašė prekybos 
sutartį su Sov. Sąjunga sekan

tiems trejiems metams. Manoma, 
kad abipusė prekyba padidės 10 - 
15%. Prekių vertė gali siekti 
daugiau vieno bilijono dol.

Filipinai jau reikalauja Brita
niją perleisti savo koloniją — 

šiaurinį Borneo. Britanija po de
rybų atsisakė ją perleisti. Bri
tams ir ši kolonija išslyš. o Fili
pinai nenorėtų, kad Borneo ati
tektų Malajams.

’ Jo pasakojimai sudarė Įspūdi, j sveikino visus pabėgėlius, taigi, 
kad jo pabėgimą lėmė grynai ide-IP®. tuos, kurie is rytų per ge- 
aliniai pagrindai. Vartydamas už- !e.zl,7? uzdanJ»? bėga... Matyt, 

__ o__. ,sienio spaudą, jis pamatęs visai įsitikinta, kad ir paprastas pami- 
Proga pasitaikė pernai, kai šve-1 naują pasauli. Taip kilęs ir didė- dėjimas būtų perdidelė pagunda

Lietuviai tautų festivalyje
anapus.

Prancūzija vietoj JAV?
Tuo tarpu švedų spaudos dė-

Hamiltono “Gyvataras” šoka Laisvės festivalyje Toronte
Nuotrauka S. Dabkaus

dų-sovietų ryšių draugija suorga-! jęs noras laisvai pakeliauti ir pa
nikavo rusų žurnalistų studijinę' sidairyti už SSSR sienų. Pabėgti 
kelionę po Švedija. Atvykęs drau- ■ tiesiogini akstiną gavo,’ skaityda- i 
ge su 15 asmenų grupe, jaujnas švedų spaudoje pranešimus i mesio centre toliau’ stovi De 
Stockholme jis nuo jos atsiskyrė; apie kitus pabėgėlius. Dideli is- Gaulle ir Prancūzijos politika. 
■. z z-z-z- j- __ji y Prancūzija nori užimti JAV

vietą?” — toki klausimą viena
me vedamajame straipsnyje mė
gino atsakyti “Dagens Nyheter”. 
Laikraštis pripažįsta, jog ameri
kiečiu politika Europoje pokario 
metais padarė psichologinių klai
dų. tačiau jos pagrindinė linija 
buvusi teisinga: paremta sveiku 
įsitikinimu, kad vienintelė veiks- 

i minga užtvara prieš komunizmą 
' — tai valstybiškai, ūkiškai ir ka
riškai stipri Europa. Tam dau
giausia turėjo patarnauti Atlanto 
sutartis ir amerikiečių remiamas 
Anglijos Įsijungimas i Europos 
ūkio bendruomenę.

Generolas De Gaulle tuo tarpu 
užsimojęs vykdyti visiškai prie
šingą politiką. Jis noris su savim 
vis toliau nuo Atlanto bendruo-i 
menės atitraukti V. Vokietiją, o j 
Britaniją palikti kaboti kažkur! 
tarp jų. Politiniu požiūriu jo 
branduolinio ginklo planai esanti 
pavojinga grėsmė S. Atlanto s-gos 
tikslams. Viešas abejojimas JAV 
noru ginti Europą ir tuo sumeti
mu teigiamas reikalas sukurti sa- 

i vo atominę galybę — tai Atlanto 
! sąjungos tolesnio gyvavimo pa- 
i matų ardymas.

De Gaulle — rašo “DN” — lai
ko savo istorine misiia parodvti

■ Europai naują kelią Prancūzijos 
‘vadovybėje, tačiau tikrovėje jo 
misiia patarnaujanti tik vienai

ir pasiprašė pabėgėlio teisių Sve- i pūdi jam padaręs aprašymas, 
dijoje. Tos teisės jam buvo su- kaip neperseniausiai iš raud. Ki- 

pa-

Kas naujo Kanadoje?
Kanados—JAV santykiai pas

kutinėmis savaitėmis pablogėjo. 
JAV užsienio r. ministerija vie
šu pareiškimu apkaltino Kana
dos vyriausybę nesilaikant savo 
įsipareigojimų ypač atominio 
ginklavimosi srityje. Kanados 
kr. apsaugos min. D. Harkness 
pasisakymas už atominius gink
lus prieštarauja Diefenbakerio 
politikai. Pats min. pirm, atsisa
ko betkokių komentarų. JAV 
Valst. Dep. sekr. D. Rusk viešai 
atsiprašė už pareiškimo toną, 
bet ne turini ir išreiškė vilti, 
kad derybos dėl atom, ginklų 
vės bus atnaujintos.

Kr. apsaugos min. Harkness 
pasitraukė iš J. Diefenbakerio 
vyriausybės dėl nuomonių skir
tumo atominių ginklų srityje. 
Harkness išbuvo vyriausybėje 5 
Va metų ir visą laiką gynė nuo
monę. kad Kanados raketiniams 
pabūklams reikia atominių svie
dinių. Premjeras J. Diefenbake- 
ris pastaruoju metu laviruoja, 
nerodydamas aiškios linijos.

Parlamente visos partijos vie
ningai priėmė tik vieną siūlymą 
— kad parlamento narių atlygi
nimas būtu pakeltas nuo $10.000 
iki $20.000 metams.

Emigracija Į JAV didėja ir tas 
verčia rūpintis kanadiečius. Pra-

inijos ambasados Stockhlome 
sišalino saugumo valdininkas.

ėjusiais metais iš Kanados išvy
ko 287 gydytojai ir chirurgai, 
1.316 slaugių, 476 mokytojai, 
109 chemikai. 80 universiteto 
profesorių, 821 inžinierius ir vi
sokių kitos rūšies specialistų. Vi
so emigravo 47.470 kanadiečių.

Kanados bankų augimas gy
ventojų Įnešamais depozitais per 
paskutinius 5 metus padidėjo 
tik 19%. Kredito unijų indėliai 
per tą pati laikotarpi 
net 98%.

Kanados prekybininkai besi
skelbiu amerikiečių žurnaluose, 
negalės reklamai išleistų sumų 
priskaityti prie neapmokestina
mų sumų. Išimtis — besiskel
biantiems “Reader’s Digest” ir 
• Time" žurnaluose, nes jie turi 
savo spaustuves Montrealyje. 
Toks finansų min. pareiškimas 
susilaukė daug priekaištų iš Ka
nados įmonių. nes jom Įvedama 
savotiška cenzūra.

padidėjo

kalbomis 
tėra tik 
visu Ka-

Anglų ir prancūzų 
kalbančiu kanadiečiu 
2.200.000. arba 12.2% 
nados gyventojų. Tik angliškai 
kalbančių yra 12.300.000 — 67, 
4% ir tik prancūziškai — 3.500. 
000, arba 19.1%. Viso Kanado
je Šiuo metu yra 18.300.000 gy
ventojų.

Įvairiom socialinėm pašalpom 
Kanadoje per metus išmokama 
apie $2 bil. Tai sudaro beveik 
trečdali viso valstybės biudžeto. 
Didžiausia suma tenka senatvės 
pensijom, kurias gauna 900.000 
kanadiečių virš 70 metų amž. 
Jiem išmokama $737 mil. Toliau 
6,5 mil. vaikų iki 16 m. amž. 
išmokama $521 mil. kas metai. 
Prie to dar prisideda karo vete
ranai, nedarbo pašalpos ir kito
kios pensijos.

Universilctų mokslo lygis 
menkėja. — pripažino socialinių 
mokslu komisija, dariusi tyri
mus 40 Kanados universitetų. 
Esą perdaug dėmesio kreipiama 
i gamtos mokslus; reikią sustip
rinti humanitarinius dalykus. 
Mokslo lygis menkėjąs dėl pro
fesorių ir gabiųjų studentų kė
limosi i JAV.’ kur teikiamos 
daug geresnės sąlygos.

Vienintelis Kanadoje krimino
logijos fakultetas veikia prie 
Montrcalio un-to. Ji lanko tik 4 
Montrcalio policininkai ir 3 so
cialinės srities darbuotojai. Bai
gę gauna MA diplomus. Fakul
tetui vadovauja vengras Denis 
Szabo, kuris yra Įsitikinęs, kad 
kalėjimai turėtų būti daugiau 
pataisos namai, bet ne bausmės 
vieta.

vasario 3 d.Joana Juozaitytė
Laisvės festivalyje Toronte iš

rinkta Laisvės karalaite — 
“Miss Freedom 1963”

misija patarnaujanti tik 
pusei, būtent, sovietams.

Amerikiečiai ir rusai
pasitrauksią
Danijos premjero J. O. Krago 

privatu vizitą Paryžiuje ir palan
kų sutikimą spauda Įvertino kaip 

(Nnkelta j Ž psl.)

Vasario 1-3 d. Toronte įvyko D. D. Summerville. Vėliau festi- 
jau II Laisvės festivalis, organi-ivali dar sveikino Kanados šimt- 
motas neperseniai Įkurtos Cana-j mečiui minėti komiteto pirm. J. 
lian Folk Dancing Association, i Fisher. Paminėtina, kad, prista- 
Dalyvavo 30 atskirų taut, šokėjų j tant garbės svečių tarpe esančius 
grupių ir 8 taut, chorai. Festiva-I diplomatinio korpuso narius, bu- 
lio globėjai — O’Keefe Brewing.vo paminėtas ir Lietuvos gen. 
Co. Ltd. ir Roman Corporation. į konsulas dr. J. žmuidzinas su po-

Lietuvos konsulas —
garbes svečias
Pasirodymai — varžybos pra

loti vasario 1 d. puošniame O’ 
Keefe Centre labai Įspūdingu ati
darymu, įnešus i scena visų da
lyvaujančių tautų vėliavas. Di
džiulėje scenoje išsirikiavę apie 
150 dainininkų sugiedojo “O Ca
nada". Atidaromąjį žodi tarė nau
jasis Toronto miešto burmistras

j nia. kurie ir kiti, paprašvti atsi- 
| stoti ir pasirodyti publikai. Tai 
bene iš viso pirmas toks viešas 
Lietuvos konsulo pristatymas 

į tūkstantinei miniai. Tą vakarą iš 
i mūsiškių programoje dalyvavusi 
i Toronto taut, šokių grime “Ginta- 
' ras” neturėto sėkmės ir i baigmę 
' nepateko, šokėjai buvo pačiame 
j programos gale ir turėjo laukti 

(Nukelta Į 3 psl.)
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Religiniame gyvenime
žirnis gabens apie 1.600 egz. ka
talikiškų ir šiaip naudingų kny
gų. Keliaujant per arkivyskupi
jos parapijas ir mokyklas, žmo
nėms bus sudaryta galimybė pri
einamomis kainomis Įsigyti ver
tingų knygų.

• Katalikų universitetai. 1962 
m. viešąsias" kolegijas ir un-tus 
lankė 2.596.904 studentai, tuo 
tarpu privačios kolegijos ir un- 
tai turėjo 1.609.768 lankytojus. 
Iš katalikiškųjų un-tų studentų 
skaičiumi gausiausias yra St. 
John’s un-tas, Jamaica, N.Y. su 
11.594 studentais. Toliau seka: 
Loyola University, Čikagoje su 
10.354 stud.; Detroit Universi
ty — 10.345, Marquette Univer
sity, Milwaukee — 10.078, De
Paul University, Čikagoj — 
9.147, Seton Hall University, 
South Orange; New Jersey -— 
9.087, St. Louis University — 
9.045, Fordham University, Niu
jorke — 8.951, Boston College
— 8.902; University of Dayton, 
Ohio — 7.343.

• Filmų moralinė pažanga. Pa
gal JAV Padorumo Legijono 
duomenis, 1962 m. 187 ameri
kiečių nauji filmai moraliniu po
žiūriu suskirstyti i sekančias ka
tegorijas: 117 filmų tinkami vi
siems, 36 — tik suaugusiems, 27
— dalinai pasmerkti, 7 — reika
laują ypatingo atsargumo. Per 
1962 m. visiškai nebuvo pa
smerkta nė vieno amerikiečių 
gamybos naujo filmo. Tuo tarpu 
iš importuotų 88 filmų, buvo pa
smerkta net 15. Tai gana vaiz
džiai byloja apie amerikiečių ga
mintojų ir režisorių savanorišką 
kontrolę, tuo tarpu kai europie-

• Uždrausta vieša malda. Pas
kutiniuoju metu muzulmonų val
domame Sudane pagriežtinti an
tireliginiai Įstatymai. Pvz. kuni
gas, besimeldžiąs iš savo brevijo
riaus palmės pavėsyje, gali būti 
už tai patrauktas i teismą. Misi- 
jonieriai gali melstis vien tik sa
vo bažnyčių viduje. Paskutinių
jų mėnesių laikotarpyje iš Su
dano buvo ištremta 83 katalikų 
ir 10 protestantų misijonierių.

• Siekiant tikėjimo vienybės. 
Kardinolas Richard Cushing 
pranešė, kad netrukus pradės 
statyti Bostone krikščionių vie
nybės centrą ir ji tvarkyti paves 
Tėvams paulistams. Statybos iš
laidos sieks ketvirti milijono do
lerių. Tai bus pirma tokios rū
šies Įstaiga JAV. Europoje jau 
yra žinomas panašus Mohler in
stitutas Paderborne, Vokietijo
je ir Iština institutas Paryžiuje 
ir kt. Instituto tikslas — praves
ti teologines studijas bei disku
sijas tarp katalikų, protestantų, 
ortodoksų ir kt.

• Malda mokyklose, šeši JAV 
kongreso nariai yra pateikę kon
stitucijos pataisymo projektą, 
kuriuo būtų leidžiama malda ir 
šv. Rašto skaitymas viešosiose 
mokyklose. Projekto sumanyto
jai: Fr. J. Becker — New York, 
Steven B. Derounian —- New 
York, John Bell Williams — 
Mississippi, William C. Cramer 
— Florida, D. R. Matthews — 
Florida ir George Huddleston 
Jr. — Alabama.

• Pašalpa mokslo Įstaigoms.
-1962 m. JAV katalikiškosios ko
legijos ir un-tai iš Fordo fondo 
gavo pašalpos $1.102.188. ši su-_____
ma buvo paskirstyta tarp Įvairių tinė filmų pramonė daro smarkų

posūki Į pornografiją.
• Didžiojo Penktadienio šven

timas. JAV kongrese atstovas L. 
Mendel Rivers iš So. Carolina- 
pasiūlė priimti Įstatymo projek
tą (HJ Res. 118), kuriuo Didysis 
Penktadienis kiekvienais metais 
būtų laikomas šventadieniu visa
me krašte.

• Kuboje šiuo metu tėra likę 
tik 125 katalikų kunigai. Jiems 
tenka aptarnauti Kubos 6.500. 
000 gyventojų, kurių dauguma 
yra katalikai. Iš Kuboje užsili
kusių kunigų, 20 priklauso Que- 
beco Užsienio Misijų draugijai.

vo priimti nuostatai Įkurti Pažan
gos sąjungai “Alianza para ei 
Progreso”. JAV prezidentas š.m. 
sausio 13 d. 88 kongreso sesijos 
įžanginėje kalboje nurodė: “Nū
nai kiekvienas pietinės Amerikos 
mokinys gauna maisto papildini 
iš mūsų pertekliaus, išdalinta 1,5 
mil. vadovėlių ir statoma 17.000 
klasių mokykloms”. Šie skaičiai 
nedaug ką sako. 1961 m. rugpjū
čio mėn. pradėjus veikti sąjun
gai buvo paskelbta, kad numato
ma pastatyti 360 ligoninių, 18.000 
klasių mokykloms, 168.000 namų 
ir nutiesti 25.000 km. kelių, 
šiems ir kitiems tikslams JAV 
pažadėjo 11 bil. dol. paskolą.

Polėkiai ne perdidžiausi, nes 
vien tik Brazilijai reikalinga pa
statyti daugybė naujų namų. Vyk
dymas Įstrigo. 1961 m. Meksikoje 
susirinko 300 P. Amerkos ekono
mistų įvairiems planams ruošti. 
Tie nažymėjo, kad P. Amerikos 
ūkinis gyvenimas sustingęs. Jo
kia šalis nesutiko, kad gamybą 
ir kraštų pajamas gali pakelti to
kia sparta, kurios pageidauja JA 
V-bių prezidentas. JAV nageida- 
vo, kad P. Amerikos valstybės pa
ruoštų planus, tačiau iki šio meto 
iuos paruošė tik Bolivija, Čilė ir 
Kolumbiia. Ekonomistų susirinki
me Brazilijos atstovas reikalavo, 
kad P. Amerikos valstybėms bū
tų suteikta daugiau laisvės nau
doti kreditus. Vašingtonas labai 
šaltai sutiko šią nuomonę.

P. Amerika vengia reformų
Dešinysis sparnas nusistatęs 

prieš ryškesnes reformas. Bolivi
ja jau 1953 m. pradėjo žemės re
formą, bet praėjus 9 metams te
sulaukė tik gamybos sumažėjimo. 
Venezueloje žemės reforma tebu
sianti pradėta tik 1970 m. Peru 6 
mil. gyventojų tevaldo tik 1% 
dirbamos žemės, bet žemės refor
mos klausimas net nesvarstomas. 
Kolumbijoje žemės reformos su
manymas apsvarstytas, bet niekas 
nesiima jo vykdyti. Kituose kraš
tuose žemės reformos sumanymai 
svarstomi, tačiau jie iš stalčių vis 
dar neišimami.

Mokesčių reforma sutiko dar 
didessĮ pasiprioš:r.i:r.ą. Kapita-

BIŲ KRAŠTUTINIUS 
SPARNUS

listai visomis priemonėmis kovoja 
už dabartinę padėtį ir užkerta ke
lią socialiniam teisingumui. Šiuo 
klausimu sutaria vietiniai ir ame
rikiečiai kapitalistai. Mokesčių 
tvarka yra netik savo amžių atgy
venusi, bet trukdo ūkinei pažan
gai. Kaikuriuose kraštuose mo
kesčiai tiesiog trukdo Įkurti nau
jas Įmones ir jas techniškai pato
bulinti. Ūkinis sustingimas veda 
i nedarbą. Savo metu labai atsili
kusioje, bet pastarajame pokary
je atšutusioje Venezueloje 12% 
darbininkų yra bedarbiai. Pažan
gos sąjunga iki šio meto dar net 
rimtai nepradėjo veikti, kad jos 
pasekmės būtų jaučiamos Pietų 
Amerikoje.

Pažangos sąjungąnepažangi
Kodėl JAV plačiai užsimojo ir 

iš vietos nepajuda? Esama eilės 
priežasčių.

Pirmoji priežastis — JAV ne
gali tiesiog kištis i P. Amerikos 
valstybių reikalus ir pažeisti jų 
savigarbą — dignidad. P. Ame
rikos kapitalistai, turintieji le
miamos Įtakos vyriausybei, jau 
seniai Įtarinėjo JAV. šiuo metu 
jos norėtų teikti pagalbą ne vy
riausybėms, bet gyventojams. Jos 
norėtų tarti: darykite reformas, 
o tuomet gausite paramos. Vy
riausybės atkerta: valstybės per
gyvena infliaciją ir yra reikalin
gos paramos. Jei jos dabar nesu* 
lauksime, rytoj gali būti pervė- 
lu, nes komunistinis sąjūdis ims 
siausti. Vašingtonas atsiduria 
tarp kūjo ir priekalo. Jis nenori 
remti nei sustingusių vyriausy
bių, nei netiesiogiai talkinti ko
munizmui Įsigalėti.

Antroji priežastis — kraštu at
silikimas. JAV, neturinčios 200 
mil. gyventojų, paruošė 1,1 mil. 
inžinierių, kai P. Amerika, prašo
kusi minėtą gyventojų skaičių, te
išmoksimo 50.000 inžinierių. P. 
Amerika negali tenkintis plataus 
užsimojimo planais, nes reikia tu- 
roti ir iv vvkd’’toius.

Maža šnekėti apie paramą 
moksleiviams, nauju mokyklų sta- 
tybų, ’beUb ’ * ' '* 
tuš mokytojus bei berim 
vaikus. Jei P. Amerika dar turi 
70% beraščių, vienu mostu ne
galima pašalinti neraštingumo, 
kai masės gyventojų gyvena ne
paprastame skurde.

Neišvengiamas perversmas
Be visuomeninio perversmo, 

žemės ir mokesčių reformos ne
įmanoma jokia pažanga. JAV ga
li remti žemvaldžius, bet para
ma jiems neatneš gerovės skurs
tančioms masėms. Maža juos iš
mokyti našiau ūkininkauti — mo
komieji turi turėti nors šiokias 
tokias sąlygas savo patirčiai pri
taikinti.

Ar Pažangos sąjunga sugebėtų 
paremti varguomenę, jei krašte 
būtų padarytos reformos? Var
gu. Pirmiausia, varguomenėje jau 
spėjo prigyti mintis, kad ameri
kiečiai yra jų priešai. Netik Ku
boje, bet ir visame P. Amerikos 
žemyne girdimas šūkis: nepasiti
kime jankiais! Jei nepasitikėji
mas ir būtų palaidotas, nežinia 
kiek toli perversmininkai gali pa
sukti i kairę. Nepamirškime, kad 
šimtai studentų iš P. Amerikos 
mokosi Maskvoje ir kitose socia
listinėse respublikose. Naujų 
kadrų ruošimas daug ką sako. Jie 
sieks netik perversmo, bet ir ke
lio i komunizmą.

Turtingieji, kurie šiandien tu
ri Įtakos vyriausybėms, gyvenan
tieji nepaprastoje prabangoje, 
jaučia, kad žemė ima svilinti jų 
padus. Nuo Inkos sugriuvimo P. 
Amerikos turtuoliai niekad nepa
sitikėjo savo kraštais. Jie žvalgė
si ir nūnai žvalgosi į svetimus 
kraštus, o ypač Europą, daliai sa
vo kapitalo ten perkelti.

JAV paskyrė bilijonus dolerių 
P. Amerikos gerovei pakelti, bet 
iki šio meto nerado tinkamo būdo 
kapitalui Įlieti ir Įtikinti varguo
menę, kad jiems ištiesiama ran
ka. JAV dar turi laiko neišvengia
mam perversmui surasti tinkamą 
vagą, kad naujos srovės griauna
moji galia būtų apvaldyta. Ar jos 
bandys tokią vagą surasti ir pasi
ryš P. Amerikos perversmą ap- 

I valdyti?

nčiūs

Kyla naujos Europos vizija
•Jo svajojama Eūroęa yra be 

amerikiečių įtakos. Ir jeigu kada 
Chruščiovas dėsis prie Vakarų 
Europos, tai De Gaulle tikslas — 
būti tokios Europos kūrėju. JAV 
prezidentui jis nenori pavesti to 
vaidmens.

De Gaulle — Europos vadas?
Ikišiol Europos atstatymui va

dovavo JAV. Dabar, kai Europa 
ir Prancūzija tapo turtingos, De 
Gaulle galvoja, kad Amerika nė
ra užtektinai civilizuota vadovau
ti Vakarų kultūrai bei civilizaci
jai. Nors De Gaulle pripažįsta 
Atlanto S’gą, tačiau nesižavi su
vienytomis Įvairių tautų karinė
mis pajėgomis. Jis priešinasi At
lanto sąjungai, nors ta sąjunga, 
jau 2 kartus išgelbėjo Prancūziją.

Ai^i tas didysis vadas, kuris 
praeityje tiek daug kartų buvo 
teisingas, klysta? Šiuo metu jis 
Vakarų pasauliui pakenkė. Brita
nijos Įsileidimas i ekonominę są
jungą būtų V. Europą sustiprinęs. 
Apie Britaniją De Gaulle rašo: 
“Britanija nėra Europos tauta. Ji 
yra tik sąjungininkė. Ją daugiau 
riša santykiai su Britų Bendruo
menės tautomis, negu su Euro
pa. Kodėl ji priešinosi ekonomi
nei Europos sąjungai anksčiau? 
Geriausia, jeigu ji ir dabar lai
kytųsi šalia tos sąjungos, kol per
sitvarkys. Iki to laiko ji galėtų 
būti tik bendradarbė, bet ne pri
imta pilnateise nare”.

Kitos V. Europos tautos pasisa
ko už Britanijos Įsijungimą. Jung
tinės Europos kūrėjai, kaip Jean 
Monnet, Henri Spaak ir kiti pa
sisako prieš De Gaulle. • V. K.

Chruščiovo' “met” dabar pakėi- 
tė De Gaulle “non”. Visos pen
kios Europos ekonominės sąjun
gos valstybės pasisakė už Britani
jos priėmimą į sąjungą, bet De 
Gaulle “non” ir veto nustebino 
visus.

De Gaulle yra pasakęs: “Visą 
savo gyvenimą aš į Prancūziją 
žiūrėjau iš didybės taško. Mano 
vaizduotėje Prancūzija nebus 
Prancūzija, jeigu ji nebus galin
ga ir garsi”.

Churchillis rašo: “Aš stebėjau
si De Gaulle arogantiškumu. Jis 
turėjo toks būti, kad Įrodytų 
prancūzams, jog Prancūzija nėra 
Britanijos diktuojama”.

De Gaulle turėjo susikirtimų su 
prez. Rooseveltu, vėliau gen Ei- 
senhoweris grasino nutraukti pa
ramą prancūzams dėl De Gaulle 
laikysenos. Po vokiečių okupaci
jos De Gaulle buvo pakviestas 
maršalo Montgomery pietums. De 
Gaulle atsakė: “Aš sugrįžau Pran- 
cūzijon ne pietauti su Montgo
mery”.

Komunizmas — laikinis 
reiškinys

De Gaulle idealas yra Prancūzi
ja ir Europas Jo mintyse Europa 
siekia nuo Atlanto iki Uralo. Šal
tasis karas yra tik praeinantis da
lykas, ir i ji jis nekreipia didelio 
dėmesio. De Gaulle yra antikomu- 
nistas, ir komunizmą laiko laiki
niu dalyku. Jis niekada negalvo
jo, kad komunizmas pajėgtų Įsi
galėti Vakarų pasaulyje, ir dabar 
didžiuojasi tuo, kad pats Chruš
čiovas dalinai tą yra pripažinęs.

200 Amerikos raketų prieš Rusiją
Reuterio agentūros žiniomis iš 

Vašingtono, JAV aviacijoj suor
ganizuota speciali eskadra aptar
nauti sunkiosioms “Atlas” rake
toms. Jų bazė esanti Plattsburge. 
Jų veikimo plotas yrą tarpkonti- 
nentinis; gali pasiekti visus Rusi
jos centrus. Be to, JAV turi 13 
seniau suorganizuotų raketinių 
eskadrų, kurių kiekviena turi po 
10 sunkiųjų raketų, išdėstytų

Gen. Douglas MacArthuras - 19
privačių mokslo Įstaigų.

• Kanclerio gimtadienis. Vak. 
Vokietijos kancleris K. Adenau- 
eris pradėjo savo 87-to gimtadie
nio iškilmes šv. Mišiomis, ku
rias atlaikė jo sūnus — monsin
joras P. Adenaueris.

• Gudų katalikų žurnalas “Si- 
aubit” — Sėjėjas leidžiamas 6 
kart per metus, kun. F. Čer
niausko, 164 Broadwav, Fort 
Edward, N.Y.

• Katalikiškų knygų platini
mas. New Jersey arkivyskupijoj 
pradės veikti keliaujantis knygy
nas. Moderniai Įrengtas autove-

Šalpos reikalai Montrealyje
Jūs, Montrealio lietuviai, jau suau

kojote virš 300 sv. Įvairių drabužių, 
avalynės ir kitokios dangos. Tas vis
kas jau pasiųsta pašalpos reikalin
giems. Bet mes vis dar turime vargs
tančių lietuvių adresų, kuriems pagel
bėti negalėjome — pritrūkom gėrybių.

Kreipiamės ir vėl į Jus, Montrealio 
lietuviai, patikrinkit savo drabužines 
ir atradę, kas Jums mažiau reikalinga 
— paaukokite šalpos Fondui. ŠF pa
siųs kam jie yra labai reikalingi. Pa
geidaujama, kad drabužiai būtų dėvė
ti, bet švarūs.

Kas negalite aukoti drabužių ar ki
tokios dangos, aukokite pinigais. Vie
nos 20 sv. siuntos pasiuntimas bei su- 
pakavimas atsieina arti $5.

Visokios aukos ŠF priimamos sek
madieniais prieš pietus A V parapijos 
salėje, o kitu laiku — susitarus su J. 
Adomaičiu, tel. DO. 6-7639. Jeigu kas 
atvežti negali, skambinti PO. 6-6996, 
PO. 7-5956, DO. 5-0224 — mes paim
sime.

Mums yra malonu pranešti, kad be 
anksčiau paskelbtųjų, ir vėl atsirado 
geraširdžių lietuvių, kurie ŠF aukojo 
drabužių, avalynės ir kitokių gėrybių: 
Biliūnaitė, Matuliai, M. Vapsva, Barz- 
deniai, Jokšai, Yasutienė, Dauderienė, 
B. D. Jurkai, -Kerbeliai, V. K. R. Otto; 
pinigai — B. Jurkienė $5, KLB Ed- 
montono apylinkė $60, KLB Sudbury 
apylinkė S190 (Vasario 16 gimnazijai). 
Visiems aukojusiems nuoširdžiai dėko
jame. KLB šalpos Fondas

UOLA RAMIAJAME VANDENYNE

pinge. Savo mintis jis pakartojo 
laiške kongreso mažumos vadui 
respublikonų atstovui Joe Martin. 
Pastarasis MacArthuro laišką 
perskaitė kongrese. Vedamoji 
laiško mintis buvo: “Mes turime

Įvairiose JAV teritorijos vietose, 
šešios eskadros yra aprūpintos 
irgi tarpkontinentinėmis “Tita
no” tipo raketomis. Taigi apie 
200 tolimųjų raketų yra nukreip
ta prieš Sov. Sąjungą ir puolimo 
atveju gali žaibo greitumu sunai
kinti’ sovietų pramonės ir karo 
centrus atominėmis bombomis. 
Pastaruoju metu Į tą sistemą 
amerikiečiai Įjungė ir patobulin
tą raketą “Minuteman”, kuri va
roma kietu kuru ir gali būti iš
šauta pirmojoj aliarmo minutėj. 
Visos tos raketos laikomos pa
rengtyje, jų skaičius didinamas,

Įvairūs
• _ • • • į Lietuva. Latvija.Siuntiniai Estija, Ukraina

■X |Z—Siunčiame _ __ _ _X*.. Jūsų sudarytus ir ap- IS IxanaaOS* paprastu ir oro pasru draustus Įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

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

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

Telefonas LE. 1-3098
DARBO VALANDOS: oirmadieniais — penktadieniais nao 9 vai. ryto iki

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

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

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

Tiltas iš
dangaus Iki Hungnam uosto 
debesų, vis dar buvo tolimas 

ir ilgas kelias. Ta
čiau dabar pagrindiniai divizijos 
daliniai buvo sutraukti i vieną 
vietą. Iš Hagaru-ri transportiniai 
lėktuvai išgabeno beveik 5.000 
sužeistų ir kovai netinkančių vy
rų. Likusiesiems teko pradėti 
ginkluotą prasilaužimą i Hung
nam uostą ir tenai laukiančius 
laivus. Artėjant prie Funchillin 
tarpeklio, diviziją pasiekė liūdna 

i žinia, kad komunistams pavyko 
susprogdinti vieninteli tarpekli 
jungusi tiltą.

Ši žinia sukėlė pesimizmo ban
gą gen. MacArthuro štabe. Vie
nas generolas atvirai pareiškė:

— Situacija yra beviltiška. Jie 
nepasieks Hungnam uosto .

Gen. MacArthuras nepasidavė 
pesimizmui:

— Mes jiems padėsime ji pa
siekti.-

Jis tuojau pat davė Įsakymą 
I-jo marinų pulko batalijonui ir 
kariuomenės statybos daliniams 
iš Hamhung vykti Į šiaurę ir te
nai pasitikti besitraukiančią mari
nų diviziją. Inžinerijos dalių Spe
cialistai, išstudijavę žvalgybos 
lėktuvų padarytas nuotraukas, 
pareiškė, kad kelią per tarpekli 
galėtų atstatyti Treadway tiltas, 
kurio kiekviena dalis sveria 3.000 
svarų. Tačiau vieninteliai sunk
vežimiai, kurie galėtų gabenti to
kio tilto dalis, buvo kitoje tarpek
lio pusėje — besitraukiančios ma
rinų divizijos eilėse.

Gen. MacArthuras rado išeiti:
— Tilto dalis mes jiems nu

skraidinsime lėktuvais ir jas nu
teisime parašiutais.

Aštuoni . karo aviacijos trans
portiniai lėktuvai sėkmingai Įvyk
dė ši uždavinį. Tilto dalys buvo 
pakrautos Į marinų didžiuosius 
sunkvežimius. Kai divizija po il
gų kautynių pasiekė Funchillin 
tarpekli, kitoje jo pusėje taip pat 
buvo girdėti kulkosvaidžių kaleni
mas ir minosvaidžių sviedinių 
sproginėjimas: prie tarpeklio ar
tėjo Hamhung marinų batalijonas 
ir kariuomenės statybos daliniai. 
Abiejų grupių susitikimas užbai
gė 7-tosios marinų divizijos kan
čios kelius. Per paskubomis pa
statytą tiltą ji pasiekė Hungnam 
uostą, kur jos jau laukė gen. Mac- 
Arfhuras. Marinų divizijos pasi
traukimą jis pavadino didžiausia 
oergale karo istorijoje, nes jos 
neįstengė sulaikyti net 11 kinie- 

įčių divizijų.

Paruošė VYT. KASTYTIS

Gen. MacArthuras kreipėsi i 
10-tojo korpuso vadą gen. Al
mond:

— Kaip ilgai galėtumei atsilai
kyti Hungnam uoste?

— Nors iki pasaulio galo. Mes 
turime saugią bazę, užtikrintas 
tiekimo linijas, visišką vandens 
ir oro kontrolę. Mūsų pasilikimas ' 
Hungnam uoste komunistams bū
tų didžiausia grėsmė, nes juk iš 
čia kiekvienu metu galėtume pra
dėti naują puolimą ...

Gen. MacArthuras taip pat no
rėjo pasilikti Hungnam uoste, bet 
jam to neleido padaryti bendra 
situacija Korėjos fronte:

— Deja, to aš negaliu leisti. 
Kas parems 8-tąją armiją pietuo
se? Vašingtonas atsisakė atsiųsti 
daugiau divizijų. Mes turime eva
kuoti Hungnam, nors mūsų prie
šai tai vadins naujuoju Dunkirk.

MacArthuras buvo teisus — 
Hungnam evakuavimą priešai 
mėgino pavadinti Azijos Dunkirk, 
nors, žinoma, skaičiai liudija, kad 
šis tvarkingas pasitraukimas ne
turėjo nieko bendro su Dunkirk 
evakuavimu. 190 laivų iš Hung
nam išgabeno 200.000 kareivių ir 
civilių gyventojų, 18.000 autove- 
žimių ir 350.000 tonų karo me
džiagų. Nė vienas laivas nebuvo 
oriešo paskandintas. Iš Dunkirk 
britai išgabeno 300.000 savo ir 
prancūzų kariuomenės. Vokiečiai 
naskandino 200 jų laivų. Į vokie
čių rankas pateko 120.000 autove- 
žimių, 2.700 artilerijos pabūklu ir 
90.000 šautuvų bei automatinių 
ginklų. Hungnam-uoste komunis
tai rado tik tuščią lauką ir su
sprogdintus uosto įrengimus.

zidentas Trumanas sulaikė jo 
vykdymą. Yalu upės tiltai liko ne
paliesti.

Gen. MacArthuras viešai pa
reiškė pasipiktinimą:

— Pirmą kartą mano gyvenime 
man buvo uždrausta apsaugoti sa
vo kareivių gyvybes ir užtikrinti 
visos armijos saugumą. Šis žings
nis man pilnai atskleidė tragišką 
situaciją Korėjoje, mane sukrės- 
damas ligi širdies gelmių ...

Generolo
kova su Komunistinės Ki-
prezidentu. nijos Įstojimas i

karą gėn. MacAr-

laimėti, nes pergalei nėra pakai- ,ir aliarmo atveju gali būti pa
to ...” į naudotas kaip baisus naikinama-

Po poros dienų prezidentas; sis ginklas.
Trumanas pasirašė raštą, kuriuo Į 
generolas Douglas MacArthuras, | 
vyriausias sąjunginių pajėgų ir. 
JT kariuomenės vadas. Tolimųjų 
Rytų amerikiečių karinių pajėgų 
viršininkas ir JAValstybių gene
rolas, atleidžiamas iš visų užimtų 
pareigų... * -’a •

Pasitrauks sovietai.

ŠĮ raštą gen. MacArthurui turė
jo pristatyti sekretorius karo rei-

Kai marinų divizija stengėsi balams Frank Pace. Tačiau Va- 
pasiekti Hungnam uostą,' gen. šingtono korespondentai numaty-
MacArthuras pakartotinai kreipė
si Į Vašingtoną, reikalaudamas 
leidimo bombarduoti kiniečių ae
rodromams ir kariuomenės telki
mo centrams Mandžiūrijoje. Jis 
taipogi norėjo iškelti gen. čiang- 
kaišeko dalinius Kinijos žemyne 
ir tuo būdu atidaryti antrą frontą, 
kuriame kiniečiai kovotų su ki
niečiais. Jo reikalavimai buvo at
mesti.

Labiausiai gen. MacArthurą už
rūstino prezidento Trumano pa
reiškimas Jungtinėse Tautose, 
kad Jungtinės Amerikos Valsty
bės kiniečiams sustabdyti nepa
naudos atominių ginklų, šis pa
reiškimas buvo padarytas kritiš
komis dienomis, kai komunistinės 
Kinijos armijos pradėjo puolimą 
Korėjoje. Gen. MacArthuro nuo
mone, tai buvo pats kvailiausias 
prezidento žingsnis, negalėjęs 
duoti jokios naudos, nes juk ki
niečiai jau buvo įstoję Į Korėjos 
karą. Jeigu Trumanas jiems bū
tų pagrasinęs, kad amerikiečiai 
gali panaudoti atominius ginklus, 
tuomet, galimas dalykas, kiniečiai 
būtų buvę priversti apsigalvoti ir 
sustabdyti savo pradėtąjį puoli
mą.

Antrą kartą gen. MacArthurą 
išvedė iš kantrybės nelemtoji 38- 
ta paralelė. Po pasitraukimo iš 
Hungnam, perorganizavęs savo 
dalinius, jis vėl perėjo i puolimą. 
Amerikiečių divizijos greit pasie-

tai procedūrai užbėgo už akių, ži
nią paskelbdami spaudoje ir radi
jo bangomis. Karo sekretoriaus 
kelionė i Tokijo pasidarė neberei
kalinga. Atleidimo raštas gen. 
MacArthurui buvo pasiųstas radi
jo bangomis. Atplėšęs geltonąjį 
voką, gen. MacArthuras perskaitė 
Trumano Įsakymą. Vietoje ko
mentarų jis kreipėsi i savo žmo
ną:

— Atrodo, kad mums pats lai
kas grįžti namo!...

Bonna. — 1962 m. Fed. Vokie
tijoje lankėsi 3.787 turistai iš 
Lenkijos. 1961 m. turistų buvo 
apsilankę mažiau — 2.160.

(Atkelta iš 1 pusi.)
apsukrų Prancūzijos mėginimą 
skaldyti vad. laisvosios prekybos 
sritį — EFTA. Spaudos praneši
mais, prez. De Gaulle svečiui iš
dėstė savo Įsitikinimą, kad ame
rikiečių ir rusų pasitraukimas iš 
Europos esąs neišvengiamas daly
kas. Tokia perspektyva reikalau
janti Europoje naujo persigrupa- 
vimo, koks anksčiau atrodęs ne
įmanomas. Iš to kilo Prancūzijos 
ir Vokietijos suartėjimas, santy
kių su Britanija peržiūrėjimas ir 
pan.

Aplamai, švedų spaudos reak
cijos, kaip paprastai, svarbiais 
tarptautiniais klausimais reiškia
mos gana atsargiai, tačiau su ne
slepiama susierzinimo gaida 
Prancūzijos politikos atžvilgiu. 
Tarp kitko, nepasitenkinimo ke
lia ir tai, jog vietoj populiarios 
anglų kalbos didėsiąs spaudimas 
mokytis prancūziškosios ...

KLAUSKI APIE KANADĄ

thurui kainavo 13.000 vyrų žuvu- 38-tą paralelę. Kiniečiai ne
riais ir sužeistaisiais. Palyginus! lsten?e sustabdyti jų atakos. Ta- 
su masiniu kiniečių puolimu ir jų 
pačių gigantiškais nuostoliais, tai 
buvo neįtikėtinai mažas skaičius. 
Tačiau gen. MacArthurui, kuris 
visada stengdavosi išsaugoti savo 
kareivių gyvybes, šis skaičius at
rodė katastrofiškas. Kaltinantį 
nirštą jis nukreipė į Vašingtoną

čiau Įsakymas iš Vašingtono nu
traukė šią ofenzyvą, įsakydamas 
gen. MacArthurui neperžengti 38- 
tos paralelės.

Nepaisydamas prezidento Tru
mano įsakymo, kad visi jo vieši 
pareiškimai turi būti patvirtinti 

__  ___ __ Pentagono, MacArthuras pasmer- 
ir tenai sėdinti prezidentą°Tru- kė nuolaidas komunistinei Kini- 
mana. Kiniečiams pradėjus puo- jai tokiu metu, kai karo pergalė 
limą. MacArthuras savo atsako- vėl pradeda linkti į amerikiečių 
mybe davė isakvmą subombar-! pusę. Jis taipogi pareiškė, kad da- 
duoti Yalu upės’tiltus. Išgirdęs, bar yra geriausia proga išversti iš 
apie ši MacArthuro įsakymą, pre-(klumpių komunistinį režimą Pei-

Agentūra “Canadian Scene”, kuri 
rūpinasi informacija apie Kanadą, su
tiko atsakyti i klausimus, liečiančius 
Įvairias Kanados gyvenimo sritis. “T. 
Ž.” skaitytojai, norintieji gauti atsaky
mus į savo klausimus, prašomi adre
suoti juos “Tž” redakcijai.

G. R. iš Hamiltono klausia: Ar Ka
nados konstitucija panaši į JAV kon
stituciją?

Atsakymas: Ne, tokios konstitucijos 
Kanada neturi. “British North Ame
rica Act”, išleistas 1867 m. duoda prin
cipus ir taisykles Kanados parlamen
tinei valdžiai. Jis nustato federacinę 
sistemą, pagal kurią galia leisti įsta
tymus yra padalinta tarp federacinės 
ir provincijų valdžių.

Kaip ilgai reikia dirbti norint gauti 
nedarbo pašalpas?

Atsakymas: Turite būti įmokėję re
guliarių įnašų, kurie yra išskaitomi iš 
jūsų algos, per 30 savaičių paskutiniais 
dvejais metais, iš kurių aštuoni turi 
būti iš paskutiniųjų.

Kaip ilgai turiu gyventi Kanadoje, 
kad gaučiau Kanados pilietybę?

Atsakymas: Reikia penkių metų, bet 
asmuo gali paduoti prašymą ir trimis 
mėnesiais anksčiau.

Kaip kanadiečiai vadina savivaldy
bių vadovus?

Atsakymas.* Kanadoj šie pareigūnai 
vadinami ketveriopais vardais. Dauge
ly vietų savivaldybių tarybų vadovai 
vadinami “mayor”; prancūzų Quebece 
jis yra “maire”; Ontario mažų savival
dybių galvos vadinamos "reeve” (vir
šaitis); New Brunswicke jie vadina
mi “chairman” — pirmininkais.

A. S. iš Toronto rašo: Esu darbinin
kas. Per vasarą dirbau ūkyje, žiemos 
metu — miškuose. Moku nedarbo ap- 
draudos mokestį. Bet žiemos darbai 
yra sezoniniai, ir aš nepajėgiu dirbti 
tiek laiko, kad galėčiau pasinaudoti 
pašalpomis. Ar aš turiu teisę reikalau
ti, kad ūkininkas vasaros metu mo
kėtų nedarbo apdraudos mokesti?

Atsakymas: Ne. Nedarbo apdraudos 
įstatymas specialiai nurodo, kad že
mės ūkis nėra apdraudžiamas.

Ar yra Kanadoje Įstatymai, drau- 
ūžiantieji diskriminaciją darbo gavi
me?

Atsakymas: Antidiskriminacijos įsta
tymai apima nedarbo apdraudos įsta
tymą, lygų mokėjimo ir darbo įstaty
mus yra 6-se provincijose. “The Cana
dian Bill of Rights” taip pat draudžia 
diskriminaciją. C. Sc.
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AS KLAUSIU:

KUR MŪSŲ VIETA?
Girdint milijonus priekaištų 

iš tėvų, mokytojų bei visuome
nės dėl jaunimo neveiklumo, 
svyravimo, apkiautimo ir dau
gybės panašių dalykų, kartais 
apima noras pranykti iš šio, taip 
vadinamo, kultūringo pasaulio ir 
atsidurti kur nors tarp primity
vių tautų, kurios turi aiškius ko
dus, nurodančius kur ir kaip elg
tis, kas pridera vaikui, jaunuo
liui ar suaugusiam ir kas neva
lia daryti.

Romos imperijoje, kai jau
nuolis “togam virilem sumpsit” 
(užsivilkdavo vyro drabuži), 
jam buvo aišku, kokios pareigos 
tuo uždedamos ir kokios privi
legijos.

Primityvios tautos, ar tai pa
imsim afrikiečius, ar Melanezi- 
jos bei Polinezijos įvairias gru
pes, — visos turi aiškias taisyk
les, į suaugusio amžių įvesdini
mo apeigas, kurios aiškiai nu
šviečia bręstančio jaunuolio-lės, 
kaip visuomenės nario, pozicijas.

“A bewildered
teen-ager”
Mūsų pasaulis, kuris taip di

džiuojasi pasiektais intelektua
liniais laimėjimais, pasaulis, ku- 

' ris yra pilnas mokyklų, psicho
logų bei įvairiausių patarėjų, te
pajėgia suformuoti “a bewilder
ed teen-ager”, nežinantį savo 
vietos visuomenėje, ko ta visuo
menė iš jo nori, ką jis jai sko
lingas, ko jis gali tikėtis būda
mas paklusnus jos narys, — “ge
ras vaikas”. Kas juokingiausia, 
už visas negeroves, pasireiškian
čias jaunimo tarpe, pats jauni
mas yra kaltinamas, lyg kad tas 
jaunimas pats būtų sukūręs mo
kyklas'į kurias jį tėvai siuntė, 
lyg kad tas jaunimas, tik bepra
dedąs gyventi, būtų atsakingas 
už visas negeroves. Štai, vieną 
minutę jaunuolis yra baramas, 
kad jis nesubrendęs, nesupran
tąs esamos padėties, kad jis el
giasi kaip “mažas vaikas”, bet 
už minutės ar kitos jis gauna ug
nies, kai pabando Įnešti ką nors 
naujo į esamą santvarką ir daž
nai turi nutilti, nes pagal suau
gusių taisykles, peranksti norįs 
elgtis “kaip suaugęs”. Štai ma
žas pavyzdėlis.

Kur mums dingti?
šeštadienio rytą, kai 16-18

AS KALTINU JAUNIMĄ:

NESIMOKO, NESIMELDŽIA, 
NEDIRBA

Jaunimas visados ir visuose 
kraštuose buvo nesuprantamas 
senesniosios kartos. Judrumas, 
naujos idėjos, radikalumas, jieš- 
kojimas naujų būdų pataisyti 
“seną ir supuvusią” santvarką 
visais laikais buvo jaunosios kar
tos pažymiai, žodžiu, jaunimas, 
ypač studentija, visais laikais 
jieškojo kelių pašalinti esamoms 
blogybėms ir sukurti naujam, 
gražesniam pasauliui.

Dabartiniu metu, netik lietu
viai, bet ir amerikiečiai ir kana
diečiai yra labai susirūpinę nei
giamomis jaunimo savybėmis. 
Galvas laužo tėvai, pedagogai, 
rašytojai, kunigai jieškodami 
priežasčių privedusių prie esą-

Verta 
pagalvoti

Draugiškumas nėra tik gy
venimo papuošalas. Tai es
minis gyvenimo būtinumas. 
Turėti draugų nereiškia at
sitiktinę laimę. Mes randa
me juos, kai mūsų būdas ir 
veiksmai būna patrauklūs, 
kaip kad plieno drožlės esti 
magneto pritraukiamos.

Žmogus, kuris neturi drau
gų, padarė kur nors gyveni
mo kelionėje klaidą. Gal jo 
gyvenimas nevertas draugų, 
nes yra perdaug išdidus ar
ba egocentriškas ištiesti 
draugišką ranką savo bičiu
liams. Tokiu atveju turi bū
ti kokia nors rimta priežas
tis.

Mūsų draugai yra rinkti
niai turtai, kuriuos davė gy
venimas. Turėtume stengtis 
jų neprarasti. Mūsų pareiga 
netik neprarasti senus drau
gus, bet ir naujų rasti. Mūsų 
gyvenimas yra draugiškumo 
vieškelis, kuris neįmanomas 
vienišam žmogui.

metų mergaitė ar berniukas no
rėtų pamiegoti po savaitės dar
bų, tėvai dažnai juos verčia iš 
lovos padėti namų ruošoje. Mat, 
jie jau “suaugę” ir turi padėti, 
nes reikalas skubus. Šį vakarą 
pas tėvus bus svečių — viskas 
turi būti paruošta padaryti gerą 
įspūdį atsilankiusiems. Puiku! 
Viskas paruošta, belieka laukti 
svečių. Ber kurgi dingti jaunam 
vyrukui ar mergaitei? Suaugę 
pasidaro baisiai patrijotiški po 
keletos “čerkų” ir dainos skam
ba net per keletą blokų. Jauni
mo nėra — perjauni džiaugtis 
■alkoholio vaisais. Išeiti pas drau
gus ar drauges — negalima, tu
rime svečių namuose. Miegot — 
neįmanoma, nes lubos nuo 
triukšmo linguoja ir tik tirštas' 
dūmų debesis prilaiko jas nuo 
kritimo, žodžiu, visur linksma 
tik ne jaunojo šeimos nario šir
dyje. kuri jieško atsakymų: ka
da vaikas yra nebe vaikas netik 
priimti įvairias pareigas ir atsa
komybes šeimos gyvenime, bet 
ir šiokias tokias privilegijas kaip 
šio to vertas šeimos narys, ku
ris padeda nešti bendrą naštą?

Mixed-up

mų blogybių ir dairydamiesi bū
dų. kaip jas pašalinti. Susirūpin
ti yra kuo. štai keletas pavyz
džių:

Toronto Ramsden parke vy
rauja grupės jaunų vyrukų ir 
gąsdina ramius gyventojus savo 
muštynėmis, kuriose naudoja 
pagalius bei dviračių grandines. 
Praeitą vasarą Toronto High 
Parke mergaičių “gengės” už
puldinėjo kitas mergaites bei su
augusias moteris. Kiekvieną žie
mą jauni vandalai įsilaužia Į mo
kyklas, sudaužo ar sudrasko 
mokslo priemones, sukapoja net 
staliukus.

Dabartinis jaunimas su nepa
prastu užsispyrimu kratosi reli
gijos. Universitetų studentų tar
pe skepticizmas yra pasiekęs 
augščiausią laipsnį š. Amerikos 
istorijoje.

Mokslo srityje — rezultatai 
blogi. Tiek pradžios mokyklose, 
tiek aukštesnėse mokslo institu
cijose vis dažniau ir dažniau pa
stebima. kad studentai, turį 
augštą I.Q., pasitenkina viduti
niais pažymiais, tik kad prasi
stumtų iš klasės į klasę.

Daug įvairių aiškinimų teko 
matyti laikraščiuose, knygose, 
bei girdėti bažnyčiose.

Mielas jaunime, kokie jūsų 
aiškinimai liečia šiuos klausi
mus? Laukiu atsakymo.

Susirūpinęs senis

##

M misteris sako:
“Dažnai atsitinka, kad Kana

dos jaunuolis baigia mokyklą 
turėdamas 18 metų, įsigyja au
tomobilį — 19 metų, veda žmo
ną — 20 metų, tampa tėvu — 
21 metų ir netenka darbo — 22 
metų” — pareiškė Kanados fi
nansų min. Nowlan, kalbėda
mas “Canadian Club” nariams 
Toronte. Esą reikia jaunuo
liams didesnio išsilavinimo.

Ankstyvesniuose straipsniuose 
esame trumpai apžvelgę lituanis
tinio švietimo padėtį Kanadoje ir 
tas Š. Amerikos visuomenės ap
linkos sąlygas, kurios mūsų varo
mai švietimo bei auklėjimo va
gai trukdo. Būtų tačiau klaida su
versti visą kaltę vien ant kitų. 
Yra dar daug dalykų, kurių mes 
patys nepadarėme, nors ir turė
jome padaryti, šiuos neatliktus 
darbus, kurie visdėlto yra svar
būs mūsų tolimesnių pastangų pa
sisekimui, ir norėčiau šiame bai
giamajame straipsnyje suminėti 
maždaug taip, kaip jie buvo kelti 
Kultūros Kongrese.

Pasaulio Liet. Bendruomenės 
švietimo taryba
Vargu kas nenorėtų sutikti su 

nuomone, kad bendradarbiavimas 
plačia prasme viso laisvojo pa
saulio lietuvių švietimo srityje 
yra reikalingas. Tuo keliu eidami 
sutaupysime daug pinigų ir dar 
daugiau darbo bei energijos. To
kiam bendradarbiavimui vien no
rų neužtenka. Jis turėtų įgauti 
konkrečią formą Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės centrinėj švie
timą tvarkančioj įstaigoj. Natūra
li šios institucijos forma būtų jau 
veikiančios PLB kultūros tarybos 
švietimo skyrius. Deja, šiai for
mai kultūros kongrese nei pats 
kultūros tarybos pirmininkas dr. 
Puzinas, nei švietimo sekcijos da
lyviai didelio pritarimo neparo
dė. Dr. J. Grinius savo kongresi
nėje paskaitoje siūlė šias funkci
jas pavesti liet, mokytojų sąjun
gai. šis pasiūlymas nėra realus 
jau vien dėlto, kad liet, mokyto
jų sąjunga veikia vien JAV-bėse. 
Jos nėra net Kanadoje. Dar vie
nas siūlymas buvo atgaivinti likvi
duotą JAV ir Kanados švietimo 
derinamąją komisiją'. Tokia ko
misija, žinoma, geriau negu nie
ko, bet ji, apjungdama vien du 
kraštus, toli gražu nesinaudotų vi
sos PLB autoritetu. Viską perkra- 
čius išeitų, kad bene sveikiausia 
mintis yra išreikšta kongresinėje 
rezoliucijoje, pasisakančioje už 
atskirą PLB švietimo tarybą. Re
zoliucija gera, bet apie jos vykdy
mą iki šiol nieko negirdėti. O 
reiktų paskubėti, nes tokia švie
timo taryba turėtų turėti savo at
skirą statutą, kuriam priimti vie
nintelė gera proga yra pasaulio 
lietuvių seimas, įvyksiantis šį ru
denį Toronte. To nepadarius, rei
kalą tektų atidėti vėl ištisiems 
penkeriems metams.

Pirmasis darbas — 
mokslinis padėties ištyrimas 
Vienokiu ar kitokiu vardu atsi

radęs pasaulio lietuvių švietimo 
centras savo pirmuoju darbu tu
rėtų turėti mokslinį surinkimą 
medžiagos apie esamą padėtį. Iš 
tikrųjų, gerai nežinome, kur esa
me? Rašome programas, kuriame 
vadovėlius, remdamiesi vienos ar 
kitos mokyklos patirtimi. To toli 
gražu negana. Viešųjų mokyklų 
sistemoje, kur padėtis yra daug 
aiškesnė, veikia nuolatiniai De
partments of Research, kurie pa
stoviai tiria vaikus anketomis, 
aparatais ir kitokiomis priemonė
mis. Jų rezultatais naudojasi visi, 
kurie tvarko švietimą. Tokio 
mokslinio tyrimo, ir tai nuolati
nio, mums būtinai reikia.

Programos
Kai jau tiksliau žinotume, ku

riame lituanistiniame lygyje yra 
viso laisvojo pasaulio lietuvių 
vaikai, reiktų sudaryti vieną viso 
laisvojo pasaulio lietuvių mokyk
loms programą. Ji turėtų būti 
trumpa ir principinė: nurodanti 
kurso minimumą kiekvienai kla
sei. Ilgainiui, gal galėtumėm pri
eiti net ir prie bendrų klausimų 
kiekvienos klasės žinojimui pa
tikrinti. Tokius klausimus turi 
viešųjų mokyklų sistema (Basic 
Achievement Test). Jie geri tuo, 
kad nuolatos parodo švietimą 
tvarkančioms įstaigoms, kurioje 
vietoje yra visa sistema.

Vadovėliai ir kitos 
mokslo priemonės 
Vadovėlių reikalu pirmiausia 

siūlytume, kad naujai sukurtoji

Nesirengia sunaikinti nei 
Lenkijos, nei Pabaltijo

Ryšium su vokiečių laikraščio 
“Der Spiegei” žinia apie vakarie
čių planą bombarduoti atominėm 
bombom Lenkijos teritoriją tuo 
atveju, jeigu sovietų kariuomenė 
žygiuotų per tas sritis, JAV len
kai kreipėsi į Valst. Departamen
tą. Pastarojo pareigūnas parla
mentiniams reikalams Lee atsiun
tė raštą lenkų kilmės JAV kon
greso nariui L. Nedzi, demokra
tui iš Mičigano. Jame sakoma, 
kad planas sunaikinti Lenkijos 
gyventojus sovietinio puolimo at
veju jokiu būdu negalėtų būti pri
imtas ar patvirtintas JAV, nes tai 
priešinga pagrindinei JAV poli
tikai. Tokio S. Atlanto S-gos pla
no nesą. Karinė vadovybė esą pa
prastai remiasi ne vienu kuriuo 
planu, o atsižvelgia į įvairias ga
limybes, pagal turimą situaciją. 
Visdėlto atsakymo rašte pasakyta,

A. R1NKCNAS

PLB švietimo taryba nesiimtų 
vykdyti visų funkcijų, kurias tu
rėjo švietimo ministerija Lietu
voje. Viena tokių išeivijos gyve
nime nepritaikomų funkcijų yra 
buvusios švietimo min. knygų ir 
mokslo priemonių tikrinimo ko
misijos darbas. Išeivijoje šis dar
bas nėra įmanomas, nes jokia esa
ma ar būsima lietuvių švietimą 
tvarkanti institucija čia neturi ir 
neturės galios uždrausti mokyto
jui vartoti komisijos neaprobuo
tą vadovėlį. Pakanka, jei bus vie
na programa visiems, o vadovė
lius reiktų palikti laisvai konku
rencijai.

Kanadiečių lietuvių mokytojų 
nuomone, kuri yra pakartotinai 
užprotokoluota mokytojų suvažia
vimuose, šiuo metu lituanistinės 
pradžios mokyklos yra jau pakan
kamai aprūpintos vadovėliais, iš
skyrus du: trūkstame angliškais 
metodais parašytos lietuvių kal
bos gramatikos ir mokinių klasės 
žodyno. Todėl būtų visai logiška, 
jei ateityje visuomenės skirti va
dovėliams leisti pinigai ir būtų 
panaudoti šiems trūkstamiems 
vadovėliams pagaminti ir išleisti, 
vengiant naujai leisti tuos, kurie 
būtų paraleliniai. Sutaupius ke
lis tūkstančius dolerių nuo pa
ralelinių vadovėlių leidimo, gali
ma būtų pagaminti ir išleisti bū
tino reikalingumo kitas mokslo 
priemones, kaip sieninį Lietuvos 
žemėlapį, šviečiamuosius paveiks
lus ir kt.

Rašybos reikalas
Rašybos ir rašto formos klausi

mas karts nuo karto vis grįžta į 
mūsų spaudą. Savo laiku kėliau 
klausimą, kad bent mokyklos rei
kalui reiktų prieiti prie kalbos ir

Kanados parlamento rūmai sostinėj Otavoj. Jie buvo pastayti per 
šešius metus valstybinės nepriklausomybės gimtadieniui 1867 m. 
liepos 1 dienai. 1967 m. šie rūmai bus didelių iškilmių centras.

Mažėja komunistu galybė 
laisvojoj Europoj

Po II D. karo, kai dar buvo gy
vas Stalinas, komunistų galybė 
buvo pasiekusi savo viršūnę visa
me pasaulyje. Komunistų grupės 
visuose kraštuose buvo augštai iš- 
kėlusios savo galvas, ypač V. Eu
ropoj. Vakariečių laimėjimai ir 
sovietams teiktoji masinė pagalba 
juos gerokai sustiprino medžia
giškai ir morališkai. Jų propagan
da sugebėjo įtikinti, kad tai ko
munistų nuopelnai. Amerikiečių 
ir kitų kraštų pagalba buvo visai 
nutylėta. Tada laisvosios Europos 
kompartijos rado didelį pasiseki
mą beveik visuose kraštuose, pra
dedant Skandinavija, baigiant 
Graikija. Už komunistus tada bal
suodavo 16 mil. Europos gyven
tojų, kurių 25% buvo kompartijų 
nariai.

Dabar būklė yra žymiai pasi
keitusi. Balsuojančių už komunis
tus laisvojoj Europoj yra 13,4 mi
lijono, o kompartijų narių skai
čius nusmuko iki 2.400.000, ypač 
Prancūzijoj ir Italijoj. Pastaro- 

jeigu Š. Atlanto S-gos kariuome
nė turėtų sutikti sovietų karinį 
puolimą, tai negalima tikėtis, kad 
ji automatiškai išjungtų sovieti
nes pajėgas Lenkijos žemėse bei 
jų neliestų ir tuo būdu susilpnin
tų savąją gynybą. Smūgiai, skirti 
sovietinei kariuomenei sunaikin
ti, nereikštų masinio Lenkijos gy
ventojų sunaikinimo ir nebūtų 
nukreipti i Lenkijos gyventojus'.

Kadangi tai liečia ir kaimyni
nes Lenkijos sritis bei Pabaltijį, 
tenka taikyti tą patį mastą. Kaip 
matyti iš Valst. Departamento 
rašto, vakariečių karinės pajėgos 
sovietinio puolimo atveju nesiek
tų nei Lenkijos, nei Pabaltijo su
naikinimo, tačiau pirmoj eilėj 
paisytų savosios gynybos reikalų. 
Atominio karo atveju sunku būtų 
tikėtis, kad karo sričių gyventojai 
išliktų nepaliesti.

rašybos suvienodinimo. Tada kai- 
kas užsispyrusiai ginčijo, kad su
vienodintą rašybą jau turime. 
Deja, neturėjome ir neturime. Tą 
klausimą vėl iškėlė dr. Puzinas 
savo kongresiniame pranešime, 
siūlydamas laikytis Lietuvoje var
tojamos jablonskinės rašybos. 
Kongreso kalbos sekcijoje buvo 
iš mūsų žymesniųjų kalbininkų 
suryta komisija kaikuriem daly
kam suvienodinti. Tektų tik pa
geidauti, kad ši komisija praplės
tų- savo darbą (kad ir kultūros ta
rybos pavedimu) į visų kalbinių 
ir rašybos dalykų šiokį tokį su- 
bendrinimą.

Mokytojų darbo 
pagerinimas
Mokytojų darbo pagerinimo 

srityje pirmasis uždavinys būtų 
išleisti platesnio pobūdžio lietu
vio mokytojo vadovą su pedago
giniu, psichologiniu ir metodolo
giniu skyriumi. Vadovas turėtų 
būti parašytas kolektyviškai kelių 
asmenų, gerai pažįstančių ne tik 
lietuviškąją mokyklą, Šeimą ir 
vaiką, bet taip pat naujausią ang
liškąją metodologiją. Toks vado
vas pasitarnautų daug kam: se
niesiems mokytojams žinioms at
naujinti, naujai pradedantiems 
pagrindinėms žinioms įsigyti, ir 
tėvams, norintiems daugiau ar 
mažiau savarankiškai vaikus na
mie mokyti arba bent mokytojui 
padėti.

Baigiant gal kiltų klausimas, 
kas turėtų imtis iniciatyvos šių 
visų uždavinių, kurių dauguma 
įrašyti į kultūros kongreso rezo
liucijas, vykdyti. Kongresas pasi
baigė; su juo pasibaigė ir kongre
so pareigūnų funkcijos. Rezoliu
cijų įgyvendinimas yra kad ir ne 
formalinė, tai bent moralinė PLB 
valdybos ir PLB kultūros tarybos 
pareiga.

sios komunistų partija, didžiausia 
pasaulyje; išskyrus Indonezijos 
kompartiją, neteko daugiau kaip 
pusės narių, kurių anais laikais 
turėjo 2.225.000. Visdėlto, dar ir 
dabar jie nėra visai susmukę.

Prancūzijos kompartija savo 
pajėgumu yra antroji. Prez. De 
Gaulle atėjimas valdžion ją ge
rokai susilpnino. Tautinės didy
bės bei garbės atgijimas prancū
zams daugiau imponuoja nei 
marksistiniai idealai. Nors į pa
starąjį Prancūzijos parlamentą 
komunistai pravedė daugiau at
stovų, tačiau balsavusių skaičius 
krito žemiau 1.500.000, o kom
partijos narių skaičius — iki 400. 
000, t,y. beveik pusės turėto na
rių skaičiaus 1946 m.

komunistų įtaka pasistūmėjo 
priekin Suomijoj ir Graikijoj. Is
panijoj ir Portugalijoj ji veikia 
pogrindyje ir rodo pagyvėjimo 
ženklų.

Komunistų galybės laisvoj Eu
ropoj mažėjimas prasidėjo Stali
nui dar gyvam esant. Tito-Stalino
ginčas. Kominformo likvidavi
mas, Stalino mirtis, nustalinimo 
akcija, lenkų sukilimas, vengrų 
revoliucija ir sovietų - kiniečių 
skilimas pastūmėjo komunistų 
galybę žemyn. Be to, prisidėjo 
ūkinės gerovės pakilimas ypač V. 
Europoj, tautinio jausmo atgiji
mas ir revoliucinių šūkių sudili- 
mas. Karštieji revoliucininkai at
vėso. Net pati Maskva nevisur 
kursto revoliucijas. Pvz. buvo ge
ra proga revoliucijai Alžerijoj, 
bet Kremlius ten ją stabdė, ma
tyt, nenorėdamas sugadinti san
tykių su Prancūzija. Garsusis 
prancūzų filosofas Jean - Paul 
Sartre yra pasakęs: “Revoliuci- 
ninkams neįmanoma dirbti su 
prancūzų komunistais, bet, deja, 
neįmanoma veikti ir be jų”. Tai 
reiškia, kad buvę revoliucininkai 
suburžuazėjo, atvėso, pavargo, o 
pati revoliucija jau nebežavi. 
Ūkinė ir socialinė gerovė ateina 
kitais keliais. Komunizmas dar 
daug kur laikomas darbininkijos 
gynėju tik iš propagandos įpro
čio. .

RYŠYS SU LIETUVOS
TIKINČIAISIAIS
r- ‘ x

BRANGŪS BROLIAI IR 
SESĖS LIETUVIAI,
Su dėmesiu sekant gamtą ir 

žmogaus gyvenimo įvykius nesun
ku juose atrasti Dievą, pamatyti 
svarbiuosius žmonijos reikalus. 
Sį didelį atradimą ir daug ką svar
baus pamatyti bei suprasti sukliu
do mus išblaškančios visokios 
kasdieninės smulkmenos.

Per kasdieninius smulkius įvy
kius ne vienas, bent laikinai, tar
si pamiršta kas įvyko ir vyksta su 
mūsų tauta Lietuvoje. Tiesa, jos 
mes nesame užmiršę. Negalėdami 
tačiau jos laisvai atlankyti, net 
deramai šelpti ar laisvai susira
šinėti, ne vienas ją myli tik jaus
mais, ne darbais. Mūsų jaunoji 
karta ir mažieji beveik nė vienas 
tiesiogiai nepasiekia Lietuvos — 
jie turi tenkintis tik vyresniųjų 
kalbomis. Ypač nevisi žino ir ne
visi domisi tuo, kas vyksta Lietu
voje su tautos religiniu gyveni
mu. Ne vienas net uolus tikinty
sis neturi apie tai pilnos nuovo
kos. Okupantui nukrikščioninus 
tautą lengviau vyktų lietuvių jau
nosios kartos tvirkinimas ir nu
tautinimas.

Mūsų ištikimybę savo tautai ir 
Lietuvai reiškiame daugeliu bū
dų: minėdami praeities įvykius, 
dalyvaudami jos laisvinimo darbe 
ar tą darbą remdami. Reikia ir 
mūsų pačių ir Lietuvos žmonių 
labui kokiu nors viešu ir pastoviu 
būdu reikšti mūsų visuotinį soli
darumą Lietuvoje persekiojamam 
tikėjimui ir visos tautos pastan
goms jį išlaikyti. Tiesa, kad pa
čių lietuvių tarpe yra tikėjimo 
persekiotojų, tačiau jie yra ne
gausūs ir Maskvai parsidavę lie
tuviai. Savo vienybę su Kristumi 
per Katalikų Bažnyčią Lietuvoje 
visuma žmonių brangina iki kan
kinių mirties. Iš mūsų ir viso pa
saulio jie laukia paramos ir su
stiprinimo.

Laisvuose kraštuose vyskupai 
suranda ir savo ganomiesiems pa
siūlo būdus, kuriais jie išreiškia 
savo solidarumą visos ar savo 
krašto Bažnyčios reikalams. Ir jūs 
kiekvienas, kur bebūtumėt, daly
vaujate ne tik šv. Petro skatiko 
ar Misijų sekmadienio rinkliavo
je, bet paremiate ir mokyklų bei 
kitus to krašto reikalus. Ir Lietu
voje renkami iš žmonių tie patys 
negausūs sunkiai uždirbami ska
tikai. Jais užmokama Maskvai 
nuoma už bažnyčias, kurias ji at
ėmė iš lietuvių. Laisvajame pa
saulyje gyveną lietuviai nei gali
me nei norime prisidėti prie to
kios “duoklės”. Lietuvai tiesiogiai 
skirtas mes turime laisvame pa
saulyje dvi institucijas: šv. Kazi- 

dingas dvasinis ryšys su tauta ir 
Lietuva, daug ko pamokantis mus 

miero kolegiją Romoje ir LK Re- pačius, padrąsinantis kenčiančią
Ilginės Šalpos Komitetą. Turime tautą.

LIETUVIAI TAUTU FESTIVALYJE
(Atkelta iš 1 psi.) taut, grupių vėliavų, išėjo scenon

užkulysyje beveik 4 vai. Prisidė- į baigmę patekę vienetai. Kiekvie-
jo ir tai, kad pavargęs pranešėjas 
supainiojo programos numerius, 
laiku nepakviesdamas mūsiškių į 
sceną. Tą dieną į taut, šokių gru
pių baigmę pateko: airiai, škotai, 
lenkai ir austrai. Į chorų baigmę 
pateko ukrainiečių ir airių chorai.

“Varpas” ir ‘Gyvataras”
Antroji Laisvės festivalio die

na buvo taip pat įspūdinga, kaip 
ir pirmoji. O'Keefe Centro sceno
je įvyko net 27 dainos ir taut, šo
kio konkursiniai pasirodymai, at
liekami įvairių tautinių grupių.

Ir tą dieną konkurse dalyvavo 
patys stipriausi dainos ir šokio 
meno vienetai. Lietuviams atsto
vavo Toronto lietuvių choras 
“Varpas” ir Hamiltono liet. taut, 
šokių grupė “Gyvataras”.

Tautinių šokių šeštadienio var
žybose visai pelnytai I vietą lai
mėjo “Gyvataras”,vad. G. Breich- 
manienės. šį hamiltoniečių šokė
jų laimėjimą ypač tenka vertinti, 
nes jis buvo iškovotas iš daugybės 
stiprių varžovų: rusų, ukrainie
čių. škotų ir kt. II vieta atiteko 
rusams, trečia — graikams.

Dainoje geriausiai pasireiškė 
vengrų ir suomių vyrų chorai. 
Ypač vengrų choras savo uždavi
nį atliko netik paragrafiškai, bet 
ir jautriai. Teisėjų tarpe kilo gin
čas, dėl italų šv. Cecilijos choro. 
Jam norėta skirti II vietą, bet-ki- 
tų teisėjų užginčyta. Į baigmę ne
pateko net ir favorizuojami cho
rai. kaip ukrainiečių. Iš nepateki
me į baigmę dar negalima spręsti 
apie choro meninį pajėgumą. To
kiose varžybose, kur nevien me
no mastas taikomas, gali nelaimė
ti ir labai geras choras. Teko nu
girsti, kad įtakos galėjo turėti ir 
išpildomų dalykų pasirinkimas. 
Pvz, lietuvių mėgiami lėti ir liūd
ni kūriniai kitaip yra vertinami 
svetimtaučių. “Varpas” imponavo 
savo gausumu (buvo didžiausias 
choras), aprangos spalvingumu, 
drausmingumu ir susilaukė gau
sių plojimų. Reikia sveikinti 
“Varpą” už dalyvavimą tokiame 
svarbiame pasirodyme.

Baigmė ir
laisvės karalaitė
Vasario 3 d., po įspūdingo ati

darymo, dalyvaujant scenoje 12

VYSK, V. BR1ZGYS

laisvame pasaulyje kelias lietu
viškas mokyklas, turime organi
zacijų, tačiau jos nė viena nėra 
taip surišta su Lietuva, kaip yra 
šv. Kazimiero kolegija. Jon vyks
ta jaunuoliai ruoštis tapti Lietu
vos kunigais. Baigę kolegiją jie 
kol kas darbuojasi visur, bet jų ir 
pasiryžimas ir paskirtis yra kuo- 
greičiausiai grįžti Lietuvon. Mū
sų dabartinėse sąlygose šv. Kazi
miero kolegija yra tikra Dievo 
apvaizdos dovana. Ji atsirado po
piežiaus Pijaus XII pageidavimu. 
Pirmieji studentai - kunigai ir 
klierikai jon nuvyko labai nepa
prastais būdais. A.a. prelato An
tano Briškos asmenyje atsirado 
jai fundatorius ir tai toks, kokio 
niekas nesitikėjo. Jokia kita ko
legija Romoje neturi tokio pasi- 
šventusio kunigų kolektyvo, kaip 
mūsų, kurie nuo 1946 m. iki da
bar kolegijos išlaikymui aukojasi 
be ribų, be sąlygų, be jokio atly
ginimo. Net laisvės laikais būtų 
sunku duoti savo tautos vardu Ro
moje ir kitur tai, ką iki šiol yra 
davusi ši kolegija. Tiems pasiau
kojusiems kunigams tik Dievas 
atlygins, o mes visi lietuviai esa
me jiems labai daug skolingi.

Laisvame pasaulyje esantiems 
lietuviams reikia visiems bendro 
ir pastovaus ryšio su Lietuvos ti
kinčiaisiais. Kol kas tas ryšys ga
li būti tik simbolinis. Viso pasau
lio lietuviai priimkime religinio 
solidarumo Lietuvos dieną. Tą ry
šį ar solidarumą išreikškime dve
jopu būdu: bendromis maldomis 
už persekiojamus Lietuvos tikin
čiuosius ir simboline auka — so
lidarumo skatiku. Tas lietuvio ka
taliko skatikas teina kol kas šv. 
Kazimiero kolegijai ir LK Religi
nei Šalpai paremti. Nesvarbu, kad 
auka būtų didelė, o svarbu, kad 
tą metinį skatiką atiduotų kiek
vienas lietuvis. Ne šeimos galva 
už visą šeimą, o kiekvienas asmuo 
— nuo vaikelių iki seniausio. Te
būna tai nors 10 centų kiekvieno 
metinė auka išreikšti mūsų soli
darumą persekiojamiems tikintie
siems mūsų broliams. Mažieji tai 

įdarydami dabar gal maža ką su- 
įpras, tačiau netruks ateiti laikas, 
Į kai jiems tai bus aišku, jie tai 
į brangins ir tesės visą savo gyvc- 
nimą.

Diena kol kas telieka kiekvie- 
! no laisvam pasirinkimui: šv. Ka
zimiero ar rugsėjo 8-ji, kol visi 
susitarsime už kurią vieną.

Tikėkimės, kad šis solidarumo 
Lietuvos kenčiantiems tikintie- 

j siems simbolis ir malda, kiekvie
nais metais pakartojami, bus nau-

nas jų buvo savitas, įdomus, at
spindys tos tautos charakterį. Pvz. 
slavai ir austrai savo šokiuose bu
vo labai miklūs, triukšmingi, pil
ni klyksmo; airiai, škotai, lietu
viai — tylūs, grakštūs, žaismingi, 
lyriški. Besivaržą chorai dainavo 
daugiausia lengvus, skambius, po
puliarius dalykus. Hamiltono 
“Gyvataras” scenoje atrodė labai 
spalvingas, savo apranga, preci
ziškas. šoko ‘Sadutę” ir “čigo
nėlį”. Susilaukė daug katučių ir 
III premijos (pernai turėjo IV) su 
$200 ir trofėjom. Reikia pripa
žinti, kad tai didelis laimėjimas 
tokio masto varžybose, kur daly
vavo 30 ir tai stiprių šokėjų gru
pių. I premija teko airių šokė
jams, II — lenkų. Iš chorų I pre
mija paskirta vengrų vyrų cho
rui. II — airių mišriam chorui, 
vad. kun. Fleming.

Maloni staigmena lietuviams 
buvo ir ‘laisvės karalaitės” rinki
mai, kuriuose iš 57 mergaičių 
“Miss Freedom” titulas buvo pri
pažintas jau antrą kartą iš eilės 
lietuvaitei, šį kartą Joanai Juozai- 
tytei iš Toronto. Pernykštė “Lais
vės karalaitė” R. Žymantaitė (da
bar Regina Rūta) uždėjo naujajai 
karalaitei vainiką, o J. Tumosa, 
Nord Mendc radijo aparatų fir
mos atstovas. įteikė jai puikią do
vaną — radijo kabinetą.

Imigracijos min. Bell pasakė 
kalbą, pabrėždamas laisvės idealą 
ir primindamas, kad Kanados kul
tūrą yra daugiatautė, daugialypė 
ir kad ateities kanadiečių kultū
ra išaugs iš dabarties įnašų.

J. Juozaitytė sekančią dieną 
lankėsi “TŽ” redakcijoj ir pasa
kojo. kad buvo tokio išrinkimo la
bai užklupta. I varžybas įsirašiu
si tiktai paskutinėm dienom, pa
raginta savo draugų. Ji yra 20 m. 
amžiaus, gimusi Marijampolėje. 
Iš Vokietijos į Kanadą atvyko 
1949 m. Toronte baigė šv. Cecili
jos m-lą, Loretto gimnaziją. Da
bar mokosi Matriculation College 
ir rengiasi studijuoti anglų k., is
toriją, žurnalistiką. Ji yra “TZ” 
skaitytoja, priklausė ateitinin
kams ir “Aušros” klubui. Joanos 
išrinkimas “Laisvės karalaite” 
vėl plačiai pagarsino Lietuvos 
vardą.
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KOLCHOZININKAI ŠVENČIA
Sausio 14 d. Vilniaus radijas skun

dėsi apie Kaišiadorių raj. Lenino var
do kolchozą: du traktoriai stovį be 
darbo,. nieko nedaroma, Girdi* laikas 
esąs atsakingas<>|ačiau?^dap^ls kol
ūkiečių po kelias dienas šveičia reli
gines Šventes, girtuokliauja, o komu
nistai sėdi sudėję rankas, bijo aplan
kyti kolūkiečius tokių švenčių me
tu ...” Radijo užuominos, aišku, lie
tė praėjusias Kalėdų ir Naujųjų Me
tų šventes. E.

skyrius nežiną, kiek iš viso žmonių 
lanką tokias parodas, kokios jų pro
fesijos. E.

28 LAIPSNIAI ŠALČIO
Sausio 18 d. temperatūra Vilniuje 

buvo kritusi ligi 28 laipsnių šalčio. 
Vilniaus meteorologijos sk. viršininkė 
Aid. Skerienė paaiškino, kad. Lietuvo
je šaltis trunka jau antras mėnuo; 
toks šaltas sausis tebuvęs tik 1929, 
1937 ir 1940 m. E.

LIAUDIES UNIVERSITETAS
Pagal Vilniaus radiją, vilniečių tar

pe esąs populiarus Vilniaus liaudies 
universiteto vaizduojamojo meno fa
kultetas. Ji suorganizavę dailininkai 
1960 m.; veikia lietuvių ir rusų kalbo
mis. Paskaitas skaitą populiarūs dai
lininkai, kaip Augustinas Savickas ir 
kitL Norima populiarinti meną, orga
nizuoti ekskursijas po Vilniaus mies
tą. Dailininkai įrengę kilnojamas pa
rodas vagonuose; aplankę 42 vietas; 
pagal kp nurodymus gamintų paveiks
lų paroda varo propagandini dar
bą ateistinėmis temomis ir tokios pa
rodos, esą, keliančios rajonų ateistų 
- propagandininkų susidomėjimą.- Vil
niaus radijas dejavo, kad ir patys dai
lininkai ir Vilniaus miesto kultūros

VILNIAUS MAŽIEJI ',- į
KREMLIAUS TEATRE f į J* 
Prieš sffptynhis ftietysvĮuivo įs^ig-i 

tas Vilniaus valstybinės vidurinės1 me
no mokyklos-internato styginių or
kestras. Seniausias jo dalyvis Šian
dien turi 47 metų. Šis orkestras davė 
simfoninį koncertą naujajame Krem
liaus teatre Maskvoj. Apie koncertą 
pasakoja “Literatūros ir meno” ko
respondentas K. Nainys: “Dirigentas 
S. Sondeckis ir jo auklėtiniai iš karto 
iškovojo auditorijos simpatijas. Kiek
vienas programos numeris vis labiau 
vystė pakilią nuotaiką, salėje neliko 
nė pėdsako tų skeptiškų žvilgsnių ir 
nepasitikėjimo, kurį kaikas reiškė 
prieš koncertą. Geri solistai smuiki
ninkai (pirmojoje koncerto dalyje X 
kl. mokinys R. Katilius atliko Bacho 
koncertą E-dur, o antrojoje XI kl. 
mokinys M. Šmitas sugrojo B. Dva
riono “Prie ežerėlio” ir N. Pagani
nio — F. Kreislerio “Kampanelą”). 
Turiningas nelengvos G. F. Hendelio 
— S. Aslamziano “Pasakalijos” atli
kimas, pagaliau koncerto pabaigoje 
ryškiai ir meniškai suskambėjusi P. 
Čaikovskio “Serenada” — tokie kūri
niai ir profesionalų orkestruose ruo
šiami ilgai ir kruopščiai. Bet svar
biausia — puikus ansambliškumas, 
susigrosimas, turtinga dinaminių at
spalvių paletė, puikus pianissimo, 
sodrus kiekvienos orkestro grupės 
skambėjimas”. Koncertą teigiamai 
Įvertino žymiausieji Maskvos muzi
kos kritikai.

“TALKOS" SUSIRINKIMAS.—1963 
m. vasario 9 d., šeštadienį, 5 vai. p.p. 
šaukiamas metinis liet, kredito koope
ratyvo ‘‘TaW narių-šėriniąlęų susirin
kimas mr. salėje.

2. Susirinkimo atidarymas,
3. Praeitų metų protokolo skaitymas 

ir priėmimas,
4. Pranešimai:

a. valdybos pirmininko,
b. iždininko,
c. kredito komiteto,
d. revizijos komisijos,

5. Diskusijos dėl pranešimų,
6į Apyskaitos už 1962 m. priėmimas,
7.1962 m. pelno paskirstymas,
8. Sąmata 1963 m.
9. Rinkimai į valdybą, kredito komi

tetą ir revizijos komisiją,
10. Klausimai,
11. Susirinkimo uždarymas.
Valdyba nuoširdžiai kviečia visus na

rius dalyvauti šiame metiniame susi
rinkime, kuriame bus sprendžiami la
bai svarbūs bankelio nariams pinigi
niai reikalai. Kviečiame kartu atsives
ti ir savo draugus, kurie dar nėra na
riai, nes norintieji galės vietoje įstoti 
nariais. Į susirinkimą prašome atsineš
ti savo nario - banko knygutes.

Hamiltono Lietuvių Kredito 
Kooperatyvo “Talka” valdyba

KLB ŠALPOS FONDAS praneša, 
kad per BALFą numatoma pasiųsti 
didesni kiekį vyriškų drabužių į Lie
tuvą. Tuo reikalu Hamiltono ŠF komi
tetas prašo adresų tų lietuvių, kuriems 
būtų reikalinga parama Lietuvoje. Lai-

z+

Mokykitės

kas yra labai trumpas ir terminuotas tas muziko kun. B. Jurkšo platesnio 
Adresus ŠF k-tas prims iki vasario 11 masto dainų koncertas; 1959 m. spalio 
d. Hamiltone ir apylinkėse gyveną lie 25 d. — Wellande J. Krūmine “Pa- 
Įuviai prąšpmi siųsti adresus ŠF ko- baigtuvės”; I960 m. gegužės 1 d. Ha- 
/niįeuii Pleinys, 118 -Fairieigh imitonelinksmoji M. <£< Jnch?*Si^ 
Avę; S ,• Hamilton, .Ont., tel, 1X7-3028.fTąą j*. f. VĄSIL^

C - Ašakos Komitetas mačiuku; kurtų baleto' šokėjas
• * choro dienyno. ' Babuškinaitės

iA
Lietuviai pasaulyje

vajaus vyriausybės nariais, spauda, te-

KAUKIŲ BALIUS įvyks vasario 23 Noriu palinkėti mūsų dabartiniam 
d., šeštadienį prieš Užgavėnes, Hill- mielam chorvedžiui sol. V. Verikai- 
crest salėje, 510 Concession St., ant ęįui ištvermės ir kantrybės tęsti tą, 
kalno. Benni Ferri muzika, įvairus bu kartais nelabai dėkingą, darbą su nevi- 
fetas, loterija, laimės staliukai. Kau- suomet paklusniais choristais.
kėms stambios piniginės premijos. Jei po kurio laiko mes užleisim vie- 
Prie salės didelė aikštė laisvai auto- tas mūsų priaugančiai kartai, stenki- 
mobiliams pastatyti. Sis balius - šokiai mės kad jie, vartydami mūsų choro 
yra paskutiniai prieš Užgavėnes. Savo dienyną, nerastų “špargalkų”, bet pa- 
atsilankymu paremsite ir mūsų darbą vyzdžius ir pasididžiavimą, nes “Iš 
lėšų telkime tėvynės laisvinimui? praeities tavo sūnūs te stiprybę se- 

Tautos Fondo Hamiltono $k. v-ba į mia”. Choristė

VAJUS TAUTOS NAMAMS 94 toje 
savaitėje davė $1.100 ir pasiekė $92. 
100. Nauju nariu su $100 įstojo Ant. 
Vinerskis. Gerieji Vinerskiai yra iš
skirtinai laiminga šeima, ta prasme, 
kad jiems maždaug prieš pora metų 
pavyko atsiimti Lietuvoje likusį sūnų. 
Linkiu p. Vinerskiams gražiausios atei
ties ir dėkoju už pagalbą didžiajame 
LN įsigijimo darbe?

Vieną didžiųjų staigmenų padarė Z. 
Bolskis, turįs ant kalno Concession ga
ražą. Man paprašius paremti LN įsigi
jimą stambesne suma, p. Zenas čia pat 
išrašė, mano didžiausiam nustebimui, 
$1.000 čekį paskolos Šerams. Priimki
te, gerasis pone Bolski, už taip dideli 
pasitikėjimą Liet. Namais visos v-bos 
ir mano gražiausią padėką.

Z. Bolskis savo nuoširdumo ir sąži
ningumo dėka yra patraukęs klijen- 
tais į savo mašinų taisymo garažą labai 
daug lietuvių, ir visi jo patarnavimu 
vispusiškai patenkinti. Visos org-jos 
jo asmenyje visada rado ir randa 
stambią finansinę paramą. Gi šiuo at
veju LN jo pagalba tūkstantinės pavi
dale yra milžiniška ir moraliai ir ma
terialiai.

PARAPIJOS CHORO DABARTIS IR 
PRAEITIS. — Ryšium su korespon
dencija “TŽ” sausid 24 d. reikėtų at
kreipti dėmesį į tai, kad ir choro pra
eitis nebuvo tuščia. Ir chorvedžiai ir 
choristai dirbo su pasiaukojimu gies
mei, dainai bei lietuvių kultūriniam 
gyvenimui.^ Tenka tik palinkėti, kad 
mes ir toliau taip kultūringai repre- 
zentuotumės ne žodžiais, bet darbais. 
Tegu mūsų darbus įvertina kiti, ne 
mes patys. Ne pirmuosius choro dieny
no lapus verčiam, bet kas metai vis 
prirašom naujus. Nenorėčiau vartyti 
šio dienyno apdulkėjusių lapų nuo 
pradžios, bet nors iš netolimos praei
ties paminėsiu keletą žymesnių datų 
choro istorijoj.

Be įvairių minėjimų, Kuriuos atlik
davom kaip pareigą tautai, 1958 m. ba
landžio 27 d. Hamiltone buvo paruoš-

anglu ar prancūzų kalbos

LN BALIAUS LOTERIJĄ aukomis 
parėmė K. Urbanavičius, K. Butkus ir 
L. Bacevičius, paaukodami po $2 ir A. 
Kesiūnas SI. Nuoširdus ačiū?

LN DĖLTO KINO TEATRE visą šią 
savaitę rodomi du gražūs spalvoti fil
mai: “Deep Adventure” ir “Prince and 
the Showgirl” su Marilyn Manroe, kuri 
dabar visiems įdomu pamatyti dėl tra
giškos jos pr. metais mirties. Nuo atei
nančio sekmadienio, vas. 10 d., du ypa
tingai gražūs dideli ir spalvoti filmai 
iš senovės istorijos: “Salome” ir 
“Slaves of Babylon”.

Vasario 17 d., sekmadienį, kino salę 
LN v-ba nepriklausomybės šventės mi
nėjimui davė nemokamai, nežiūrint to, 
kad dėl kino sustabdymo, LN turės 
apie S60 nuostolio. Jau eilę metų LN 
v-bos įvairiais būdais remia visus liet, 
reikalus, nors LN tikra to žodžio pras
me dar nėra. Įsivaizduokime, kokia 
didelė pagalba bus lietuviškumui, kai 
turėsime naujus Liet. Namus!

LN V-BOS IR KONTROLĖS K-JOS 
posėdis kviečiamas šį penktadieni, va
sario 8 d. LN skautu būkle 7.15 v.v.

Sk. St.

Nieko nėra svarbesnio jums, kaip greitai ir gerai išmokti

bendruomenės kalbę, kurioje jus pasirinkote gyventi - anglų

ar prancūzų. Šis uždavinys gyvybinės reikšmės jūsų pasise

kiniui ir laimei Kanadoje

Čia keletas svarbiausių priežasčių

mokėdami prancūzų ar anglų kalbą, jūs Įsigysite daug lengviau draugų 
dirbdami dirbtuvėj ar raštinėj ir gausite pirmenybę turimoj tarnyboj 
kaip bendruomenės narys —

jeigu mokėsite angliškai ar prancūziškai, jūsų kvalifikacijos ir patyri
mas turės didesnę vertę pas darbdavį —

o daugelyje tarnybos kategorijų paaugštinimas priklauso nuo sugebėjimo 
kalbėti, skaityti ir rašyti sklandžiai angliškai ar prancūziškai —

jeigu jūs mokate gerai angliškai ar prancūziškai, daug lengviau orien- . 
tuositės, lankydami technikos kursus, savo darbo kvalifikacijų 
pagerinimui —-

jūs privalote mokėti angliškai ar prancūziškai tapdamas Kanados 
piliečiu — • . *

Vakarinius kursus angliškai ir prancūziškai ruošia daugelis

bendruomenių. Informacijų apie juos gausite susisiekę su

AUKOS ŠALPOS FONDUI
Gauta ilga, kruopščiai paruošta Ha

miltono Šalpos Fondo rinkliavos apy
skaita. Dėl vietos stokos negalėdami 
įdėti viso teksto, skelbiame tiktai tuos, 
kurie aukojo nemažiau S3. Tos ribos 
laikosi ir kaikurios kitos organizaci
jos. Red.

1962 m. spalio - lapkričio mėn. pra
vestos rinkliavos metu aukojo:

Hamiltone:
S20 — Št. Bakšys;
po S10 — kun. dr. J. Tadarauskas, 

Tri-Realty Ltd.:
S6 — O. Mikšytė;
po $5 — J. Andriukaitis. V. Anta

naitis. J. Asmenavičius, J. Astas; L. 
Bacevičius, J. Bulionis, S. Dalius, A. 
Garkūnas, B. Grajauskas, K. Gudins- 
kas. V. Kazlauskas, L. Klevas, D. Ko- 
chanka. P. Kovelis, B. Kronas, J. Kši- 
vickas, A. Kybartas, V. Kybartas, M. 
Lazdutis,. E. Lengnikas, J. Mačiukas, 
J. Mažulaitis, G. Melnikas. K. Mikšys, 
V. Narkevičius. A. Obcarskis, A. Pili
pavičius, V. Pilkauskas. J? Pleinys, L. 
Pliura. Z. Pulianauskas, P. Ročys, V. 
Sakas, P. Sakalas, P. Savickas, K. Sta
naitis. J. Svilas. A. ščiuka, P. šiulys,
A. Tėvelis, dr. O. Valaitienė, A. Ver
bickas. N. Zabulionis, P. Žulys;

po S4 — J. Giedraitis. J. Kežinaitis,
B. Orvidas;

po S3 — V. Babeckas. J. Bajoraitis,
C. Blažaitis. K. Butkevičius, K. če- 
liauskas, J. Gimžauskas, F. Guja, M. 
Jonikas. A. Judd, A. Kamaitis, V. Ke- 
zys. K. Kvedaras. V. Leparskas, P. 
Masys. K. Meškauskas. J. Mikšys, V. 
Navickas, A. Pauliukas, A. Petkevi-

■ čius, P. Pleinys, F. Rimkus, V. Sas
nauskas. Z. Stanaitis, B. šopys, A.

• Vainauskas, P. Vaitonis, J. Zurlys. K. 
Žukauskas.

savo vietinės mokyklos vedėju, artimiausia pilietybės ar

imigracijos įstaiga, savo parapijos kunigu ar su Šiuo laik

raščiu.

Kodėl neužsiregistruoti šiandien?

Burlingtone:
$3 _ y. Vitas.
Stoney Creek:
$10 — J. Vilimas - Williams;
$4 — P. Bružas;
po $3V— a. Erštikaitis, T. Falkaus- 

kas. J. Riekus.
Kitchener:
po $5 — V. Adaškevičius, P. Joni

kas, J. Krėmeris;
S3 — A. Sturma.
Paris ir Brantford:

į po $5 — E. Jalinskas. A. Kuzmic
kas.

Preston:
po $3 — M. Juodis. M. J, Nevidon ir 

J. Z.

PILIETYBES IR IMIGRACIJOS MINISTERIS

52-15

H. šalpos Fondo k-tas nuoširdžiai dė
koja visiems aukotojams, kurie savo 
auka, daugiau ar mažiau, prisidėjo 
prie šios rinkliavos pasisekimo, ši 
rinkliava davė $1.015, taigi daugiau 
nei 1951 m., kai buvo surinkta aukų 
$970.01. šie skaičiai rodo, kad lietu- 
viai supranta ir įvertina lietuviškos 

! šalpos reikšmę tremtyje ir šį darbą re- 
: mia. Tai didelis paskatinimas šaipos 
k-tui ir toliau dirbti šį kilnų darbą.

H. šalpos Fondo k-tas

Babuškinaitės vyras, ištiktas antrą 
kartą širdies smūgio, paguldytas Car
ney ligoninėj, Bostone, dr. St. Jasai
čio priežiūroj.

PETRAS JURGELEVIČIUS • JUR- 
GĖLA, 83 metų, gyv. Elizabethe, mirė 
sausio 21 d. Palaidotas iš šv. Petro ir 
Povilo lietuvių bažnyčios Long Island 
kapinėse, Niujorke. Nuliūdę liko trys 
sūnūs — Petras, Kostas ir Julius. Visi 
dalyvavę Lietuvos neprikl. kovose, da
bar gyveną Amerikoj: dr. K. Jurgėla

“Rambyno” ir gausių svęčių. Iš Brazi
lijos didesniųjų lietuvių kolonijų taip 
pat atvyks atstovų ir svečių. Ypatingai 
laukiama iš JAV atsakingų lietuviškų 
veiksnių atstovų.

Komunistinės propagandos varyto
jai jau suskato niekinti kongreso orga
nizatorius ir tikslus. Suprantama, tatai 
tik parodo kongreso aktualumą.

ŽURN. K. ČIBIRAS vėl kalbėjo su 
rašytoju P. Poralta per valstybinį Ar
gentinos radiją Belgrano ir jo milzi-

yra “Amerikos Balso" liet, skyriaus n^hą tarptautini tinklą, girdima kai-
direktorius; dr. J. Jurgėla — gydyto
jas; kpt. Petras Jurgėla — Lietuvos 
skautų steigėjas.

KPT. J. F. JESULAITIS vadovauja 
aviacijos kariškam orkestrui iš 24 as
menų, pasivadinusiam “Strolling 
Strings”. Orkestras yra augšto lygio ir 
groja JAV prezidentūroj per visus pri
ėmimus.

PULK. A. SENATORSKIUI — kū
rėjui savanoriui sukako 70 m. amž. 
Sukaktuvininkas aktyviai dalyvauja L. 
Bendruomenės darbe. Jis atstovavo N. 
Zelandijos lietuvius Pavergtųjų Euro
pos Tautų surengtos parodos apie so
vietinį imperializnią parengiamajame 
komitete.

J. ŽUKAS, prieš keliolika mėn. at
vykęs iš Kanados Į Los Angeles, nusi
pirko namus netoli liet, parapijos, Įsi
gijo kelis sklypus ir pradėjo statyti 
pardavimui namus. Yra parapijos k-to 
narys.

Britanija
“EUROPOS LIETUVIS”, jau septin

tame tęsinyje, rašo apie Kanadą ir 
apie Kanados lietuvius. Spausdinamoji 
studijėlė pavadinta “Po kanadišku 
dangumi” (Pr. Alšėno. Red.).

Vokietija
500-sis NR. “ELTOS INFORMACI- 

JŲ” išleistas sausio 19 d. Jos pradėtos 
leisti 1946 m. š.m. sausio mėn. sukako 
lygiai 10 metų kaip VLIKo leidžiama 
“Elta Pressedienst” biuletenis vokie
čių kalba.

LIETUVIŲ STUDIJŲ SAVAITĖ. — 
Sausio 26 d. Miunchene įvyko visų, 
pernai studijų savaitę rengusių visuo
meninių organizacijų atstovų posėdis. 
Studijų savaitė Įvyks rugpjūčio 7-14 
d. Koenigswinter prie Reino, netoli 
Bonnos. Bendroji savaitės tema bus: 
“Tauta tėvynėje ir svetur”. Be to, bus 
paminėtos ir trys sukaktys: 700 m. nuo 
Mindaugo mirties, 100 m. nuo 1863 m. 
sukilimo ir 70 m. nuo V. Mykolaičio - 
Putino gimimo. ELI

Australija
ADELAIDĖJE Įvykusiame Lietuvių 

Bendruomenės suvažiavime išrinkta 
nauja krašto valdyba: Keraitis, Labu
tytė, Maskvytis, Nagys, Protas, Jonai
tis, Zakaras. Seimo atstovais (seimas 
rudeniop Įvyks Kanadoj) išrinkti: J. 
Bachūnas ir J. Vaičaitis (abu gyvena 
JAV), Čibiras, Jakutis, Valys ir Ko
valskis.

LIET. BENDRUOMENĖS SUVAŽIA
VIME Adelaidėje išrinkta valdyba pa
siskirstė pareigomis: kr. v-bos pirm.
— Izidorius Jonaitis, I vicepirm. — 
Myk. Zakaras, II vicepirm. — Juozas 
Maskvytis, *sekr. — Pov. Protas, ižd.
— Pr. Nagys, narys kultūros ir švieti
mo reik, ir kultūros tarybos pirm. H. 
Keraitis ir narys jaunimo reik. — Dai
va Labutytė. E.

j myninėse valstybėse. Politiniu požiū
riu R. Belgrano programos TRIBŪNA 
INSTITUCIONAL labai atsakingos, 
oficialių veiksnių autorizuojamos.

DR. VL. MAZURKIEVIČZ, buvęs 
Lenkijos ministeris Argentinoje, Či
lėje ir Urugvajuje, mirė sausio 17-d. 
Montevideo mieste. Po karo jis diplo
matinių pareigų jau nėjo, tačiau veik
liai dalyvavo kultūrinėje ir antikomu
nistinėje akcijoje. Jis ir su lietuviais 
bei Lietuvos pasiuntinybe palaikydavo 
korektiškus santykius, nes buvo iš nuo
saikiųjų ir platesnių akiračiu lenkų. 
Buvo vedęs urugvajietę ir P. Ameriko
je išgyvenęs apie 40 metų. Laidotuvėse 
dalyvavo ir Lietuvos atstovas A. Gri- 
šonas.

šiuo metu Urugvajuje, kaip ir ki
tuose kaikuriuose P. Amerikos kraš
tuose, Lenkijai atstovauja komunisti
niai diplomatai, nors neoficialiai ir 
tremties veiksniai čia turi savo atsto
vus. Ks.

Argentina
PETRAS GRIGAS jau ketvirti me

tai turi nuosavą spaustuvėlę ir gražiai 
verčiasi. Jis Įsigįjo naują litografinę 
mašiną, įsivedė nuosavą elektros jė
gainę ir įsitaisė klišių mašinas. Jis tu
ri gerą vardą ir gauna daug užsakymų 
iš įvairių firmų.

Urugvajus
ŽŪSTA DAUG KORESPONDENCI

JOS. — Dėl pasikartojančių Montevi
deo pašto streikų ir dėl kitų priežasčių 
paskutiniais mėnesiais daug dingo 
laiškų ir spausdinių, ypač siųstų iš 
JAV ir Kanados. Tų šalių lietuviai, 
siųsdami ką nors į P. Ameriką, turėtų 
nepamiršti, kad tik registruotos kores
pondencijos gavimas daugiau užtikrin
tas. Paruošė Pr. Al.

II P. AMERIKOS LIET. KONGRE
SAS Įvyks vasario 23-25 d. Montevideo 
mieste. Kongrese apie lietuvybės iš
laikymą P. Amerikoj referuos Argen
tinoje gimęs kultūrininkas C. Juknevi
čius, o koreferentais bus rašyt. H; Mo- 
šinskienė iš Sao Paulo ir K. Čibiras iš 
Montevideo. Be to, numatoma Įvairi 
meninė bei socialinė programa ir kon
greso delegacijos susitikimai su Urug-

NOTARAS
ANTANAS L1UD2IUS, B.L. 

savo Įstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
į naujas patalpas — 

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

Įstaigos: JA. 7-5575 
namų — FU. 3-8928

INNSBRUCKE STUDIJAVU
SIU SUVAŽIAVIMAS

1963 m. gegužės 18-19 d. Toronte 
šaukiamas 1945-9 m. Innsbrucko un-te 
studijavusių lietuvių suvažiavimas. 
Innsbrucko Lietuvių Studentų Sam
būrio “Lithuania” nariai turės progos 
pasimatyti su savo buvusiais studijų 
draugais, prisiminti jaukias valandas, 
praleistas Tirolio sostinės kalnų papė
dėje, pamatyti seniai nematytus vei
dus ir pagyventi keliolika valandų 
anoj nepamirštamoj mūsų sambūrio 
vieningoj draugystėj. Suvažiavimui 
numatyta įdomi ir spalvinga progra
ma, apie kurią kiekviena ir kiekvienas 
atsiliepęs bus plačiai ir išsamiai pa
informuotas.

Visos kolegės ir visi kolegos prašo
mi rezervuoti šias dienas tam susiti
kimui, kurio daugelis taip nekantriai 
yra laukę. Atsiliepkite nedelsdami, 
kad organizatoriai galėtų šį pasimaty
mą suorganizuoti taip, kaip innsbru- 
kiečiai sugeba!

Rašykite: J. Gustainis, 2973 Law
rence Ave. E., Scarborough, Ont., Ca
nada.

VIVAT, FLOREAT, CRESCAT 
LITHUANIA!
Suvažiavimo organizatoriai: dr. GJ 

Balukas — Čikaga, dr. J. Budzeika — 
Niujorkas, J. Gustainis — Toronto, 
prof. S. Kairys — Toronto, dr. H. Na- 
gys — Montreal, dr. J. Sungaila — 
Toronto, V. Valaitienė — Toronto.

Fort William, Ont.
VASARIO 16 ir KLAIPĖDOS AT

VADAVIMO sukakties minėjimas — 
vasario 16 d., šeštadienį vakare, Pro- 
svita salėje, 610 Simpson St., Fort Wil- 
liame, užpakaly kino Lake Theatre. 
Pradedama rinktis nuo 6 v.v. Minėji
mo programa — 8 v.v. Maloniai kvie
čiame visus dalyvauti. E. J.

SUDBURY, Ont.
PRANEŠIMAS. — KLB apylinkės 

valdyba vasario 23 d., ukrainiečių salė
je, 130 Frood Rd., rengia Lietuvos ne
priklausomybės paminėjimą. Paskaita 
— J. Lukšio. Meninę programą išpil
dys vietinis vyrų choras, vad. Alekso 
Kusinskio. Vėliau šokiai, grojant “Star 
Dusters” orkestrui. Veiks turtingas 
bufetas. Pradžia 7 v.v. Visus tautiečius 
kviečiame atsilankyti ir pasikviesti 
draugų bei pažįstamų.

VIETOS SAVIŠALPOS DARBUI 
vykdyti, pagal 1963m. sausio 13 d. vi- 
suot. Bendruomenės susirinkimo pa
tvirtintą statutą, šalpos Fondo įgalio
tiniu paskirtas Juozas Kručas.

TAUTOS FONDO įgaliotiniu Sudbu- 
rio apylinkei paskirtas Jonas Remei- 
kis.

SOLIDARUMO ĮNAŠO IR TAUTOS 
FONDO RINKLIAVĄ apyl. v-ba pra
dės kovo mėn. pradžioje. Kiekvienas 
Bendruomenės narys bus aplankytas. 
Palengvinti rinkėjų darbą, kurie gali 
dabar, prašomi solidarumo ir Tautos 
Fondo Įnašą įteikti v-bos nariams po 
lietuviškų pamaldų, per pobūvius, mi
nėjimus ar pasitaikius kitai progai.

KLB KRAŠTO VALDYBA skelbia, 
kad tarp sausio 15 ir vasario 15 d. yra 
lietuviškos spaudos platinimo mėnuo. 
Kviečiame visus tautiečius paremti lie
tuvišką spaudą užsisakant laikraščius 
ar perkant lietuviškas knygas.

Apylinkės valdyba
AGOTA PRANSKŪNIENĖ iškilmin

gai atšventė savo vardines ir gimtadie
nį. Dalyvavo daug šeimos draugų, ku 
riuos vaišinga ir sumani šeimininkė, 
tarp kitko, pavaišino ir midumi. Tai 
pirmoji sudburiškė, kuri atsivežė lie
tuviškus midaus receptus ir pagami
no lietuvių dainose apdainuotą midutį.

A. KUSINSKIS pasiuntė saleziečių 
gimnazijai Italijoje $65. Jis iš būrelio 
vadovo pareigų atsisakė ir nuo dabar 
būrelio vadovo pareigas perėmė A. 
Rukšys. Krsp.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI $3.000. mor- 
ričių paskolos iki 60% tarto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskola draudimas. PILNAS ČEKIU PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po piety. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 8-0511

- - - --- - - 'i i iiimnmami—■—
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Nėra knygų Amerikoj? P. GAUČYS

Trečiasis rinkinys - “Be gimto medžio”
BALYS RUKŠA

'kažkas-1 netikro: Žodžiai ir eilutes 
išmėtytos, ketureilio nėr, rimo 
nesigirdi o ir ritmas — lyg jo 
visai nebūtų. Toks, |p*eičiausia, 
skaitytojo pirmas įspūdis, atver
tus žalsvą Vlado šlaito “Be gimto 
medžio” poezijos knygą.

Nekalbėdami Šiam trumpam 
pasisakyme apie Šlaito “Žmogiš
kosios psalmės” ir “Ant saulė
grąžos vamzdžio” knygas, primin
sime: jis jau prieš dvidešimt metų 
atsisakė vertikalaus eilėraščio, 
paremto tam tikru eilučių skai
čiumi, metru, ritmu ir rimais. Po
etui dėsniai ir formulės atkrito, o 
tuo pačiu ir Prokrusto lova. Lais
vas žodžio ir vaizdo upokšnis, ret
karčiais pristabdomas logišku 
atodūsiu, pasirodė tikras ir gy
vas. Intuicijos linijoj slėpėsi 
šlaito poetinė tiesa ir gyvenimiš
ka fikcija. Tad ir su trečiuoju “Be 
gimto medžio” rinkiniu poetas 
lieka ištikimas savajam brėžiniui, 
o išsisakymu, kaip ir anksčiau, 
svetimas abstrakčiam ir betiks
liam grožiui, laisvam nuo įtampos 
ir gyvenimo, žmogui, jieškančiam 
duonos, pastogės kūnui ir sielai, 
nereikia žaislų ir blizgučių:

SS’sžSEa?'’’*■"t*

Kuriais keliais plinta knygos?
Kultūrinėje veikloje

.Ašarų iškapotoj savo širdy 
aš nešioju amžiną meilę 
akmeniui, 
rožei, 
debesiui, 
.paukščiui
ir žmogui. (38 psl.).

Akmuo, gėlė ar paukštis poeto 
pasaulyje kartais daug švaresni 
už vidurio kelio žmogų — bespal
vį, beženklį ir neapkenčiantį sa
vęs:

Taip jau yra, kad mes skurdų savo 
amželi

taip dažniausiai ir prakrizenam 
su išprotėjusio

Ničės peilio džiaugsmu širdy
(32 psl.).

Tomas Nipernadis neprisišau
kia šito vargšo žmogaus, kur pu
toja kriokliai ir liepos, nepasiima 
jo su baltais beržais, šlaitui sun
ku su šituo žmogumi, su jo be
prasmiškom dienom. Gal tik to
dėl poetui reikia to švento pabė
gimo ir ekstazės ligi nepaliečia- 
mumo:

Poezijoj
ieškau užuovėjos,
vyšnių šakos,
kuri žydi vasario mėnesi, 
ir žibuoklių ne šio pasaulio.

(8 psl.).

Jieškodamas užuovėjos ir ra
mumo, poetas pajunta, kad daik
tai nieko bendro neturi su mūsų 

.gyvenimu, jog mes esame žmo
nės, kuriems leista:

Nes tiktai mums,
mirtingiesiems,
leista pažinti laiko ir ašarų skoni.

(43 psl.j.

Gyvas žmogus, o ne besielis 
daiktas pajunta spalvos ir formos 
praradimą. Ir, jei tas jausmas ne
iššaukia pralaimėjimo vaizdo, 
mirties jis nesudaiktina:

Dieve, 
išvaduok mane iš mano kūno 

kalėjimo
(Torquato Tasso Ferraroje)

(24 psl.)
Bet ir pro laiko ir ašarų skonį, 

pro troškimą būti vienam poetas, 
anot jo paties, yra ir meilės fana
tikas, amžinai gyvenąs vieno am
žino Dievo meilės širdy. Tą gyve
nimą jis vadina džiaugsmu. Taip 
būna susimąstymo valandom ir 
atgailos sekundėm. Po to ir vėl 
nauja patirtis, kuri žmogų tik 
ženklina, nesitikėdama jo užbaig
ti. Ir suskamba žemiško džiaugs
mo gaida:

Džiaugsmas slypi pilnatvėje.
Vienetas
yra laimingesnis už pusę.

(40 psl.).
Visa Vlado šlaito poezija neat

rodo gimusi be sentimentalaus 
jausmo vienai ar kitai tuo metu 
jį apėmusiai idėjai. Nuotykis per
daug tikras. Ryšio tarp momento 
ir paties poeto racionalaus žvilgs
nio, regis, lyg ir nėra. Gal todėl 
pasigendama labiau išlyginto sa
kinio ir minties. Kūrybinis proce
sas, su visais pliusais ir minusais, 
išlikęs perdaug sąžiningas. Minti
jant: šlaito poetinės koncepcijos 
dalis nesiremia šlifu ir blizgesiu. 
Sintetinė elegancija ir trapumas 
susiaurina išsisakymo lauką; šlai
to braižui ir meninei tiesai jame 
perankšta. Šią prielaidą poetas 
atneša pats nedideliam graudžios 
poezijos rinkinyje.

Vladas šlaitas. BE GIMTO ME
DŽIO. 1962. D. Britanijos Lietu
vių Sąjungos leidinys. Printed 
by Nida Press. London, W. II.

Žinomas ispanų filosofas Jose 
Ferrater Morą, dabartiniu metu 
«r<#fšorteŲijąs BpyirMAWR Cq1-

daugelis dalykų jį stebino. Ypač 
atvykus iš krašto, kur kiekvienas 
daiktas yra svarbus (ar buvo svar
bus). Jis buvo nustebintas daiktų 
gausumu, bet dar labiau nuste
bintas kaikurių daiktų retumu, jų 
tarpe — dideliu knygynų retumu.

Gyvendamas Niujorke, turin
čiame daugiau kaip 7 mil. gyven
tojų, o su priemiesčiais apiman
čiam beveik 20 milijonų, jis tikė
jęsis rasti knygyną jei ne kiek
viename skersgatvyje, kaip Pary
žiuje, tai bent didelį jų skaičių. 
Bet buvęs apviltas. Be abejonės, 
Niujorke esama šiek tiek knygy
nų. Jis buvo pratęs galvoti, kad 
be knygynų nėra knygų, o be kny
gų nėra nė skaitytojų ir priėjęs iš
vados, kad JAV knygos — mažai 
pageidaujamas daiktas. Jos ne
sančios tokios svarbios, kaip pvz. 
Buenos Aires, Santiago ar Meksi
kos mieste.

Jo apsilankymai kituose mies
tuose, lygiai kaip ir susitikimai su 
inteligentais, sustiprinę pirmąjį 
įspūdį. Privačios bibliotekos su 
knygom apkrautam lentynom čia 
esančios retos.

Prof. Mora prisipažįsta, kad jo 
nustebimą pagilinęs faktas, prieš
taraująs jo įspūdžiams: jei ne vi
suomenė, tai bent intelektualai, 
ypač tie, kurie turi reikalo su 
knygomis, neatrodė susirūpinę ta 
tariama knygynų stoka. Esą buvo 
aišku, kad jie turėjo visas reika
lingas knygas. P. Amerikos inte
lektualų skundas “mes negalime 
atlikti darbo, nes mums stinga 
knygų!” čia neegzistavo ar buvo 
labai retas. Ilgainiui prof. Mora

gavo Įsitikinti, kad JAV moksli
ninkas netik nejaučia knygų ba-

keletą pavyzdžių. Prieš dešimtį 
metų didelėje geležinkelio stotyje

Buvusios
Kauno balerinos
pergyvenimai

Lietuviu kilmės aktorius
Jonas Gelgaudas — John Giel- jr 
gud, žymusis dramos ir filmų 
artistas šuo metu gastroliuoja 
su savo režisuotu veikalu “The 
School for Scandal” Kanadoj 
ir JAV. “TŽ” redakcijos už
klaustas apie savo kilmę bei 
veiklą, per savo sekretorių F. 
E. Ducker atsiuntė laišką. Jo 
seneliai buvę Adomas ir Anelė 
Gielgud (bendrinėj liet, kalboj 
— Gelgaudas. Red.); tėvas —. 
Frank Gielgud, Adomo sūnus, 
motina — Kate Terry Lewis, 
Kate Terry duktė. J. Gielgud 
yra gimęs Londone; mokėsi 
Westminsterio m-loj, vėliau 
dramos m-lose — Lady Benson 
School ir Royal Academy of 
Dramatic, kur gavo stipendijas. 
Dabartinių laimėjimų pasiekęs 
paveldėjimo, didelio atsidėjimo 
ir nuolatinio kieto darbo dėka.

Apie Lietuvą žinąs tiktai 
kiek pasakojęs jo tėvas. Lie
tuvių kalbos nemokąs ir netu
rėjęs progos aplankyti Lietuvą.

Po gastrolių Toronte išvyko į 
Niujorką, Bostoną ir Vašingto
ną. Niujorke numatytas specia

lus jo Šekspyro rečitalis.
J. Gelgud laikomas geriausiu

Hamleto vaidmenų atlikėju — 
ji vaidino 500 kartų. Be to, yra 
vaidinęs ir kitų autorių veika
lų vaidmenis, rašęs spaudoje 
teatro klausimais, dalyvavęs 
filmuose kaip Julius Caesar 
1953 m. ir kt.

Naujam pasauly, naujas gyvenimas
Mano užsikirtimas truko ligi 40 amžiaus metu.
Atvykusi Amerikon, pusę metų išgulėjau lovoj kaip 

ligonė ir buvau vienui viena. Turėjau laiko galvoti ir gal
vojau daugiausia apie amžinybę. Bet ir tada kūriau įvai
rias fantazijas, norėdama išnirti ar prasmukti pro Die
vą — Teisėją. Padai svilo — jaučiau sąžinės atsakomybę, 
bet nenorėjau būti tiesi pati sau.

Dukra tada mokėsi gimnazijoj, pas seseris kazimierie- 
tes. Parvykusi retkarčiais, ji'man kalbėjo apie viską, ne
aplenkdama ir savo pamaldumų. Jos lūpose girdėjau Kris
tų, bet pati galvojau: jis ne Dievas, ne? Gyniausi minties 
apie Dievą, maniau — įtikėsiu, jog jo nėra, ir viskas bus 
gerai; neturėsiu baimės dėl pomirtinio gyvenimo. Bet 
kaip sunku buvo tuo įtikėti. Pasiįausdavau lyg vaikas, 
išmestas į tamsią girią — be motinos Nebelieka kur kreip
tis. Ir tuomet vakarais ėmiau melstis, kalbėdama “Sveika

Ar Dievas domisi manimi?
Mano liga buvo skaudi, bet pasidarė dar skaudesnė 

dėl vidinio nerimo. Toji vidinė kančia buvo gal dar skau
desnė už fizinę. Bet kai abi supuolė, desperacija darėsi 
tiesiog grasi. Buvau baisiai nekantri ir erzli, .nors ir sten
giausi to neparodyti. Tiek tesupratau apie kantrybę — 
“tik neparodyti".

Kartą atvyko į tą miestą kunigas tremtinys, vyresnio 
amžiaus, apie kurį buvau girdėjusi gerų atsiliepimų. Už
ėjo netikėtai į mūsų namus. Rado mane toj dvasinėj des
peracijoj. Aš jam kalbėjau - dėsčiau visokias abejones. 
Be kitko prasitariau:

Bėt kaip išaiškinti tą priešta- " 
ringą būklę? Labai paprastai. Iš
skyrus nedidelį skaičių privilegi
juotų vietovių, knygynų yra ne
daug. Tačiau viešosios ir univer- 1 
sitetų bibliotekos yra plačiai at
daros ir turi tiek lėšų, kad gali 
patenkinti visus skaitytojų rei
kalavimus.

Kai prof. Mora arčiau pažino 
JAV, pamatė, kad be minėtų kny
gų šaltinių, yra dar ir kitu, pla
tesnių, nei būtų galima tikėtis, 
žinant reliatyvų knygynų retumą 
gatvėse. Pirmiausia, čia yra ge
rai aprūpinti knygynai prie uni
versitetų, kuriuos tegalima pama
tyti tik atsidūrus jų apylinkėje. 
Be to, yra agentų, dažniausiai pa
sislėpusių neprieinamuose Niu
jorko ir Bostono pastatuose, ku
rie aprūpina savo klijentus bet- 
kokia knyga betkuria kalba. Tai
gi, didesnė problema ne kur įsi
gyti knygą, bet kur rasti reikalin
gų lėšų? Ir taip žmogus, pradėjęs 
galvoti, kad JAV nėra knygų, bai
gia įsitikinimu, kad čia nėra nie
ko kito, kaip tik knygos. Išeina, 
kad pirmas įspūdis apie knygynų 
stoką Niujorke reikalingas patai
sos. Bet nevisai taip. Atsižvel
giant į gyventojų skaičių, mažai 
tėra knygynų ir mažai teparduo- 
dama knygų. Vadinami “bestsel- 
leriai” yra iliuzija, nes jeigu ku
rios knygos greit parduodami du 
milijonai egzempliorių, tai ne
reiškia, kad daug knygų buvo 
parduota. E. Hemmingway rašė, 
kad “knygų prekyba JAV yra 
daug mažesnė nei Anglijoje ar 
Rusijoje, netgi mažesnė, atsižvel
gus į gyventojų skirtumą, nei 
Kambodijoje ir Tailandijoje”. 
Galima būtų pridurti: “Čilėje, 
Meksikoje, Argentinoje”, nes i

“Valgyti, bet nenutukti , “Kaip 
nieko nedirbant uždirbti?”, “Kaip 
išmokti bemiegant?” arba sensa- 
cinėm antraštėm: “Priemiesčio 
žmona”, ar labai sutrumpintus žo
dynus, negailestingai sužalotus 
klasikus, šiandien gi tie kioskai 
jau žymiai praplėsti. Tokių knygų 
kaip “Priemiesčio žmona” dar ga
lima rasti, bet jos nekrinta į akis, 
nes jas supa rimtos knygos, kaip 
T. Manno “Buddenbrooks”, Šeks
pyro dramos, Balzako “Talisma
nas”, Dostojevskio “Apsėstieji”, 
H. James “Ponios atvaizdas”, 
Coplestono “Tomas Akvinietis”. 
Kitas pavyzdys: vaistų krautuvė
je galima rasti tarj> kitų knygų: 
Byrono “Don žuaną”, Stendhalio 
“Juoda ir balta”, Virgilijaus 
“Eneidą”, Renano “Kristaus gy
venimą”, Unamuno “Pavyzdingas 
noveles”, Ortegos y Gasset “Mo
dernią temą”, Miltono “Prarastą 
rojų”, Tomo Kempiečio “Kristaus 
sekimą”. Visos tos knygos keistai 
išdėliotos su Jack Paar ir Mari
lyn Monroe atsiminimais, su kny
gom kaip prižiūrėti kūdikius per 
pirmąsias šešiolika dienų ir pata
rimais mergaitėms kaip laikytis 
sulaukus subrendimo.

Ir čia trys dalykai verti dėme
sio. Pirmas: įvedimas naujp kny
gos formato, galinčio surevoliu- 
cinti netik knygų gamybą, bet ir 
visuomenės skaitymo paprotį. 
Nes reikalas eina ne apie knygą, 
kurią paskubom perkame belauk
dami traukinio. Čia turima reika
lo su knygą, kurią norime per
skaityti ir pasilaikyti. Jų viršeliai 
yra rimti, patrauklūs, popieris pa
tvarus, o kaina nedidelė: $1,25 ir 
$1,75.

Antras: tos knygos platinamos 
pvz. Argentinoje vienu metu bu-1 iva^rja^s būdais. Reliatyvi knygy
no daugiau kaip 800 knygų lei- nų stoka JAV miestuose, apie ku- 
dyklų, is jų kaikurios labai pro
duktyvios.

Per pastaruosius penkerius me
tus išryškėjo nuolatinis augimas 
privačių bibliotekų ir vis didėjan
ti knygų gamyba, nes leidėjai pa
darė didelį atradimą: kaip spaus
dinti pigias knygas, panaudojant 
minkštus viršelius, užuot tradici
nius kietus.

Iš pradžių tai atrodo pokštas. 
Juk vokiečių, prancūzų, italų (ir 
mūsų) knygų leidėjai tai daro jau 
dešimtmečiais.

rią pradžioje buvo kalbama, gali 
turėti labiau sudėtingas šaknis 
nei atrodo, žmonių gyvenimo bū
das turi turėti tam tikrą santykį 
su tuo faktu. Ligi dabartinis gy- 

(Nukelta į 6 psl.)

JER. LEŠČINSKAS, laboratorijos 
vedėjas vienoje ttkagos Ligoninėje, 
Čikagos Lietuvių Operai įteikė $100 
auką. Anksčiau jis pats yra dainavęs 
eilėje chorų ir gerai supranta dainos 
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dusi populiarios muzikos plokšteles, 
dabartiniu metu yra pakviesta dainuo
ti Holyvude;

ALDONA MASILIONYTĖ, dr. Juozo 
ir Valerijos Masilionių dukra, Julien
ne High School, Daytone, Ohio, stu
dentė, dalyvaudama National Fųrensic 
League surengtuose debatuose, laimė
jo II vietą mergaičių skyriuje. Ten 
buvo suvažiavę net iš 12 apylinkės ka
talikiškų ir valdiškų augšt. mokyklų 

,studentai - kalbėtojai. Laimėtoja, kar
tu su laimėjusia drauge stud. Walters, 
buvo atžymėta medaliu ir filosofo So
krato paveikslu. Ta proga amerikiečių 
laikraštis “Catholic Telegraph”, sausio 
18 d., įsidėjo abiejų laimėtojų nuo
traukas ir aprašymą.

RELIGINĖS MUZIKOS KONCER
TAS įvyks Jordan Hall Bostone kovo 
24 d. Bus išpildyta komp. Jer. Kačins
ko parašytos Mišios 700 metų Lietu
vos karaliaus Mindaugo krikšto sukak
čiai paminėti. Be to, dar bus atlikta 
oratorija “Stabat Mater”. Mišias gie
dos So. Bostono šv. Petro parapijos ir 
Belmonto chorai ir hidrose simfoninis 
orkestras; “Stabat Mater” išpildys Bel
monto ir Cambridge lietuvių parap. 
chorai. Koncerto dirigentas John Ba- 
viichi — amerikietis. Visi chorai jau 
senokai repetuoja. Koncerto ruošimu 
rūpinasi muz. Kačinskas ir komitetas.

Pr. Al.
RUSŲ ŽURNALAS “TAUTŲ DRAU

GYSTĖ”’ atspaude į rusų kalbą iš
verstą Justino Marcinkevičiaus apysa
ką “Pušis, kuri juokėsi”. Ši apysaka 
Lietuvoje jau anksčiau buvo išleista 
atskira knyga ir susilaukė teigiamo 
kritikų įvertinimo kaip drąsus naujų 
kūrybinių kelių jieškojimas, nesibai- 
dantis kritiškų žodžių komunistinės 
visuomenės adresu. “Tautų Draugys
tės” žurnalas J. Marcinkevičiui pasky
rė pirmąją premiją, jo apysaką pripa
žindamas goriausiuoju prozos kūriniu 
žurnalo puslapiuose 1962 m.

PROF. J. KUBILIUS, Vilniaus un-to 
rektorius “Tiesoje” nr. 1 pasakodamas 
apie lietuvius mokslininkus, nurodė, 
kad kaikuriose srityse lietuviai užimą 
pirmaujančias vietas pasauliniame 
moksle arba žengia greta pirmaujan
čių. Tai daugiausia liečia matematiką, 
fiziką, chemiją. Esą Lietuvos ateitis 
daugiausia siesis su vienamokslo kryp-

SVETIMŲJŲ LEIDINIAI, 
VERTI MŪŠŲ DĖMESIO

u__ Vokiečiai išleido II tomą Bajmirzo
jei ne Šimtine- Hajito “Sowjettussische Orientpolitik 

čiais. Kaip galima tai pavadinti ąmBeispiels Turkestan” (Kiepenheur

būtų teisingiau pripažinti, kad 
amerikiečių leidėjai galiausiai pa
sekė kitų šalių, arba tiksliau, ang
lų leidėjus, kurių popieriniais 
viršeliais knygos atlaikė laiko 
bandymą ir turėjo tarptautinį pa
sisekimą?

Į tai prof. Mora atsako, kad 
amerikiečių minkštais viršeliais 
knyga skiriasi nuo kišeninio for
mato knygų netik savo dydžiu bei 
gražia išvaizda, intelektualiniu 
lygiu, nepaprastu įvairumu, bet 
taip pat ir pigumu, ir. svarbiau
sia, platinimo būdu.

Kai dėl šio pastarojo, jis duoda

— Dievas perdidelis, kad manimi domėtųsi ir man 
padėtų!

Kunigas pacitavo vieno poeto žodžius: “Kaip tu didis 
esi dangaus soste, taip didis dulkelėj žemės".

— Juo žmogus didesnis dvasiškai,’— kalbėjo jis, — juo 
labiau lenkiasi kitam. Argi tėvas ir motina perdideli lenk
tis savo kūdikiui? Ar tu pati nesilenki ties savo dukrele?

Tada, bene pinna kartą, man švystelėjo mintis, jog 
Dievas nėra tik baugus Teisėjas. Jis — ir mūsų Tėvas 
Jei Tėvas, galvojau, neturėčiau jo bijotis.

Atnaujintoji išpažintis
Kunigas toliau mane lankė, sklaidė mano keistas pa

žiūras. Kartą, kai mano sveikata pagerėjo, jis pasakė, kad 
ateičiau išpažinties. Pykau baisiausiai, kaip kunigas ne
supranta, jog aš dar ligonis. Bet ne čia buvo priežastis. 
Bijojau pačios išpažinties. Galvojau, kas ji man? Senti
mentalūs žmonės moka save įtikinti, jog kažkas atleidžia
ma. Aš tariausi nesanti sentimentali...

Buvau labai vieniša, mažai kas mane lankė — jaučiau
si taip reikalinga kokios nors atramos. Jei neisiu išpažin
ties, galvojau, kunigas gal supyks ir daugiau nebelankys 
ligonio.

Tuo metu dukra buvo parvykus atostogų. Ji girdėda
vo, ką aš kalbu su kunigu ir jai atrodė, jog motina nebe
pataisomai užkietėjusi. Bet vieną rytą atsikėliau ir jai pa
sakiau: “einu išpažinties” Ji išplėtė akis. Nepaprastai 
apsidžiaugė ir palydėjo ligi durų.

Priėjau išpažinties, bet kaip su Komunija? Anksčiau 
galvojau: žmonės išsikepa blynelius, juos priima — ir tai 
vadina Komunija. Nesąmonė! Bet šį kartą, po išpažinties, 
kai tas pats kunigas uždegė žvakes ir ruošėsi man duoti 
Komuniją, pajutau kas ji man yra.

Grįžau iš bažnyčios tą rytą su giliu ir šiltu įspūdžiu: 
“Grįžtu namo!” Grįžtu dvasiškai ten, kur turėjau būti, 
kur mano tikroji vieta.

Bet ar man tikrai atleista?
Mano džiaugsmas neilgai truko. Ėmiau abejoti, ar 

man tikrai atleista? Kunigas, užėjęs, ramiai aiškino, pas
kui net pyktelėjo. Nieko nepadėjo jo žodžiai. Meldžiausi, 
net kryžium gulėjau ant grindų, kad Dievas duotų ženk
lą. Buvau, kaip žydai, kurie prašė iš Kristaus ženklų. Ir 
prašiau — tegrįžta man buvę širdies skausmai. Laukiau 
jų grįžtant čia pat - tokia buvau nekantri. Jie grįžo po

timi — puslaidininky fizika. Tokia 
pramonės šaka (automatika), kuri rei
kalauja labai mažai energijos, esą, Lie
tuvai žymiai parankesnė, negu sunkio
ji pramonė. Girdi, negalima nesi-

132 psl.). .Sovietijos žydai sudaro ant
rą pasaulyje gausumu jų bendruome
nę. Autoriai per 6 mėnesius (nuo 1961 
m. sausio 1 d. iki birželio 30 d.) iššu
kavo 31 sovietini laikrašti ir 72 žurna
lus, išrinkdami visą medžiagą apie 
žydus. Išrinktą medžiagą suskirstė i 
6 skyrius. Pirmas (tikyba) įrodo pik
tą žydų tikėjimo ir apeigų puolimą.

stf ^yad. ^arštaisiiis ' ; ’.x 
elektronais.

VILNIAUS UN-TO dėstytojų kolek
tyvas per 1961-2 m. pasipildė šimtu 
žmonių, daugiausia jaunimu. 1962 m. 
buvo apgintos 21 kandidatų disertaci
ja ir 4 daktarų, šių pastarųjų tarpe 
daugiausia medikai: doc. L. Laucevi
čius, A. Marcinkevičius. Dabar dakta
rų disertacijas ruošia dar penki žmo
nės. Vienas jų, K. Navickas — parti
jos istorijos mokslo atstovas, finansų 
specialistas A. Žilėnas, lituanistai Z. 
Zinkevičius, J. Palionis, fizikas-teoreti- 
kas A. Bolotinas.

MASKVOJE, dailininkų s-gos patal
pose, įvyko dail. Vyt. Jurkūno darbų 
paroda. Prieš keletą metų Maskvoje 
buvo dail. A. Žmuidzinavičiaus, P. Ta- 
rabildienės darbų parodos, o pernai 
parodyta skulpt. J. Mikėno kūryba.

PROF. JONO KRIKŠČIŪNO 75 m. 
sukaktis paminėta Lietuvoje. Moksli
ninko vardas žinomas ir už Lietuvos 
ribų. Žymesni veikalai: “Augalinin
kystė”, “Bitininkystė” ir kt. Sukaktu
vininkas rašo stambų veikalą apie so
dininkystę. J. Krikščiūnas yra Sov. Są
jungos Lenino žemės ūkio akademijos 
ir Lietuvos Mokslų Akademijos tikra
sis narys. Jam buvo suteiktas nusipel
niusio mokslo veikėjo garbės vardas.

VILNIUJE išleistas ketvirtasis L. 
Giros raštų tomas, apimąs kritikos 
straipsnius. Medžiaga imta iš 1905- 
1946 m. periodikos, rankraščių, E. Ra- 
dzikausko — L. Giros knygos “Kritikos 
raštai” ir kt. šaltinių, šiam tomui įva
dinį straipsni apie L. Girą — literatū
ros kritiką parašė K. Doveika, tomą 
sudarė E. Matuzevičius. Numatytas 
dar vienas tomas.

“THE DETROIT PRESS” dienraštis 
net du psl. paskyrė psichologui dr. 
Justinui Pikūnui. Jis dėsto Detroito 
katalikų un-te. Iškeliamas dr. Pikūno 
išradimas žmonių psichologiją tirti iš 
piešinių. Paminėta dr. J. Pikūno, kar
tu su dr. E. J. Albrechtu, 1961 m. pa
rašyta mokslinė knyga “The Psycholo
gy’ of Human Development”. Prieš ke
lis metus dr. Pikūnas yra parašęs vado
vėli apie vaikų psichologiją, paplitusi 
JAV mokyklose ir universitetuose.

ČIURLIONIO DAILĖS MUZĖJUJE 
Kaune surengta dail. V. Mamonaičio 
kūrybos paroda ryšium su amžiaus 50- 
ja ir darbo 25-ja sukaktimis. Išstatyta 
apie 300 Įvairių žanrų kūrinių, ypač 
keramikos dirbinių. Jų didesnę dalį 
sudaro Įvairūs dirbiniai, skirti žmo
gaus buičiai pagražinti: ąsočiai, pele
ninės, servizai midui, vazos, dailiosios 
odos dirbinia. 1958 m. Mamonaitis 
Briuselio parodoje gavo aukso medalį, 
be to, jo kūriniai buvo eksponuoti Bel
gijoje, Graikijoje, JAV-bėse. E.

ir Witsch leidykla, Koeln - Berlin, 
1962 m., 289 psl., DM16.80). “The Sla
vic Review” žurnale veikalą recenzuo
ja Vašingtono un-to prof. Poppe. Sa
ko: sovietų elgesys Turkestane be jo
kio abejojimo buvo grynas koloniz- 
mas. Tačiau jo vieno neužtenka daly-1 Antrame skyriuje pavaizduojamas pa
kų eigai aiškinti. Tiesa, Maskva varto- i vienių žydų vaidmuo sovietijos gyve- 
jo ir masini policinį terorą, bet turėjo: ninie; pasirodo jų daug mokslo ir me- 
ir vietinių pritarėjų, kuriuos, reikalui. no srityse, bet beveik neliko politikoje, 
praėjus, išvalė. Kaip žinoma, tokių ra- i Trečias skyrius suskaito žydų rašy- 
do ir Lietuvoje, tik dar prie valymų ■ tojų vertimus rusų kabon. Pasirodo, 
kažkodėl nepriėjo. j tik 20% sovietijos žydų drįsta “jldi-

Tautų gyvenimą sovietijos kalėjime še’ kalbą laikyti savo gimtąja. Ketvir- 
pavaizduoja Londone išėjės rusų ir tame skyriuje sužymėta ^medžiaga apie 
anglu kalba “Jews and the Jewish Izraeli: penktame — apie žydus užsie- 
People”: Collected Materials from the nvje- Paskutiniame skyriuje surašyti 
Soviet Daily and Periodical Press i veikalai apie žydus. Planuojama pana- 
(Contemporary Jewish Library, 1961,1 šias apžvalgas išleisti kas dveji metai.

anglų kalba

trijų dienų, ir man užteko, kad patikėčiau, jog nuodėmės 
man tikrai atleistos.

Po to keletą kartų ėjau išpažinties ir Komunijos, kol 
atsirado naujų “komplikacijų . Šiandien gėda pasakoti, 
bet tada... Kartą užsižiopsojau, pakilau eiti Komunijos, 
kai kunigas žegnojo. Greit atsiklaupiau, persižegnojau, 
ir vėl lyg užsimiršusi pakilau eiti prie Dievo stalo Tuo 
metu kunigas atsigręžė, pakėlė ostiją ir kalbėjo “Domine, 
non sum dignus". Aš susimaišiau, nežinojau ką daryti. 
Atrodė, padariau baisią nuodėmę — nepagerbiau Dievo.

Buvau perdėtai jautri, ir tuomet lyg pats piktasis būtų 
man kuždėjęs: mesk viską, būk kaip kiti — eik kartą per 
metus išpažinties; kam čia dabar stengies... ne tau toks 
gyvenimas!

Nėjau kurį laiką išpažinties. Bijojau kunigui pasakyti 
tą “baisią” nuodėmę. Bet kartą, skaitydama, radau Kris
taus žodžius: “Ateikite visi!” Jei Kristus būtų sakęs “atei
kite gerieji”, galvojau — aš negalėčiau eiti. Bet dabar 
“visi”, taigi — ir aš. Paskui pastebėjau, kad bažnyčioj 
daug kas eina šitaip, kaip aš tada ėjau — kunigui žegno- 
jant ar iškėlus Komuniją. Pati išsiaiškinau, jog tai buvo 
bereikalingas mano išgąstis. Per sekančią išpažinti nebe
sakiau tos “nuodėmės" nei kunigui.

Grįžo pagaliau ramybė
Kodėl anie Kristaus žodžiai man padarė tokį įspūdi? 

Nuo vaikystės girdėjau kitokius žodžius: “Dievas myli 
genis ir nemyli blogų". Žinojau esanti bloga — taigi. Die
vas manęs nemyli. Kai nuo vaikystės įsikali esąs nemyli
mas. sunku paskui nesvynioti, nenuogąstauti, nors protas 
ką kita sakytų.

Nemeilės įspūdis mane vedė i kitą baimę: jei mirčiau, 
tektų stoti prieš nemylimą Teisėją. Dėlto bijojau mirties; 
bijojau net prisiminti, kad teks mirti. O dabar man mir
tis visai nebaugi. Jos net gi laukiu, nes manęs laukia my
limas Tėvas.

Mano abejonės užtruko gal nepilnus metus. Kunigas 
aiškino, jog tai skrupulatiškas reiškinys. Nuo jaunystės 
buvau į tai linkusi. Nūnai kontroliavau save protu, aiški
nausi. ir abejonės manęs daugiau nebevargino.

Praėjo keletas metų. Jaučiuosi dvasiškai visai rami. 
Sk.msmai ir toliau mane lydi, bet jie nesunkiai pakeliami. 
Ko daugiau žmogui reikia, kad jaustumeis laimingas? 
Turto, sveikatos, garbės tikrai nereikia, — Ivaige pasakini 
Olga Nanragienė. f

Buvęs JAV valstybės departamento 
pareigūnas John C. Campbell (dabar 
dirbąs Council on Foreign Relations) 
recenzuoja tris ^veikalus, kur, atrodo, 
gal būtų kaiko ir apie Pabaltijį.

Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgarte 
1959 m. išleido anglų kalba Wolfgango 
Wagnerio “The Partitioning of Eu
rope”: A History of the Soviet Ex
pansion up to the Cleavage of Germa
ny, 1918-1945, 240 psl. Autoriui da
bartinė būklė Rytų ir Vidurio Europo
je atrodo esanti “milžiniška istorinė 
katastrofa”, kurios kaltininkais, aiš
ku, jam, kaip vokiečiui, netiek viską 
pradėjęs Hitleris, kiek nesusigaudą 
vakariečiai, kurie, žinoma, klaidų taip 
pat pridarę. Be abejojimo, kalbama 
čia ir apie Pabaltijį, bet knygos po ran
ka neturint, nieko tikslaus negalima 
pasakyti.

Alfred Metzner Verlag Frankfurte 
am Main 1959 m. išleido Ernst Birkės 
ir Rudolfo Neumano suredaguotą “Die 
Sowjetisierung Ost-Mitteleuropas: Un- 
tersuchung zu ihrem Ablauf in den 
einzelnen Laendern (398 psl., DM24). 
Veikalas vertingas faktų gausumu; pa
našus į Notre Daine un-to leidinį “The 
Fate of East Central Europe”, kurį 
1956 m. suredagavo prof. Kertesz ir 
kur apie Pabaltijį rašė Švedijoje mi
ręs latvis istorikas prof švabė (šio 
puiki bibliografija įdėta naujausiame 
Baltų Instituto Vokietijoje išleistame 
Commentationes Balticae, nr. VIII- 
IX). Pernai išėjo antra, papildyta, šio 
veikalo laida, apimanti įvykius iki pas
kutinių laikų. Apie Pabaltijį vėl para
šė latvis — JAV Kongreso bibliotekos 
pareigūnas Karlas Kalninš.

Amerikiečio R. V. Burks “Dynamics 
of Communism in Eastern Europe” 
(Princeton un-to leidykla 1961, 244 p., 
$5) paryškina visuomenės sluogsnius 
ir asmenis, sudariusius komunistinius 
sąjūdžius Rytų Europoje. Apie Pabalti
jį autorius, atrodo, nekalba. Recenzen
tas Campbell sako: “Kas Rytų Euro
poje vyko, nėjo pagal marksizmo vi
suomeninę ir politinę teoriją, nes ko
munistų sąjūdžiams vadovavo ir ašį 
sudarė ne proletarai, bet žemdirbiai 
valstiečiai, kuriuos kurstė įvairios 
priežastys — daugiausia įsisenėjusios 
nacionalistinės ir tikybinės kovos, ne- 
pranykusios ir komunistams įsiviešpa
tavus. Komunizmui Rytų Europoje pa
vyko ne dėl jo idėjų patrauklumo, bet 
dėl artumo, o daugiur — dėl sovieti
nių armijų įsiveržimo”.

Vyt Sirvydas

88 metų 
poeto mirtis .

Robert Frost, 88 metu amžiaus 
amerikiečių poetas, mirė praėju
sią savaitę. JAV neteko garsiau
sio savo poeto, kurio vardas pa
garsėjo pasaulyje tik po 40 me
tų amžiaus. Savame krašte, sako
ma, nė vienas netampa pranašu; 
taip ir Robert Frost pagarsėjo gy
vendamas Britanijoje ir, kai jau 
buvo pripažintas poetu, grižo i 
JAV.

Frost buvo filosofinis poetas. 
Jo poezija gili ir persunkta j ieš
kojimu augštesnių idealų gyveni
me. Mark Van Doren, poezijos 
kritikas, po jo mirties tarė: 
“Frost negali būti pakeistas”.

Nors poetas jau buvo sulaukęs 
gilios senatvės, bet pasižymėjo 
nepaprasta' energija. Nekreipė 
daug dėmesio į išorę. Daug kas 
sako, kad jam kirvis rankoje bū
tų tikęs daug geriau, negu plunks
na. Bet ta jo plunksna sukūrė 
daug nemirštamų dalykų. Jis yra 
4 kartus laimėjęs Pulitzerio pre
miją ir daugelį kitokių medalių.

Frost tikėjo ir dažnai sakyda
vo, kad kelios eilutės ar puslapis 
poezijos gali pasakyti tiek, kiek 
stambi knyga. Nors reikėjo 25 
metų, kol pasaulis jį pripažino, 
tačiau plunksnos nemetė. Poezi
ja buvo jo idealas.

Kurie stebėjo prez. Kennedy 
inauguracijos iškilmes, neužmirš 
baltaplaukio senelio vaizdo, kuris 
dėl akinančios televizijų šviesos 
neįžiūrėjo savo poezijos teksto ir 
ėmė deklamuoti iš atminties.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

sutraukiančių
hemarojus

yra ypatinga gydomoji medžiaga,Tai . 
įrodžiusi galią sutraukti hemarojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemarojus be skaus
mo. Ji minučių laike sumažina niežėji
mą ir nepatogumus bei pagreitina už
degimo pažeistų audinių gijimą.

Visais tyrimų atvejais, švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemarojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad šis page
rėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Ga
rantuota — arba grąžinami pinigai.
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Mann & Martel ud.
REALTORS

2336 Bloor St W. • Tel. RO. 2-8255
BABY POINT
$16.900 pilna kaina, gražus rupių 

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

BLOOR — WINDERMERE
$3.900 Įmokėti, 6 kambarių atskiras 

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

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

venterius. Vienuolikos metų se
numo pastatas, pastovus biznis, 
gera klientūra. Pilna kaina $28. 
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 $17.900. Du garažai, privatus 
įvažiavimas. Dvi atskiros krosnys. 
Išnuomota po $100 mėn. Įmokėti 
$5.900. Viena atdara skola balan
sui dešimčiai metų.

B. SAKALAS
Darbo Celei; 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
AUŠROS ŽINIOS

Šios savaitės rungtynės. Church ly
ga: pirmadienį, 8 v.v., Woodgreen CC 
patalpose Aušra J žais su Woodgreen; 
trečiadienį, 7 v.v., mūsų salėje Aušra 
B žais su Kimbourne ir po jų Aušra I 
žais su Grace; ketvirtadienį, 7 v.v., mū
sų salėje Aušra MB žais su šv. Jono 
MB. TLB lygos rungtynės — šį antra
dienį, 7 v.v., 23 Ferndale Ave. žais 
Aušra — Cicconees. B-C lyga: šį sek
madienį, tuoj po pamaldų — 12.15 v. 
Aušra Jr. žais su Tridents Jr. ir po jų 
Tridents Sr. žais II pusfinalių rungty
nes su latvių Šr. komanda. Draugiškos 
rungtynės — šį antradienį, 7.30 v.v., 
mūsų salėje Aušra MB žais su Street- 
ville.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai. B-C lygos antruosius pusfinalius 
laimėjo Aušra, nugalėdama Andys 78: 
65. žaidė: Buntinas 15, Serafinas 21, 
Rigby 12, Dalton 20, Bogusky 5, Lau
rinavičius 4 ir Zentins. Trečios pusfi
nalių rungtynės bus vasario 17 d. tuoj 
po pamaldų. CYO lygoje Aušra J pra
laimėjo Corpus Christi 30:33 ir Aušra 
M nugalėjo St. Vincents 20:6. Žaidė: 
Aušra M: A. Čeponytė 2, V. Jurevičiū
tė 6, M. Gutauskaitė 1, J. Simonaitytė 
9, I. Janeliūnaitė 2, L. Leveckytė ir B. 
Bekcrytė. TLB lygoje — Aušra Sr. 
pralaimėjo B-A komandai 30:43. 
Church lygoje Aušra I nugalėjo Isling
ton 72:43; Aušra J. pralaimėjo Uni
versity SH 43:54; Aušra B pralaimėjo 
Streetvillc 21:26 ir Aušra MB pralai
mėjo St. Chriš 14:15.

VYČIO ŽINIOS
Jaunieji stalo tenisininkai dalyvavo 

New York State Open turnyre Ročes- 
teryje. E. Sabaliauskaitė, laimėjusi 
mergaičių iki 18 m. ir iki 15 m. kla
sėse pirmas vietas, moterų klasės pus
finalyje nugalėjo dabartinę Kanados 
meisterę latvę Adminis ir tik finale 
pralaimėjo kanadietei Marenko. Jaun. 
stalo tenisininkų treneris P. Gvildys 
tikisi, kad pavyks E. Sabaliauskaitę 
įtraukti į Kandos moterų rinktinę, ku
ri vyksta į š.m. pasaulines stalo teniso 
pirmenybes Prahoje.

E. Sabaliauskaitė poroje su pagar
sėjusiu amerikiečiu Shiff finale pralai
mėjo Marenko porai. Taip pat sėkmin
gai pasireiškė šiose varžybose ir V. 
Nešukaitytė; jauniausioje klasėje lai
mėjo pirmą vietą, tačiau augšt. klasė
se turėjo likti Sabaliauskaitės šešėly
je. Vietinė spauda labai palankiai ap
rašė jaun. Nešukaitytės laimėjimus 
prieš pajėgesnes priešininkes. Kiek 
blogiau sekėsi Zabielai berniukų kla
sėse, bet ir jam atiteko keli laimėji
mai. Šiose pirmenybėse buvo labai 
gausus būrys jaunųjų stalo tenisinin
kų iš Buffalo, Ročesterio, Niujorko ir 
kitų vietovių. Praeitą savaitgalį Pr. 
Gvildys ir E. Sabaliauskaitė buvo iš
vykę į St. Agathe, Que., kur dalyvavo 
žiemos karnavalo proga suruoštame 
Laurentian Open turnyre. * '

Komandinėse stalo teniso pirmeny
bėse geriausiai sekasi II divizijos ko
mandai, kuri pirmauja, čia J. Nešukai- 
tis yra I vietoje, o E. Vaičekauskas — 
IV. Neblogai einasi ir V divizijos ko
mandai, kurios sudėty yra V. Nešukai
tytė ir Zabiela. Individualiai V. Nešu
kaitytė randasi septintoj vietoj su 10 
laimėjimų.

Krepšinio pirmenybėse. Church ly
ga: vyrai įveikė St Christopher 43:42, 
berniukai C pralaimėjo St. Christopher 
104:7 ir berniukai D pralaimėjo Wood
green 26:15. Nežiūrint šio pralaimėji

mo vytiečiai D klasėje pirmauja. Ne
oficiali šios grupės lentelė:

1. Vytis — 9 taškai,
2. St. Christopher — 8,
3. Woodgreen — 6,
4. Aušra — 5 taškai.

TLB lyga. Moterys įveikė paskutinėj 
vietoj stovinčias Tru-Way 54:33.

Mūsų rėmėjams: KLB Toronto apy
linkei, S. Ąžuolui ir S. Grizickui nuo
širdžiai dėkojame. A. S.

HAMILTONO KOVO ŽINIOS
Parapijų lygoj Kovo jauniai pasiekė 

rekordinį skaičių taškų vienų rungty
nių metu klubo istorijoj. St. John’s 
Burlington sutvarkė 136:28. Kovui taš
kus iškovojo: Vimerskis 54, Meškaus
kas 51, Bakaitis 14, Vindašius 8, Ky
bartas 5, Enskaitis 4.

Miesto lygoj mergaitės laimėjo prieš 
Hunter komandą 5:4. Laimėjimą nu
lėmė, kelios sekundės prieš rungtynių 
pabaigą, Jankutės metimas. Pirmeny
bių pirmą ratą kovietės užbaigė iškovo- 
damos antrą vietą.

Stalo teniso turnyras po sunkios ko
vos (trys pirmieji turėjo po vieną pra
laimėjimą) baigėsi S. Navicko iš Lon
don, Ont., laimėjimu. II vieta atiteko 
A. Grajauskui, III — G. Paltarokui, 
IV — Z. Stanaičiui. A. G.

Lietuvių studentų 
žinios

SKAUTŲ AKADEMIKŲ ruošiama 
žiemos stovykla vasario 8-10 d. jau ši 
savaitgalį. Rengėjai prašo, kad norin
tieji dalyvauti praneštų ar užsiregist
ruotu pas t. n. Jūratę Dailydaite tel. 
RO. 9-7940. ASS valdyba

STUDENTŲ TRADICINIS METINIS 
BALIUS — vasario 15 d., 8 v.v., penk
tadienį, Prince George viešbučio Fies
ta Room. Kviečiame visus studentus, 
filisterius, jaunimą ir senimą gausiai 
atsilankyti. Bilietus platina studentai 
ir “Dainos” krautuvė LE. 4-1274. Vi
sais baliaus reikalais kreiptis į studen
tų v-bos pirm. G. Beresnevičių tel. 
LE. 1-1432. TLSS-gos valdyba

Ateitininkų žinios
ATEITININKŲ METINĖS ŠVEN- 

TĖS PROGRAMA:
1. šeštadienį, vasario 9 d., 5 vai. v. 

šv, Jono Kr. bažnyčioje trumpos pa
maldos ir kun. B. Pacevičiaus žodis. 
Pamaldų metu klausomos išpažintys.

2. Sekmadienį, vasario 10 d., 10 v. 
ryto Prisikėlimo parapijoje ateitinin
kų pamaldos, šv. Mišios — už visus 
žuvusius ir mirusius ateitininkus. Pa
maldose at-kai dalyvauja organizuotai. 
Visi ateitininkai prašomi priimti šv. 
Komuniją. Pamokslą sako kun. dr. P. 
Gaida, sendraugių dvasios vadas.

3. Sekmadienį, 4.30 vai. p.p., Prisi
kėlimo salėje iškilmingas posėdis. Po
sėdžio metu bus duodamas įžodis. Po 
to paskaita ir trumpa meninė progra
ma, išpildoma jaunimo. Po programos 
kavinėje bendra visiems arbatėlė ir šo
kiai jaunimui.

Visi ateitininkai, prijaučią ir visa 
Toronto visuomenė nuoširdžiai prašo
mi šventėje dalyvauti.

ATEITININKŲ STOVYKLA ir šie
met įvyks Tėvų pranciškonų vasarvie
tėje New Wasaga. Stovyklai jau pra
dedama ruoštis. Data — liepos 6-20 d.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161
Didžiausias pasirinkimas namu, faunų, 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.

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

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105
Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimta ir sąžininga patarimą. '

TORONTO
SPAUDOS BALIUS 

rengtas “T2” ir šiemet buvo di
džiulis. Salė buvo pilnutėlė daly
vių. Tai vis skaitytojai ar šiaip 
spaudos žmonės, kuriems rūpi sa
voji spauda. Tvarka šį kartą bu
vo pavyzdinga. Kiek sunkino pro
gramos išpildytojams pergarsūs 
pasikalbėjimai ypač kavinėj. Pro
gramai sumaniai, humoristiškai 
vadovavo Ger. Balčiūnas. Solistai
L. Šukytė su V. Verikaičiu, akom- 
pan. D. Skrinskaitės, išpildė labai 
gražius dalykus. Aktorius Stp. Ra
manauskas ekspresingai padekla
mavo humoristinę poemą apie 
praturtėjusį “dypuką”. Inž. Pet
rulis su dail. T. Valiu filmavo 
svarbesniuosius momentus. Tai 
bus dalis filmo, kurį ruošia 
“Verslo” s-ga. Jos dėka ir šis 
spaudos balius galėjo būti nufil
muotas.

Loterija š. metais buvo ypač 
tutinga — buvo 13 vertingų fan
tų. jų tarpe dail. H. J. Žmuidzi- 
nienės akvarelė ‘Motina ir vai
kas” ir J. Tumosos radijo apara
tas. Dalis fantų davėjų buvo jau 
skelbta, čia paminėsime dar ne
skelbtus: Kohl a. Frish Wholesale 
Tobacco firma per “TŽ” rėmėją
M. Pranevičių atsiuntė kartoną ci
garečių ir 4 žiebtuvėlius; Margio 
Drug Store paaukojo: piniginę, 
šokolado dėžę, plunksnakotį ir 
kortų kaladę; vilnietis V. Skrebu- 
tėnas atnešė savo sukurtą pa
veikslą “Tėviškės ruduo”; P. Auš
rotas padovanojo japonišką radi
jo aparatą ir skutimosi mašinėlę; 
J. Beržinskas įteikė dienyną — 
bloknotą su taut, motyvų odiniu 
viršeliu. Laimėjusieji tas dovanas 
turėjo kuo džiaugtis. Rengėjai 
nuoširdžiai dėkoja visiems fantų 
davėjams, kurie tuo būdu taip ap: 
čiuopiamai parėmė spaudą. Jie 
taipgi labai dėkingi sp. baliaus 
tarnybų žmonėms, kurie taip rū
pestingai palaikė tvarką-, rūpinosi 
svečių vaišinimu, loterija, bilie
tais, kontrole ir t.t. Išskirtina pa
dėka priklauso programos išpil
dytojams, taip jaukiai nuteiku
siems visus dalyvius. Pagaliau dė
kui visiems atsilankiusiems, kurie 
neužmiršo kvietimo: “Baliuje da
lyvausi, spaudos rėmėju būsi’.

V. Judzentavičiūtė, dėsčiusi 
pernai lietuvių k. svetimų kalbų 
mokytojų vasaros kursuose, yra 
pakviesta tam pačiam darbui ir 
šiemet. Lietuvių k. dėstoma kana
diečiams mokytojams, kad šie ge
riau suprastų ką reiškia mokytis 
visai nežinomos kalbos. Pernai V. 
Judzentavičiūtė turėjo progos pa
mokų metu papasakoti ir apie 
Lietuvą, šiemet ji planuoja paro
dyti filminių vaizdų apie Lietuvą.

“Time Press”, lietuviška spaus
tuvė, vadovaujama J. Danaičio ir 
č. Senkevičiaus, persikėlė i nau
jas nuosavas patalpas — 6 Os- 
sington Avė., Toronto.

Litųan. mokyklos tarybos posė
dyje buvo patvirtintas steigimas 
pedagoginio lituanistinio semina
ro paruošti naujų mokytojų litu
anistinei šeštad. mokyklai, o esa
miems mokyklos mokytojams 
duoti progą pagilinti žinias peda
goginiuose ir lituanistiniuose da
lykuose. Diskutuotas klausimas 
Toronto mokyklos inspektoriaus, 
kurį tvirtintų KLB Kultūros Fon
das. Toronto šeštad. m-los mokslo 
metų užbaigimo data nustatyta 
gegužės 19 d. Svarstytas sąrašas 
tėvų, nesumokėjusių už savo vai
kų mokslą. Taryba yra nusistaty
mo, kad visi tėvai turėtų užsimo
kėti, o negalį to padaryti — tvar
kos dėlei turėtų paduoti prašy
mus atleisti nuo mokesčio. A.

NAUJŲJŲ ATEIVIŲ TEATRAS, 
Įsteigtas grupės ateivių, pradėjo dar
bą. Pirmasis vaidinimas numatytas ko
vo 10 d., sekmadieni, 2 v. p.p. ir 7 v.v., 
Crest teatre 551 Mt. Pleasant Rd.

Stato John van Druten pjesę ‘T Re
member Mama”, kurioje vaizduojamas 
ateivio šeimos gyvenimas. Režisorius 
— Rein Andre, estas, buv. Estijos 
valstybės teatro aktorius ir direkto
rius. Grupės vadovybėn Įeina dar — 
Roy Henry Pasano, pirm., gimęs Šan
chajuj iš italo-amerikieėio tėvo ir vo
kietės motinos; dr. Curt Borchardt, 
vokietis, teatro kritikas. Naująją teat
ro grupę globoja Crest teatras. Jos 
narių tarpe yra minimi ir lietuviai, 
bet minimame vaidinime niekas ne
pažymėtas. Teatro narių rėmėjų tar
pe Įrašytas A. Simanavičius. Nauj. 
ateiviu teatro sekr. Elizabeth Stecher, 
tel. 922-7383. Bilietai: $2.50, $2, $1.50 
ir $1.

ALYVOS NAUDOTOJAMS. — Nuo 
š.m. sausio mėn. visur alyvos kaina 
pakelta vienu centu — dabar teks mo
kėti 18,1 et. už galioną. Alyvos tiekė
jas per Liet. Namus Queen City Fuel 
Oil Ltd. persikėlė Į naujas patalpas— 
899 College St. j vakarus nuo Ossing- 
ton ties Delavare g-ve. Sąskaitas už 
alyvą galima apmokėti “Paramos” ban
kelyje. P. L.
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TORONTO MIESTO
1963 m. nekilnojamo turto mokesčiai
Pagal Savivaldybių Įstatymo nuostatus ir vykdant Miesto Tarybos 
nutarimą Nr. 21684, priimtą 1963 m. sausio 8 d., nekilnojamo turto 
mokesčių ūž 1963 m. pirmosios trys ratos nustatytos sekančiai:

Rajonai 
(Wards)
1, 2 ir 3

Pirma 
rata

Vas. 13

Antra 
rata

Bal. 10

Trečia 
rata

Geg. 29
4, 5 ir 6 Vas. 20 Bal. 10 Geg. 29
7, 8 ir 9 Vas. 27 Bal. 10 Geg. 29

Šiomis datomis Įmokėtinos sumos apytikriai sudaro pusę visų 1963
m. mokesčių. Už likusią sumą sąskaitos bus išrašomos apie metu 
vidurį ir vėl bus apmokamos per tris ratas. Šiuo būdu nekilnojamo 
turto mokesčius bus galima apmokėti per šešis kartus, vietoj trijų, 
kaip būdavo anksčiau, o apmokėjimui leidžiamas laikas bus žymiai 
prailgintas.

W. M. CAMPBELL,
City Treasurer

/ PADĖKA
Mirus mūsų brangiam vyrui ir tėveliui

A. t A.
STASIUI BU JO K UI, 

skausmo prislėgti nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir pažįsta
miems lankiusiems ir guodžiusiems žodžiu ir laiškais Velionį ir mane 
logoninėse.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pagerbė Velionį šv. Mišių 
užprašymu, prisiuntė gėlių; kurie taip gausiai atsilankė koplyčioje su 
juo atsisveikinti ir pareiškė mums užuojautą; karsto nešėjams bei vi
siems atėjusiems į bažnyčią išklausyti šv. Mišių ir paly dėjusiems Ve
lionį į kapines. Dėkojame Winnipego ateitininkams už gražų gėlių 
vainiką.

Nuoširdi padėka visiems pareiškusiems mums užuojautą spaudoje, 
laiškais ar žodžiu ir tiems, kurie parašė nekrologus apie Velionį 
spaudoje.

Ypatingą padėką reiškiame kleb. kun. J. Bertašiui už nuoširdų 
rūpinimąsi Velioniu ligoje, už paskutinius patarnavimus koplyčioje, 
bažnyčioje, kapinėse ir mums visaip padėjusiam.

Nuliūdę — žmona, sūnus su šeima ir duktė

Lietuvių skautų 
veikla

TORONTO LIET. inž. ir architektų 
skyr. aukojo S50 stovyklavietei ir pri
minė, kad tai tik pradinė auka.

SKAUTŲ - ČIŲ BŪKLAS pradeda 
įgauti tikro būklo pobūdį. Archit. Alg. 
Banelis paruošė būklo papuošimo 
projektą pagal kurį pradeda gražėti 
plikos sienos. Langų užuolaidas paau
kojo L. Rickevičienė. Skautiškas ačiū!

SKAUTŲ S/1VAITĖ. Nuo vasario 
17 iki 24 d. stenkimės kuo daugiausia 
daryti sueigų skiltimis ar draugovė
mis. Pasikvieskime pažįstamus kana
diečius ar kitų tautybių skautus. Va
sario 22 d. yra skautybės įkūrėjo Lor
do B. Powell gimimo diena. Į šios die
nos sueigą nepamirškime pakviesti ir 
savo dvasios vadus.

STOVYKLAVIETĖS FONDUI auko
jo ir pirko pėdas: po $10 — K. O. Asė- 
vičius, Z. K. Lembertas; po $5 — P. 
Gulbinskas, V. Bačėnas; S2 — J. Pa
kanta. Kiti aukojo po mažiau. Visiems 
aukotojams nuoširdus skautiškas ačiū!

TEIS. G. BALČIŪNUI už nemoka
mą vertimą skautų-čių “židinio” sta
tuto i anglu k. nuoširdus skautiškas 
ačiū! ‘

VASARIO 16 Rambyno ir Šatrijos 
tuntai paminėjo praeitą sekmadienį. 
Sueigoje dalyvavo per 180 skaučių-tų 
ir daug tėvų. Į skautus-tes tarė žodį 
kūr. savanoris maj. K. Asevičius. Į są
jungą tikraisiais nariais įstojo duoda
mi įžodį 36. Davusiems-ioms žodį kal
bėjo v.s. Stp. Kairys.

TORONTO SKAUTAMS-TĖMS pa
skelbtas stovykl. vartų projekto kon
kursas. Projektai ar modeliai turi būti 
pateikti iki kovo 3d. — Kaziuko mu
gės, kurioje jie bus išstatyti.

VASARIO 13 D., 7.30 v.v. pasyvių 
ir aktyvių sk. vyčių, davusių įžodį Lie
tuvoje ar tremtyje, subėgimas. Visi 
kviečiami ir laukiami skautų būkle.

Seni vyčiai
VASARIO 17 D., sekmadienį, 11 v. 

iškilmingose pamaldose visi skautai- 
tės pilnoje uniformoje dalyvauja Pri
sikėlimo par. bažnyčioje. Renkasi 10.30 
vai. par. salėje. F.

JURŲ SKAUTAI ruošiasi plaukioji
mo sezonui. Rambyno tunte, H. Manto 
budžių laivas, vad. v.vl. inž. K. Šal
kausko aktyviai pradėjo ruoštis atei
nančiam plaukiojimo sezonui. Pats va
dovas suprojektavo laivą, kurį iki pa
vasario reikia pagrindiniai pertvarky
ti. Jame tilps mažiausiai 10 žmonių 
įgula. Remontą atlikti turi kiekvienas 
jūrų skautas pagal savo vadovo užduo
tį. šią vasarą jūrų, skautai plaukios 
geru laivu ne tik Ontario ežere, bet ir 
Muskokoj savos stovyklavietės pa
krantėj.

Delhi, Tillsonburg
UŽGAVĖNIŲ POBŪVIS įvyks vasa

rio 23 d., Delhi lenkų salėje, 7 v.v.; 
rengia KLK Moterų dr-jos skyrius.

Visi svečiai bus vaišinami Užgavė
nių blynais, skanėstais ir kavute. Veiks 
turtinga loterija ir bufetas, šokiams 
gros geras orkestras.

Pelnas skiriamas Delhi šeštad. mo
kyklai, lietuviškai spaudai ir kitiems 
šalpos reikalams.

Maloniai kviečiame visus lietuvius iš 
arti ir toli atsilankyti į šį paskutinį 
prieš gavėnią pobūvį, linksmai praleis
ti vakarą ir paremti šalpos reikalus.

KLK Mot. dr-jos skyrius

PRISIKĖLIMO KATALIKĖS MO
TERYS pr. metais turėjo 9 sus-mus 
su paskaitomis, 13 v-bos posėdžių. Ka
lėdų ir Velykų švenčių progomis buvo 
aplankyti 75 kolonijos ligoniai ir įteik
tos jiems dovanėlės. Atvykusiai iš Len
kijos lietuvių šeimai buvo suruoštas 
priėmimas. Į Suvalkų trikampį ir Vo
kietiją buvo pasiųsta 102 siuntiniai, 
už kurių persiuntimą sumokėta $540.

Skyrius aktyviai dalyvavo parapijos 
gyvenime, ruošdamas agapes ir minė
jimus. Dr-jos suvažiavime pr. m. gegu
žės mėn. skyriui atstovavo 13 narių. 
Suvažiavimo užbaigimui Prisikėlimo 
sk. suruošė agapę; buvo atstovautos 
Lietuvos konsulo Kanadoje pagerbi
me; prisidėjo auka ir talka prie KLK 
Kultūros dr-jos organizuoto kun. dr. 
Pr. Gaidos sidabrinio kunigystės jubi- 
lėjaus ruošimo.

1962 m. skyrius turėjo $3.482,98 pa
jamų: iš nario mokesčio, aukų ir iv. 
parengimų. Buvo paaukota: po $100 
“Moters” žurnalui, “Aušros” klubo 
mergaitėms, šeštad. mokyklai; $50 
N. Pr. M. seselėms; $35 studentams; 
po $25: pabaltiečių moterų tarybai, 
ateitininkams, žurnalams “Lituanus” 
ir “Ateitis”; kitiems reikalams aukota 
smulkesnėmis sumomis.

Buvo suruošti du pobūviai - baliai 
ir atsikviesta Hamiltono teatro mėgė
jų grupė “Aukuras”.

Visas tas darbas būtų neįmanomas 
be Tėvo Placido, OFM, skyr. dvasios 
vado, nuoširdžios pagalbos. Skyriui su
maniai ir atsidėjusiai vadovavo pirm. 
Danutė Reginienė.

Naujajai valdybai linkime sėkmės. 
V. V.

Kuriais keliais 
plinta knygos?

(Atkelta iš 5 psl.) 
veninio būdas nepasikeis, neatro
do, kad būklė žymiai pakistų. Ga
lime būti tikri kad niekad Niujor
ke ar Čikagoje nebus tiek knygy
nų, kiek jų yra Paryžiuje, Frei- 
burge ar Buenos Aires. Užtat čia 
knygos pradedamos platinti to
kiose vietose, kurias europiečiai 
ar pietų amerikiečiai gali laikyti 
keistomis ar neįprastomis: vaisti
nėse, stotyse, didžiosiose krautu
vėse. Galima tai laikyti nesusi
pratimu, bet, galiausiai, ar svar
bu kokioje vietoje knygos pasie
kia skaitytoją? Svarbu, kad jos ji 
pasiekia.

Ir trečias: spausdinamų knygų 
Įvairumas. Minkštais viršeliais 
knygų katalogas prieš ketvertą 
metų buvo juokingas, šiandien gi 
jis Įspūdingas. Praktiškai, visi 
JAV knygų leidėjai, Įskaitant ir 
universitetus, sparčiai didina 
minkštais viršeliais knygų rinki
nius. Jų yra iš visų sričių: litera
tūros, filosofijos, religijos, gam
tos mokslų, technologijos ir t.t. 
Daugelis jų perspausdinta iš 
ankstyvesnių brangiai kainuojan
čių laidų. Dabar vidutiniškai pasi
turįs žmogus lengvai gali sudary
ti biblioteką iš tų kyngų.

Tas reiškinys JAV sudaro Įdo
mią naujovę. Toks knygų spaus
dinimas ir jų platinimas sudaro 
palankią kultūrinę linkmę, galin
čią duoti gražių vaisių ateityje.

F. SENKUS REAL ESTATE Telef onasd53344U‘
RETA PROGA! 42 akerių pušy 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

VYRIŠKU IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS priima užsakymus 
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų.

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

Ats.
Pr. KERBERIS

Darbo tel. LE. 2-4464
Namų tel. LE. 5-1584

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

Quebec — Bloor, $3.000 įmokėti, 
gražus 6 kambarių mūrinis 
namas, kvadratinis planas, 
alyvos šild. Kaina $15.500.

Jane — Bloor, $3.500 įmokėti, bun- 
galas mieste, moderniškai 
Įrengtas, kambarys rūsyje, 
naujas šildymas, garažas.

Geoffrey — Roncesvalles, $3.500 
įmokėti, didžiulis 11 kambar. 
atskiras mūrinis namas, kv. 
planas, garažai, 3 vonios. 
Gauna apie $300 mėn. nuo
mos ir butas šeimininkui.

Windermere — Bloor, $4.000 įmo
kėti, "7 kambarių atskiras 
mūrinis namas, naujas šildy
mas, gražus kambarys rūsyje, 
2 modern, vonios, garažas.

Indian Rd. — Bloor, $5.000 įmokė
ti, 11 kambarių atskiras mū
rinis namas, vandens alyvos 
šildymas, 2 vonios, garažas, 
reikalingas vidaus remonto. 
Arti Bloor.

Jane — Bloor, $5.000 įmokėti, gra
žus 7 kambarių atskiras mū
rinis namas, kvadratinis pla
nas, vandens alyvos šildy
mas, balkonas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, viena 
atvira skola balansui.

Swansea. Apie $4.500 įmokėti, pus
antro augšto, 7 kambarių at
skiras mūrinis namas, puikus 
viduje, garažas su privačiu 
įvažiavimu, didžiulis kiemas 
su vaismedžiais. Prašoma kai
na $17.900.

Rusholme Rd. — College. $5.000 
įmokėti, 9 kambarių per 2 
augštus, atskiras mūrinis na
mas, 2 vonios, 2 virtuvės, 
plius kambarys rūsy, garaž:

Runnymede—Annette. Apie S6.000 
įmokėti, visai naujas 7 kam
barių atskiras mūrinis na
mas, užbaigtas kambarys rū
syje, dvigubas garažas. Kvad
ratinis planas.

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.

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

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

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

nis, 10 did. kambarių namas, 
karšto vandens alyvos šildy
mas. Garažas ir šoninis įva 

/ žiavimas. Patogus 3 šeimom 
namas. Pilna kaina $22.000. 
Viena atvira skola. Balansas"“ 
10-čiai metų.

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

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

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

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

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

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

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

nai, “inter-come” sistema, 
keltuvas ir t.t. $38.40B meti
nių pajamų. Verta dėmesio 
investacija.

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

Toronto, prie 11 kelio. Mū
rinis 8 kambarių namas, ki
ti pastatai cementinių blo
kų. Du plaukimo baseinai. 
Piknikams stalai ir ugniavie
tės stovyklautojams. Resto
ranas. Likerių - dining room 
leidimas. Visi kambariai ap
statyti brangiais skandinaviš
kais baldais. Dėl pilnesnių 
informacijų, fotografijų bei 
įrengimų sąrašo, skambinki
te man dar šiandien.

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas LE. 6-9165
PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

MOHAWK 
Furniture Ltd.

2448 DANFORTH AVE. ir 137 RONCESVALLES AVE. 
Telefonas OX. 9-4444 Telefonas 537-1442

Abiejose baldų parduotuvėse vyksta 
vasario mėn. didelis 
IŠPARDAVIMAS

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 Queen St. W.
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450

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 aūgšt. su butu rūsyje. 3 mo
dem. virt., 3 atsk. vonios, priva
tus jvaž., 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
ma kartą parduodamas, to paties 
savininko išlaikytas 15 metų, su 
visais baldais.

(prie Lansdowne Ave.)
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 MOTELIS.
$20.000 Įmokėti, moterų gėrimo 

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

Turime krautuvių, tarmų, vasarviečių, hotelių, motelių Įvairiose vietose ir 
Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mos. 

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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PROGRESS ES““
1064 Bloor St. W. Tel. LE. 4-9286

(prie Gladstone Ave.)

NAUJAME BANKELYJE
Steigiant šį bankelį spaudoje buvo 

pasirodę įvairiu spėliojimų ir abejoji
mų, esą kreditas negali būti politinis

Geriausia dovana visai šeimai, tai nuosavas namas!

BLOOR — PACIFIC AVĖ. 8 kamb. 
mūr., vand. alyva šild.. mod. vir
tuvė, 2 vonios, garažas. Skubus 
ir pigus pard. $2.000 Įmokėti.

COLLEGE — LANSDOWNE AVE.
8 kamb. mūr.. naujai atremon
tuotas, naujas šild., geras mažam 
bizniui ar nuomavimui. $1.500 
įmok., vienas morgičius. Parduos 
už $12.900. Vertas dėmesio.

BERESFORD AVE. — ANNETTE.
7 kamb. kampinis namas, reikia 
mažo remonto, tinka dviem šei
mom. $2.000 įmok., prašo $13.500.

GARDEN ST. — RONCESVALLES.
7 kamb. mūr., 4 kamb. pirmame 
augšte, 2 virt. 2 vonios, vieta ga
ražui, arti susisiek., įmok. $3.000 
ir prašoma kaina $1*6.900.

RONCESVALLES — HOWARD
PRK. Mūr., 8 did. kamb. arti 
kraut, ir susisiek. Skubus testa
mentinis pard. Prašo tik $16.000.

BLOOR — HIGH PRK. 11 did. k., 
modernios statybos, rupių pi., 
atsk., originalus dupleksas. 4 ga
ražai ir privatus įvaž., tik $4.000 
įmok. Prašo $24.800, vertas dė
mesio pirkinys.

BOUSTED — RONCESVALLES.
Mūr. atsk., 10 kamb. namas. 2 vir
tuvės, naujas vand. alyva šild., 
did. kiemas. Geras pirkinys, nes 
parduos už $18.500 ir tik $6.000 
įmokėti.

DUNDAS — RONCESVALLES, 
žuvų prekyba - biznis. Moderniš
kai įrengtos patalpos, savait. apy
varta $900, geras biznis, augštas 
pelno nuošimtis. 10 metų nuoma. 
Sav. sutinka išmokyti vesti biznį.

kelio tarnautojas sutiko jį aptarnauti. 
Ir ką gi? Tas naujas klijentas įsirašė 
namu, paklojo $3.000 grynais ir prašė 
juos įrašyti į depozitą. Tuos pinigus 
jis laikė kanadiškame banke. ‘Para
mai” jis nepriklausė. Žinome, kad dar 
daug lietuvių -nepriklauso “Paramai” 
ir savo pinigus laiko kokiame nors 
banke ir iš ten ima paskolas.

Bankelių skaičių didėjimas reiškia 
ne kredito skaldymą, bet jo koncent
ravimą į lietuvių rankas ir lietuvių 
ekonominio pajėgumo augimą.

P. Lelis

reikalas, kooperacija nedalinama, “Pa 
ramos” bankeliui nereikalinga konku
rencija ir pan. Praėjus pusei metų tie 
būkštavimai nepasitvirtino.

Neseniai aplankęs tą bankelį įstojau 
į narius, palikau šiek tiek pinigų ir 
gavau antrą apdraudimą. Tas man ne
kliudo būti “Paramos“ nariu.

Bendras įspūdis geras. Pirm. S. Če
pas, aprodęs man patalpas pasakė, kad 
ikišiol tik vienas senukas iš fc4Para- 
mos’* perėjo į šį bankelį, nes jis visai 
arti jo gyvena, o “Paramos** ved. P. 
Sernas man pareiškė, kad iš “Para
mos** niekas iš narių neišsibraukia.

Naujo bankelio įkūrimas pirmiausia 
telkia lietuvių kreditą — perkelia jį iš 
kitų bankų. Kaip vienas kooperatinin
kas man aiškino, Toronto lietuviai už-; 
dirba per metus $15 mil., o jų turto 
vertė siekia apie $80 mil., žinoma, apy
tikriai. Taigi galime suprasti, kiek lie
tuvių kapitalo guli kanadiškuose ban
kuose.

Vieną vakarą, jau uždarant šį ban- Vakarų pasaulis. Jei viena pusė turi 
kelį, atėjo lietuvis ir klausia ar nega- atominius ginklus, tai kita pusė negali

SILPNINAMAS BUDRUMAS
Toronto un-to studentų susirinkime 

buvo iškeltas L. B. Pearson pasiūly
mas, kad Kanada vykdytų savo įsipa
reigojimus apsiginkluoti atominiais 
ginklais. 56% balsavo už, 34% prieš 
ir 10% susilaikė.

Komunistai pasisakė prieš. Mano 
nuomone, apsiginklavimo klausimą tu
rėtų nuspręsti Kanados parlamentas. 
Praktiškai viskas priklauso nuo priešo 
— Sov. Rusijos. Kokius ji turi ginklus, 
tokius, ir dar stipresnius, turi turėti

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

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

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

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

V. (Vic) BUTRIMAS
DĖL 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

laupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

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

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima 
tik 8%. Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir in
validumo atveju apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta san- 

. taupų dydyje.
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.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F . B O- € H U. L I S

71 BEATY AVE. • TORONTO ♦ TEL. LE. 3-5116
Taisau visokių rūšių laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pri- 

: statau į namus. DARBAS GARANTUOTAS. Taipgi per mane galite nusi- 
[ pirkti pigiau laikrodžius, šliubinius žiedus ir kt.

i VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis ete&na varymas. Šutai- 
sau * iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

VISU RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS

kelį, atėjo lietuvis ir klausia ar nega- l , ‘ ‘ ‘ . ‘ _
lėtų dar šį vakarą atlikti piniginių rei- pasilikti su akmeniu ar peiliu rankoj, 
kalų. Nors jau buvo po laiko, bet ban Kanadietis -v.

DALYVAUKIME LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIME. — 
Mes lietuviai, gyveną laisvajame pa
saulyje, šips švenėts minėjimui ruošia
mės iš anksto: čia mums niekas ne
trukdo ir dar gauname paramą iš val
diškų Įstaigų. St. Catharines B-nės val
dyba gavo leidimą iš atitinkamų val
džios įstaigų rinkti aukas pas yietos 
verslininkus ryšium su. Vasario 16 ir 
birželio deportacijų minėjimais. Lie
tuviai, gavę betkokią auką iš vietos 
verslininkų, sustiprins Šalpos Fondą ir 
bus galima sušelpti daugiau lietuvių į 
vargą patekusių.

Šiais metais Vasario 16 minėjimo 
programoje dalyvauja žymus akordeo
nistas V. Beniušis, kuris Ontario prov. 
akordeonistų muzikos festivalyje lai
mėjo sidabro taurę, ir pianistė D. Be- 
niušytė; abu iš Hamiltono.

Iš St. Catharines dalyvauja taip pat 
žymios akordeonistės B. ir A. Bogu- 
šytės, baleto šokėja D. Vilbikaitytė ir 
deklamuotoja I. Grigaitė.

Visų st. cathariniečių mėgiamas su 
paskaita atvyksta teis, notaras A. Lift- 
džius iš Hamiltono.

Į Lietuvos nepriklausomybės šven
tės minėjimą kviečiame visus Niagaros 
pusiasalio lietuvius. Minėjimas Įvyks 
vasario 16 d. slovakų salėje Welland 
ir Gige gatvių sankryžoje. Linksmajai 
daliai gros europietiška muzika. Pra
džia 6.30 v.v. Apylinkės valdyba

Taip sunku, taip spaudžia vargai, 
vos spėjai namuką naujai
Įsigyt geroj gatvėj, gražiai apstatyti, 
kaip kitas, žiūrėk, tau lyg ant patyčių, 
nupirko naujesnį, apstatė baldais 
per platų Atlantą į čia atvežtais.
Kaip paes tremtinėliai iš vargšės

Europos, 7
keliauja dabar į salionus mūs sofos 
iš Suomijos, Danijos, iš kraštų tolimų, 
nėr tremtiniui vargšui čionai tinkamų 
baldų atsisėsti, nei kojų ištiesti, 
kol nėra kambariai ir prausyklos 

ištiestos
kilimėliais minkštais, kaip pūkas 

švelniais,
kad padų nekutentų specialiai 

išaustais.
Nors ganydamas karves ir buvo 

papratęs
lakstyt po rugienas visiškai basas, 
suminkštino kojas, rankas ir figūrą, 
pritaikė prie baldų savo kultūrą, 
užkišo, jei buvo dar likę nuo seno 
palėpėn knygas, nes kokio gi peno 
beduoda knyga, jei skaityt užmiršai;
nebėra tam laiko, kai spaudžia vargai.

tai tuoj šeimininkė pasako kukliai, 
kad kėdė, kurioj sėdi yra du šimtai, 
o lėkštė padaryta iš tokios medžiagos _ 
(todėl nenustebkit dėl josios kainos),

nualinto tremtinio skilvio lepaus: * 
Pakilę nuo, stalo sušokame twistą, 
taip norim pajust ir pamėgdžieU : -

jaunystę. ; . J
bet nuplikę pakaušiai ir kieti sąnariai, * 
suvaržyti gorsetais šokėjų pilvai, 
iš šokio linksmos ir laukinės jaunystės, 
padaro modernią senių kvailystę.

Tautos Fondo aukotojai

Ir grįžta namo tremtinys išsisėmęs, 
prabangos, kultūros ir Snapso prigėręs, 
bet rytui išaušus ir vėl tuoj planai' 
kaip užkišt atsiradusią skylę naujai' 
tavo kišenėj ar kartais net dūšioj; 
nes kaip modernus ir mandras bebūsi, 
ta tavo nenuiildoma lietuviška sąžinė 
ima staiga tau į veidą ir pažeria: 
Ar bemoki tu džiaugtis paukštelio 

daina, 
ar suvirpina širdį ir tat! kaikada 
besiskleidžiantis žiedas pavasarį mielą, 
ar pajunti kaikada, kad reikia dar 

sielai t .
ir grožio ir gėrio krautuvėj 

nenupirkto,
bet Dievo mums duoto ir gausiai 

suteikto 4
visur aplinkui, kur tik pažvelgsi, 
įei iš svaigulio Savo akis tik užmerksi. t

įkurtuvių, vardinių, kitokiom progom, 
mes duodam kiek peno ir savo sielom. 
Sueinam rateliuos savųjų draugų, 
atgaiviname dvasią prie apkrautų stalų 
lietuvišku žodžiu gražiu ir skambiu: 
— Kaip fylina draivinti Buika nauju, 
ar bildini rūmą skiepe rekreaišen, 
kaip veikia tele-stereo-radio nauja 

kominaišen? ,
Jei kartais viešnia užuomarša kokia 
pati nesupranta ir nesuvokia 
paklaust kiek kainavo puošnioji 

lėkštė, ■ ’ <■’ -
kur šviečia ant stalo, kaip

trapioji gėlė,

Dar gnybteli širdį ir nuteikia 
nejaukiai, v 1 

mintis, kad vaikai lietuvišką kalbą tik 
jaukia,

bet taip sunku, taip spaudžia vargai 
ir nelieka tremtiniui laiko tokiai 
minčiai nenašiai ir visai ųepelmngai 
ir užmiega ant stalo jis miegu

laimingu. Bima

5a u lt S. Marie, Ont.
NAUJA APYL? VALDYBA. — Pas 

mus kas metai vis sunkiau ir sunkiau 
pavyksta išrinkti naują apylinkės val
dybą. Visuotiniame susirinkime pa
prastai dalyvauja apie 14-18 narių iš 
apie 160.. Priežastis labai paprasta — 
tingėjimas eiti betkokias pareigas apy
linkės valdyboje. Bet visi sutinka, kad 
lietuviška organizacija būtinai reika
linga. Taigi ir šiemet į susirinkimą 
atėjo tik 12 narių. Dėl tokio mažo su
sirinkusių- skaičiaus valdyba susirinki
mo neatidarė ir šaukė antrą, porą sa
vaičių vėliau. Ir į šį susirinkimą sausio 
27 d. atėjo tik 12 narių. Senajai val
dybai iš pareigų pasitraukus, vargais 
negalais buvo sulipdyta nauja apyl. 
valdyba. Pareigomis pasiskirstė: pirm. 
M. Riauka, sekr. A. Vanagas, ižd. S. 
Druskis, Šalpos Fondo atstovas L Ge
nys ir narys V. žurauskas. Į rev. ko
misiją: A. Skardžius, J. Okmanas ir V. 
Skaržinskas.

Valdyba rengia Vasario 16 minėjimą
— šokius vasario 16 d. ukrainiečių pa-________
rapijos salėje ir prašo visus tautiečius j nuoširdumu. Juk tai- vienintelė diena 

metuose! Tą dieną užmirškime asme
niškus rūpesčius ir pasijuskime tik lie
tuviais, stovinčiais glaudžiose gretose, 
vienas šalia kito!

RADIJO PUSVALANDIS nepriklau
somybės šventės proga bus transliuo
jamas iš CHLO stoties St. Thomas.

i penktadienį, vasario 15 d., 7.30 v .v.

Taujeriis, T. Valius, V. Vasiliauskas, 
J. Vailokaitis, A. V. Užupiai, dr. Žy
mantienė, S. Zubrickaitė, dr. tA. Va- 
ladka, A. Klimas;

S4: VI. Balsys, Z. Mažonas, A. Sage- 
vičius, J. Skėrius, M. šostakas, P. Vi- 
lutis;

$3: K. Aperavičius, B. Arūnas, dr. 
M. Ariysas, J. Bieizgys, Pr. Barauskas, 
S. Daugėla, A. Kalūza, J. Karka, F. 
Kasperavičius, P. Lelis, J. Dambaras,
A. Gurevičius, A. Lapinskas, J. Mar
gis, P. Mickevičius, dr. Sadauskienė,
B. Sakalas, A. Saulis, A. ševokas, K. 
Ožalas, C. Rickevičius, A. Pundzius, 
E. Vitartas. J. Uogintas, A. K. Rusinai, 
J. Vasiukevičius;

po $2 aukojo 275 asmenys ir po SI
— 186. Viso suaukota $1.225,75.

šia proga nuoširdžiai dėkojame vi
siems aukų rinkėjams, kurie savanoriš
kai ir be jokio atlyginimo rinko aukas 
po namus, ir visiems aukojusiems tė
vynės Lietuvos vadavimo reikalams.

TF Toronto skyriaus v-ba 
TAUTOS FONDO TORONTO

SKYRIAUS 1962 m. PINIGINĖS 
APYVARTOS APYSKAITA

Pajamos:
1. Likutis iš 1961 m. $867,34
2. Per Vasario 16 d. minėji

mą gauta
3. Gauta aukų per rinkliavą

Prisikėlimo parapijos bažnl 150,00 , Viena. — Budapešto komunis-
4. G-cta auk:; > iinė spauda praneša, kad vienos

šv. Jono parap. bažnyčioj 125,25 ; pjlįes griuvėsiuose rastas buv.
5. Liet, liuteronų evang. bažn 27,50 Į Vengrijos valdvtojo adm. Horthv
6. Aukos po namus 1.22o,/o %.- t; *7. Gauta nuošimčiai iš ban- i dienoraštis. Jis busiąs paskelbtas

kelio "Parama1^-— ~ 26,26 kompartijos spaudoj.
8. Kitos pajamos

1962 M. VASARIO 16 MINĖJIME 
TORONTE AUKOJO:

$15: A. J. Matulioniai;
$10: Kl. Dalinda, A. Dausa, P. Ja

nušonis, A. Kuolas, V. Sinkevičius, Pr. 
Liačas, P. Morkūnas, S. Treigys, J. 
Strazdas, V. Stukas, V. Užupis, Kl. 
Vaštokas, J. Žičkus;

$6: Ar. Diržys;
$5: J. N. Baltakis, V. Bačėnas, dr. 

S. Čepas, J. Bakšys, L. Biekštys, S. Bi- 
rietą, O. Dalindaitė, V. Dailydė, VI. 
Germanavičius, J. S. Girdzijauskai, J. 
Gustainis, A. Kantautas, A. Masionis, 
J. Maziliauskas, L. Karbūnas, S. Pa- 
cevičius, B. Pabedinskienė, B. Saka
las, P. Saulius, V. Sonda, P. Skablaus- 
kas, šalna, V. Sendžikas, B. Jackus, 
V. Lukoševičius, A. Rinkimas. B. Vai
dila, Vitalius, J. Žilys, A. Zubrys, A. 
Bumbulis;

S4: L. Balsys, V. Gudas, T. Savickas, 
V. Garbauskas;

$3: S. Arūnas, J. Ažubalis, J. Masio
nis, A. Piravičius. kun. B. Pacevičius, 
V. Plioplys, A. Sakevičius, K. Smilgis, 
J. Tonkūnas, B. Tamulįonis;

Po $2 aukojo 52 asmenys;
Per šį minėjimą Tautos Fondui iš 

viso surinkta $887^69.
TAUTOS FONDO TORONTO 

SKYRIUI 1962 m. RENKANT AUKAS 
PO NAMUS AUKOJO:

i $15: P.
j $10: kun. P. Ažubalis, dr. M. Aršti- 
i kaitytė, Br. Čepaitis, J. Dragašius, Ant. 
Kiškis. St. Juodviršis, P. Kudreikis, 
Tėvai pranciškonai;

$7: dr. Urbaitis, V. Vaidotas^
$5: Abromaitis, J. P. Augustinavi- 

čiai, J. Bakis, A. Baltrūnas, J. Bakšys, 
į E. A. Babelis, dr. Čepas, Br. Čepaitis, 
Pr. Čeponis, J. Dailydaitė, P. Dapkus, 
J. Demikis, K. Kudirka, K. E. Galiaus- 

: kas, kun. dr. Pr. Gaida, J. Girdzijaus- 
; kas, St. Laurinavičius, D. Mašalaitytė, 
; dr. J. Meiluvienė, B. Narbutas, V. Pau- 

. P. Puidokas, 
| dr. A. Pacevičius, kun. B. Pacevičius. 
J. Strazdas. H. Stepaitis, Saulėnas, A. 
Slapšys, E. Spudas, inž. J. Sližys, St. 
Stonys, P. Ščepavičius, Alb. Plioplys, 
Vyt. Liuima, L. Šalna, S. Treigys, J.

LONDON, Ont
VASARIO 16-tosios MINĖJIMAS 

Įvyks šeštadieni, vasario 16 d., Eastern 
Star Temple salėje, Piccadilly St., vie
nas blokas i šiaurę nuo CP gejež. sto
ties ir vienas blokas į rytus nuo Rich
mond St. Pradžia 7.30 v.v\ Paskaitą 
skaitys žinomosios knygos “Palik aša
ras Maskvoje” autorius dr. A. Nasyytis 
iš Clevelando. Meninę programą iš
pildys vietos skautai ir šeštad. mokyk
los mokiniai. Po programos įvyks ka
vutė panašiu principu kaip ir praėju
siais metais. Į šį minėjimą visada su
važiuoja daug svečių iš visų Londono 
apylinkių. Apyl. valdyba kviečia tau
tiečius ir šiemet atsilankyti tokiu pat

Radijo bangomis skriejanti lietuviška 
muzika atgaivins mūsų pavargusias šir
dis ir šventiškai mus nuteiks.. Nepa
mirškime pasiklausyti!

DIDELIS KAUKIŲ BALIUS įvyks 
vasario 23 d., šeštadienį, Eastern Star 
Temple salėje. Praeitais metais jis su
kėlė didelį susidomėjimą ir kiekvienas 
jo dalyvis žadėjo sekantį kartą ateiti 
su labai įdomia kauke. Daug kas nuo 
pat rudens jau pradėjo klausinėti, ka
da bus proga “kaukėms pasireikšti”.

D. E.

i —j. e A « n i 'ar- Meiiuviene, t>. ;xa Uundas Auto DOay Uionis, č. Pšezdzieckis, _ . . * j., i i-....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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM ?R TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 
Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Avė.

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namu CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

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

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.

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

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

Dėmesio namuv 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE. 7-2815

gausiai dalyvauti.
V. STANKŪNAS, mūsų mieste žino

mas rangovas, su žmona išvyko į Flo- 
■ ridą atostogų. Linkime gražiai jas pra- 
' leisti. A. V.

887.69: 

WELLAND, Ont.
SIUNTINIŲ REIKALU. — Numa

toma, kad BALFas gaus naujų vyriš
kų drabužių, kurie tiks siuntiniams. 
Valdyba prašo savo Bendruomenės na
rius iki š.m. vasario 13 d. pranešti 
šelptinų vyrų adresus Lietuvoje val
dybos nariui J. Paužuoliui, 640 King 
St., Port Colborhe, Ont. Tel. TE.44981.

Apylinkės v-ba

1.225,75

20,00

Iš viso S3.329.79
Išlaidose
1. Išmokėta LB Toronto

apyl. Vasario 16 minėjimo
išlaidų, padengimui $31’0,90 •

2. Liet, radijo vai. Madride 150,00 j
3. Liet, radio vai. Romoje
4. Tautos Fondo Atstovybės 

įgaliotiniui Kanadoje
5. Raštinės išlaidos
6. Liet, spaudai Kanadoje

Balansas:
Pajamų 
Išlaidų

125,25!

2.000,00 :
17.00 i
20,00 :

Iš viso S2.623.15 •

83.329,79
2.623.15

Likutis 1963. I. 1. $736,64

Bonna. — Pokario metu Vokie- 
Į tijoje labai išpopuliarėjo skridi-
• mo balionais sportas. Yra 13 ba- 
. iionų klubų, kurie kasmet rengia 
Į keletą rungtynių. Vienam skridi-
• mui balioną galima išsinuomoti 
: už $25-S30. ‘

Buenos Aires. — Argentinos 
laikraštis “El Mundo” skelbia, 
kad korespondentas M. Gleizer 
melyje gyvenanti vokiškai kal
banti asmenį, kuris atsisako su- 
Andų kalnų šlaituose surado na- 
teikti apie save betkokias žinias. 
Laikraščio nuomone, tai galis bū
ti M. Borman.

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

APDRAUDA
A6EIT

20
20
20
10
20

svarų 
svarų 
svarų 
svarų 
svaru

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

$15.90 
S 15.75 
$18.00
S23.50 
$26.90

Gardaus maisto 
SIUNTINIAI 

į USSR 
Pristatoma laike 2-3 savaičių. 

Pilnai garantuota, 
cukraus 
miltų 
ryžiu 
sviesto 
taukų

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

Greetings "R"
’34.00
1 svaras kavos pupelių
1 svaras kakavos,
1 svaras šokolado,ZM sv. alyvos
2^
2^
2%
2^

svaro 
svaro 
svaro 
svaro 
svaro

Household

namų, 
automobilių.
baldų ir t.t.

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

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. J. MATULIONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ŠT. 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. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAI
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 41 

(į rytus nuo Dufferin St.)

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 kitijaisymo 
darbai atliekami sąžiningai.
Garažo telefonas LE. 3-0631

International 
Driving School

WALDI
W. A. LENCKI,

B.A.* lu.Lt.B.
TEISININKAS — 

ADVOKATAS - NOTARAS
100 ADELAIDE ST. W.

1 svaras kavos pupelių,
10 svarų cukraus, 10 sv. miltų,
10 svarų ryžių,
5 sv. rūkyto bekono,
2% svaro aliejaus virimui,
2^2 svaro rūkyto kumpio.
PRAŠYKITE MŪSŲ PILNO SĄ

RAŠO. KURIAME RASITE
DAUGIAU SIUNTINIU PAČIŲ 

PASIRINKIMUI.

Siusk pinigus į 
SSSR

Tik GRAMERCY duoda jums:
• Pilną garantiją

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

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

• Išmokama pilnai
• Pasirašyti kvitai

Tik mes vieni duodame pasi
rašytus gavėjo kvitus už visus 
persiuntimu:.

Kursas: 9 rubliai už S10. Už pa- 
ta ra avima — iki S35 — $3.50. 
Virš $35 — 10%.

Specializuojasi nuo 1947 metų.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O. į

iPritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia gaivos skaudėjimų ir ner^ 
vingumų. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto

Telef. WA. 1-3924

DARBAS GARANTUOTAS.
Namų telefonas 247-3418

859 COLLEGE ST. 
Telefonas LE. 2-5461

Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavhno ir teorijos pa
mokos nemokamai.

Ror;n 107
Telefonas EM. 6-4182

Toronte

Shipping Co.
118 EAST 28th STREET, 

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

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

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

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

Dažai ir sienoms
-t.,.. .„MIA I VAŠKAS,popierisi šepečiai,

r TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER

891 DUNDAS ST. WEST
Tel. EM. 4.2715, Toronto, Ont

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBĖS, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN. ----------------

DRAUDIMO IŠTAIGA
24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612

I

< 
i
į

I

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRIČKUS atlieka Įvairios pija- 
ninų remonto darbas ir sustygari- 
mns. Perka ir parduoda naudotos 
pijaninus. Telefonas EM. 4-8757.

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

(pne Dufferin)
Visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas.

Sav. Ant. Paškevičiui

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius 

Visij rūšių elektros 
frengimai ir pataisymai. 

TeL RO. 7-9947
24 Hnmberview Rd., Toronto.

AL DŪDA DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVĖS. DRAUDIMAI RASOM! VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS 
KOMPANIJOS.

NAMŲ

RO. 6-7132
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Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— LK Moterų dr-jos, šios para

pijos skyr. metiniame susirin
kime išrinkta nauja valdyba: A. 
Šimkevičienė, O. Jonaitienė, R. 
Bražukienė, J. Kaknevičienė ir S. 
Petraitienė. Buvusi v-bos pirm. O. 
Eižinienė, aplinkybių verčiama, 
nebesutiko įeiti į valdybą. Iš at
skirų sekcijų pranešimų paaiškė
jo, kad skyrius yra aktyviai įsi
jungęs į labdaros veiklą, ligonių 
bei vargan patekusių lankymą. 
Skyriaus pastangomis par. salėje 
įsteigta kavinė, kuria visi gali 
naudotis sekmad. po pamaldų.

— Vasario 16 proga maloniai 
kviečiamos liet, organizacijos su 
vėliavomis dalyvauti iškilmingose 
sekmadienio pamaldose. Nepri
klausomybės šventės išvakarėse 
bažnyčia pasipuoš nauja šv. Jono 
Kr. stat’’!~. sukurta dail. J. Ba- 
kio. T. i j it bus užbaigtos visos 
stacijos. .

— Parodijos vadovybė nuošir
džiai skatina lietuviškąsias orga
nizacijas, jų atstovus, o taip pat 
pavienius asmenis gausiai daly
vauti Royal York viešbutyje gen. 
Lietuvos konsulo rengiamame ne
lietuvių svečių priėmime. Mūsų 
aktyvus įsijungimas bus gražus 
atstovavimas lietuviškojo reikalo 
didžiosios mūsų šventės proga.

— Šią savaitę lankomos šios 
gatvės: Wright, Pearson, Sorrau- 
ren, Neepawa, Parkdale, Lans
downe, Wilson ir Tryller.
' — Toronto ateitininkų šventės 
proga, šį šeštadienį, vasario 9 d., 
5 vai. p.p. parapijos bažnyčioje 
bus susikaupimas.

— Praėjusį sekmadienį bažny
čioje išdalinta 1962 m. finansinė 
parapijos apyskaita. Parapija sa
vo lėšas yra pakėlusi dvigubai: tu
rėjo $44.000,63 pajamų. Išmokė
ta gerokai skolų; padaryti b-os vi
daus remontai; aptvarkytos kapi
nės. Arti $2.000 išleista labdarai: 
šeštad. mokyklai. L. Vaikų Na
mams, klierikams, jaunimo orga
nizacijoms.

— Šį šeštadienį 8 vai. rytą ge
dulingos pamaldos už a.a. Joną 
Kazakevičių, neseniai mirusį Lie
tuvoje.

Sv. Jono Kr. Pašalpinės dr-jos 
susirinkimas — šį sekmadieni, va
sario 10 d„ 3 vai. p.p.. salėje virš 
“TŽ”. Valdyba

Skuipt. Dagio kūrinių paroda 
atidaryta Chapel Gallery 529 
Yonge St. Lankymo valandos: 
nuo pirmadienio iki šeštadienio 
11 vai. r. — 9 v.v.; sekmadienį — 
3 v. p.p. — 7 v.v. Bus atidaryta 
iki vasario 14 d.

SLA 236 kp. susirinkimas — 
vasario 10 d., sekmadienį, Liet. 
Namuose. Be kitų reikalų, bus ap
tariama Juozinių*vakaro parengi
mas. kuriam jau paimta kovo 16 
d. Liet. Namų didžioji salė.

Pagal naujai įvestą tvarką, su
sirinkimo dalyviai bus pavaišinti 
kava ir pyragaičiais, šiuo kartu 
talkinant p. Indrelienei ir p. Ric- 
kcvičienei. Pradžia 1 vai. p.p.

ap.
Sol. V. Verikaitis šį sekmadie

nį. vasario 10 d.. 4.05 vai. p.p., 
dainuoja per CBL radiją 740 ban
ga programoj Carl Topscott Sin
gers (CBC tinklas perduos visai 
Kanadai). Išpildys St. Šimkaus 
“Kas ant žirgelio”, pritariant vy
rų chorui, ir Beethoveno “Kūri
mo himną-“.

A. t A.

O N U l K A Z A N A V I C I U I 
Lietuvoje mirus,

sūnų Antana su žmona Audrone • C-
nuoširdžiai užjaučiame — •

I. M. Prancvičiai

A. t A.
JONUI KAZANAVICIUI Lietuvoje mirus,

sūnų ANTANA su žmona Audrone 
nuoširdžiai užjaučiame —

S. J. Bcržinskai

Gilią užuojautą reiškiame
BRONEI JURAITIENEI ir visai šeimai, 

jos tėvui mirus Lietuvoje —

A. E. Ripkcvičiai

• >

Mirus p. D Ii N D E R U I Lietuvoje, 

jo dukrai Jadvygai ir sūnui Povilui bei jo šeimai 

reiškiame gilią užuojautą —

Angelė ir Jonas Grikiniai
- ---------------------------------------------------------------------------- ----------------- •

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį sekmad. 10 v. — specia

lios Mišios už gyvus ir mirusius 
ateitininkus. Pamokslą sakys at- 
kų sendr. dv. vadas kun. dr. Pr. 
Gaida. Šventės proga visą Toron
to ir apylinkės ateitininkiją nuo
širdžiai sveikiname.

— Par. choro repeticijos: ant- 
rad. — moterims, ketvirtad.—vy
rams. Choras visiems nuoširdžiai 
dėkoja už parodytą palankumą jų 
parengimo proga.

— Pirmos Komunijos ir tiky
bos pamokos pr. m-los mokiniams 
bei gimnazistams — šį sekmad. 
po 10 vai. Mišių.

— Vaikų choro repeticija — šį 
sekmad., 2.30 v. p.p. muz. stud.

— Jaunimo sekmad. pasilinks
minimas — šį sekmad., 7.30 v.v. 
muzikos studijoje.

— 13-to skyriaus mokiniams 
prancūzų kalbos korepeticinės pa
mokos jau pradėtos. Tėveliai ir 
mokiniai, kurie korepeticinėmis 
pamokomis domėtųsi, prašomi 
skambinti T. Placidui arba T. Ra- 
faeliui, LE. 3-0621.

— Toronto arkivyskupo labda
ros veiklą Prisikėlimo parapija 
parėmė $120 auka. Labdaros fon
dui ruoštoje vakarienėje parapi
jai ir jos organizacijoms atstova
vo kleb. T. Placidas, P. I. Reginai, 
A. A, Kuolai, V. Sonda ir S. E. 
Kėkštai.

— KLK Moterų dr-jos Pr. sky
riaus parengimas — vasario 23 d. 
Visos skyriaus narės ir šiaip rodą 
palankumą dr-jos veiklai, malo
niai prašomi paaukoti fantų pa
rengimo loterijai. Juos galima at
nešti į par. raštinę. Parengimo 
pelnas bus skiriamas plačiai dr- 
jos labdaros ir kultūrinei veiklai 
paremti.

— Kitą savaitę par. kunigai lankys: 
Campbell Ave., Delaney Cres., Edwin 
Ave., Franklin Ave., Golden Ave., 
King St. W.. Lansdowne Ave., Lumber
vale Ave.. Lynd Ave.. Mechanic Ave.. 
Melbourne Ave., Neepawa Ave., Old 
Weston Rd., Parkway Ave., Perth Av., 
Ritchie Ave., Seaforth Ave., Silver 
Ave., Spencer Ave.. St. Clarens Ave., 
St. Helen’s Ave., Sterling Rd.,-Syming
ton Ave., Tyndall Ave., Wiltshire Av.. 
Wyndham Ave.

L. Studentų Rėmėjų Būrelio vi
suotinis metinis susirinkimas —- 
vasario 10 d., 6.30 v.v. Prisikėli
mo parapijos, muzikos studijoje. 
Darbotvarkėje v-bos pranešimas, 
valdomųjų organų rinkimai ir 
diskusijos jaunimo reikalais. Pra
šome narius ir prijaučiančius da
lyvauti. Būrelio valdyba

Prisikėlimo bankelis praneša, 
kad valdybos nutarimu sumažina
mi nuošimčiai už paskolas: asme
ninės paskolas vietoje 8% duo
damos iš 7%%. nekiln. turto — 
vietoje 7% duodamos iš 6%%. 
Taip pat nuo balandžio 1 d. pake
liami nuošimčiai už indėlius: vie
toje iki šiol mokėtų 4% bus mo
kama 4*4%.

Bankelio darbo valandos: penk
tadieniais 5-8 v.v., šeštadieniais 
10-12 vai. dieną, sekmadieniais 
9.30 -1 vai. p.p. ir pirmadieniais 
10-12 vai. diena. Bankelio tel. 
533-7647. * K,

Dr. Antanas ir Konstancija Va- 
liuškiai su dukra Gaja iš Gouver- 
neur, N.Y., svečiuojasi Toronte. 
Dalyvavo “TŽ” spaudos baliuje, 
lanko bičiulius Toronte ir Hamil
tone.

Toronto choras "Varpas", kartu su 
Lietuvių Vaikų Namams remti komitetu ruošia

Linksma^ vakaro, - šokius
šį šeštadienį, vasario 9 d., 7.30 vai. vakare 

Prisikėlimo Auditorijoje.
ŠOKIAMS GROS PUIKUS DONUBIO ORKESTRAS.
VEIKS GAIVINANTIS BUFETAS. BILIETŲ KAINA $1.50.
TURTINGA LOTERIJA. STUDENTAMS — $1.00.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
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MONTREAL, Que.
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS KOMITETAS, 

TALKINANT SV. ONOS DRAUGIJAI, 
į 

vasario 9 d., šeštadienį, 7 v. v.
AV parapijos salėje rengia 

kun. klebonui J. BOREVIČIUI, SJ,
IŠLEISTUVIŲ 
VAKARIENĘ.

Konsulo rengiamas 
' priėmimas

Pranešama, kad priėmimas, ku
rį Vasario 16 proga ruošia Lietu
vos gen. konsulas dr. J. žmuidzi- 
nas Kanados valdžios atstovams, 
įvyks vasario 16 d. nuo 6 v.v. iki 
8 v.v. Royal York viešbučio Onta
rio salėje. Pakvietimų dar galima 
gauti pas Toronto apyl. pirm. J. 
R. Simanavičių 974 College St., 
tel. LE. 4-1274.* Inf.

Toronto lietuvių kredito 
koperatyvo “Parama“ 

visuotinis narių - šėrininkų susi
rinkimas šaukiamas 19.63 m. va
sario 24 d., 3 vai. p.p. Prisikėli
mo parapijos salėje — 1021 Col
lege St., Toronto.

Darbų tvarka:
1. Atidarymas,
2. Praeito susirinkimo protoko

lo skaitymas,
3. Valdybos pranešimas — .

a. pirmininko,
b. iždininko,

4. Kredito k-to pranešimas,
5. Priežiūros k-jos pranešimas,
6. 1962 m. pelno padalinimas.
7. 1963 m. pajamų ir išlaidų są

mata.
8. Rinkimai — 1 nario į valdy

bą, 1 nario į kredito komite
tą ir 1 nario į priežiūros ko- ■ 
misiją, ,

9. Vaišės,
10. Sumanymai,
11. Uždarymas.
Dalyvaujančių narių registra

cija prasideda 2 vai. p.p. Prašome 
atsinešti nario knygutes.

Valdyba
KANADOS LIETUVIU 

KREPŠINIO PIRMENYBIŲ 
PROGRAMA

Vasario 23 d., šeštadienį, nuo 
10 vai. ryto Givins mokykloje. Gi- 
vins St., bus vyrų, moterų, jaunių 
ir mergaičių varžybos.

8 vai. vak. šv. Jono Kr. parap. 
salėje jaunimo šokiai.

Vasario 24 d., sekmadienį. 11 
vai. ryto šv; Jono Kr. bažnyčioje 
sportininkų pamaldos.

1 vai. p.p. St. Michael's salėje 
— Bathurst ir St. Cląir — įvyks 
varžybų finalai.

Pirmeynbėse dalyvauja Hamil
tono “Kovas“, Ročesterio “Saka
las”, Montrealio “Tauras-’, To
ronto “Aušra-’ ir Toronto “Vy
tis-’. Organizacinis komitetas i

ARTINASI VASARIO 16-toji
KLB statoma pavyzdžiu kitų- kraštų 

lietuviškoms bendruomenėms. Bet ar
čiau pažvelgę pamatysime, kad ir pas 
mus dar daug ko yra taisytino. Visi. 
jaučiamės lietuviškos bendruomenės 
nariais, bet kai sprendžiame bendruo
menės reikalus tarybose, susirinkimuo
se dažnai statome savo partijos, savo 
organizacijų reikalus augščiau. negu 
visos lietuviškos bendruomenės reika
lai. Pirmoj eilė turėtų stovėti — ben
druomenė, nes ji yra visuotinė, apjun
gianti visus lietuvius — gyvoji Lietu
vos dalis.

Artinasi lietuviams didelė šventė— 
Vasario 16. Toronte minėjimas Įvyks 
vasario 17 d., sekmadienį, Central 
Technical School salėje, Harbord ir 
Lippincott gatvių sankryžoj. Pradžia 
4 vai. po pietų.

Šis minėjimas ruošiamas visiems To
ronto apylinkės lietuviams. Minėjimą 
ruošia Toronto apylinkės valdyba.

Kviečiame visus dalyvauti.
Nepriklausomybės šventės proga pa

rodykime savo meilę tėvynei gausiu 
atsilankymu minėjime ir gausiomis au
komis lietuvių bendruomenei.

Toronto apyl. inf.
SOLIDARUMO ĮNAŠAI

Kas parems Lietuvių Bendruomenę, 
jei ne Tu. lietuvi? Tautieti, jei dar ne
sumokėjai solidarumo Įnašo, atlik ar
timiausiu laiku. Neatsilik procesijos 
gale, bet eik kartu. Daugumas lietuvių 
tą pareigą atliko, neišsiskirk ir Tu. 
Juk ir Tu kilęs iš lietuviško kamieno, 
tai pridėk šakelę ant lietuviškos bend
ruomenės aukuro.

Ačiū visiems, kurie solidarumo Įna
šą atidavė. Padėka rinkėjams, kurie 
talkino solidarumo įnašą surinkti. Dė
kojame parapijų klebonams, kurie pa
skatino mūsų tautiečius įmokėti soli
darumo įnašą ir leido parapijos patal
pose rinkti.

Taip pat prašome visus solidarumo 
įnašo rinkėjus, kurie dar neatsiskaitė, 
atsiskaityti su solidarumo įnašo vado
vu: M. Abromaičiu, LE. 2-4793.

Toronto apyl. informacija

Privatus asmuo
perka 

morgičius.

Telefonas
LE. 2-5461

TRADICINIS D Al II |Q
STUDENTŲ |)MI ||JO

įvyks vasario 15 d., penktadienį. 
Prince George viešbutyje
Gros geras orkestras. Veiks savas Bilietų kainą:
pigus bufetas. Užkandžiai nemoka- $4.00 studentų porai,
mai. Bus loterija. Pradžia 8 v. v. $3.00 vienam suaugusiam asmeniui.
Bilietų galima gauti pas studentus jų būstinėje ir prie abiejų bažnyčių 
sekmadieniais, “Dainos” krautuvėje LE. 4-1274. Telefonu užsisakoma 

LE. 1-1432, RO. 2-9752, bei prie Įėjimo salėje baliaus dieną.

KVIEČIAME VISUS IŠ TORONTO IR APYLINKIŲ 
ATEITI IR SMAGIAI LAIKĄ PRALEISTI.

T. L. St. s-gos valdyba

r) A ROYAL A l Alexandra
Nuo VASARIO 13 iki KOVO 9 

Vaakrais 8.30 v. (išskyrus vasario 
15, 25, kovo 4 d. vakarais prądžio 
7 v.) ir šeštadienių popiečiais 2 v.

^^Tnational • 

BALLET
★ COMPANY OF 80 z
* National Ballet Orchestra

Klasikinis ir modernus baletas, 
kaip Swan Lake, The Nutcrack
er, Copellia. Les Sylphides. Of
fenbach in the Underground. 
Bilietų kainos vakarais: $1.50, 
$2.50. $3.25, $4. šeštadienių 
popiečiais: $1.50. $2, $3, $3.50.

Dr. J. Žmuidzinas, Latvijos ir 
Estijos konsulai vasario 3 d., 1.45 
vai. p.p. buvo parodyti per 9 sto
ties televiziją. Per 10 min. truku
sį pasikalbėjimą su pranešėju L. 
Kossar jei atsakinėjo į klausimus 
apie Pabaltijo valstybes.

P A D Ė K A
Toronto Lietuvių Medžiotojų ir Žūklautojų Klubo valdyba nuo

širdžiai dėkoja visiems klubo nariams ir klubo rėmėjams, kurie savo 
darbu ir loterijos dovanomis prisidėjo prie šio klubo tradicinio baliaus 
parengimo.

Dalį gauto pelno klubas skiria šalpos reikalingoms lietuvių orga
nizacijoms. Klubas yra dėkingas visiems atsilankiusiems į šį parengi
mą ir tuo prisidėjus pasiekti augščiau minėtą tikslą.

Klubo valdyba
i ~

PADĖKA

Nuoširdžiausią padėką mes reiškiame Jums visiems kartu už tą 
taip malonų pobūvį, kuri mums suruošėt pagerbdami mūsų 35 metų 
vedybinio gyvenimo sukakti. Taip pat dėkojame už tą brangią dovaną.

Dėkojame p. Samulcvičiui už pasakytą kalbą; p. Balčiūnui už mie
lus linkėjimus: ypatingai gerb. kun. klebonui P. Ažubaliui: už jo kal
bą. kuri tikrai priminė ir mintyse mus nunešė į tą taip mielą bakūžę 
kaimo gale, ir už religinę mums dovaną.

Nuoširdžiausiai dėkojame rengėjams, kurie paaukojo tiek daug 
laiko ir energijos suruošdami mums tą pagerbimą: p.p. A. T. Balniams, 
A. V. Balniams, C. P. Dagiams, U. Grinskienei, L. V. Jarašunams. B. J. 
Morkūnams. S. A. Petraičiams. V. V. Plačiakiams, R. A. Puidokams. 
A. Račkauskienei. V. J. Samulevičiams, B. A. Sapijoniams. Z. K. Si- 
monaičiams. J. Vasikevičienei, P. žiuliui.

Tas gražus prisiminimas liks visuomet giliai mūsų širdyse. Mes 
liekam Jums visiems dėkingi ir pakartotinai tariame nuoširdų ačiū.

Emilija ir Povilas Jarašūnai

“West Lome Sun’’ sausio 3 d. 
1 psl. atspaude kitą rašinį kaip 
atsakymą Repšiams, pasirašytą 
One of the “Criminals”. Jame au
torius sąmoningai atremia St. 
Repšio tendencingus tvirtinmus.

P. B.

Parduodami 
šie reikmenys:

41^ pėdų vonia su kranais $10 
5 pėdų vonia su kranais $10 
20 duni su metai, dalim po $3 
Metalinės skalbyklos su

kranais po $5
Metalinės prausyklos su 

kranais po ' $5
4 degintuvų elektr. krosnis $5 

SKAMBINTI ir prašyti 
ANTANAS tel. LE. 4-8459

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolintomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montrealį, Londoną, Windsorą, Hamil 
toną. North Bay, Šudburi ir kitur.

30 DEWSON ST„ TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

Metinė ateitininkų šventė — šį 
sekmadienį, vasario 10 d. Iškil
mingas posėdis — 4.30 v. p.p. Pri
sikėlimo salėje.

Kęstutis Skrupskelis skaitys 
paskaitą. Jis yra vienas jaunųjų, 
čia mokslus baigusių, intelektua
lų, aktyviai besireiškiąs lietuviš
koje ir katalikiškoje veikloje. Jis 
yra baigęs Holy Trinity gimnazi- 

i ją Hartford, Conn. Vėliau studi- 
’javo filosofiją Tėvų-jėzuitų vad. 
i Fordhamo un-te, Niujorke ir jį 
i baigė magistro laipsniu. Šiuo me- 
‘ tu jaunasis filosofas ruošiasi dok
toratui ir profesūrai Toronto un- 
te. Jo sritis: moderniosios filoso
fijos istorija.

K. Skrupskelis visą laiką yra 
aktyviai reiškęsis ateitininkų 
veikloje. Sekmadienį 4.30 v. p.p. 
turėsime progos išgirsti jo paskai
tą ir kartu pasidžiaugti, kad atei
na nauja karta, teikianti daug vil
čių.

Dalyvauti kviečiami visi lietu
viai. Smulkiau žiūr. “Ateitininkų 
žiniose” 6 psi. V- K.

VISI TAUTIEČIAI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI.
Atskiri kvietimai nebus siuntinėjami.

Įėjimas $2.50, moksleiviams — $1.00. Rengėjai

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo šventės minėjimas 
MONTREALYJE įvyks šjn. vasario mėn. 10 dieną.

Minėjimo programa:
11 vai. Aušros Vartų ir šv. Kazimiero bažnyčiose 

iškilmingos pamaldos.
3 v. p.p. Plateau Hall, 3710 Calixa La Valle Ave.: 

Paskaita — V. Sidzikauskas, 
.Solistė A. Paškevičienė; šokėja G. Šimaitienė, 
Skautų Vyčių tautiniai šokiai -— vad. J. Piečaitis, 
Pianistas K. Smilgevičius,
A. Vartų parap. choras — ved. muz. A. Ambrozaitis.

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Organizuojama vyrų draugi

ja. Į org. komitetą įeina: J. Ber
notas, J. Astrauskas, V. Vasiliaus
kas ir J. Kibirkštis.

— šį sekmadienį, vasario 10 d., 
tuojau po Sumos bus jaunimo 
choro pirmoji repeticija. E. N.

KLK Moterų dr-jos literatūros 
ir meno ratelio susirinkimas sau
sio 31 d. AV klebonijoj praėjo la
bai jaukioje nuotaikoje. M. Jony- 
nienės diskusinė paskaita “Mo
ters žurnalo veidas” buvo stropiai 
paruošta ir sukėlė gyvas ir įdo
mias diskusijas. Būva iškeltos 
silpnosios ir stipriosios žurnalo 
pusės. Žurnalo veidas priklauso 
nevien nuo redaktorės pastangų, 
bet ir nuo pačių moterų pasyvios 
ar aktyvios laikysenos jame ben
dradarbiaujant. Paaiškėjo, jog 
mūsų moterys kultūrinės veiklos 
yra pasiilgusios. Ratelių susirin
kimai yra gausiai lankomi ir mo
terys noriai apsiima aktyvaus dar
bo rateliuose ir bendradarbiavi
mo žurnale “Moteris”. Nuošir
džiai dėkojam M. Jonynienei už 
tokią puikią paskaitą. A. M.

B. ir D. Staškevičiai susilaukė 
penkto kūdikio — sūnaus. Abu 
Staškevičiai nuoširdžiai reiškiasi 
tiek A V parapijos gyvenime, tiek 
kitoj visuomeninėj veikloj. Svei
kiname laimingus tėvus ir linki
me sėkmės.

O. Stankienė, retos energijos ir 
darbštumo senosios kartos mont- 
realietė. sunkiai susirgo; buvo 
oneruota ir gydosi ligoninėj. Lin
kime greitai pasveikti.

I

AV šeštad. mokyklos mokiniai 
or. šeštadieni atsisveikino su sa
vo m-los globėju išvykstančiu T. 
J. Borevičiu. SJ. Dalyvavo moky
tojai ir tėvų komiteto atstovai.

A. Išganaiticnė išrinkta Tautos 
Fonde atstovauti katalikių mote
rų draugiją.

PLIAS Montrealio skyrius savo 
susirinkime pr. sekmadieni išsi

Išnuomojami kambarys, virtuvė ir ve
randa, be baldu. Yra šaldytuvas, elekt
rinis virimo pečius, viskas naujai išre- 
montuota. Kaina $40 mėn. High Park 
rajone. Tel. RO. 2-9324.

Lietuviška baldu c.
dirbtuvė

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

TAUPYK IR SKOLINKIS 
SAVO KREDITO i
KOOPERATYVE į

“LITAS”!
Adresas: 1451 CRAWFORD 

BRIDGE AVE., VERDUN. P. Q. ;
Telefonas PO. 74280. •

RANKAS VEIKIA: Sekmadieniais nuo 10.30 iki 1 vai. p.p. Aušros Vartų 
parapijos salėje, šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Avc^ 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. 74 280. 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. Ručinską, HU. 1-2957.

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

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

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

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

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

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

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

rinko naują valdybą: inž. A. Puza- 
rauskas. — pirm., inž. V. Stanke
vičius—vicep. ir atstovas ryšiams 
su kitų tautybių kolegomis, arch. 
Vyt. Zubas — sekt., inž. J. Anio- 
lauskas — ižd. Senajai valdybai 
susirinkimas išreiškė padėką už 
gražiai atliktą veiklą. Ta pačia 
proga susirinkusieji išklausė inž. 
J. Bulotos labai įdomios paskaitos 
“Oro išskaidymas i elementus”.

A. Z.
> DISKUSINĖ PASKAITA APIE AL- 
j KOHOLIZMĄ pr. sekmadienį AV sa- 
i lėje susilaukė gražaus būrelio dalyvių, 
i Alkoholio įtaką žmogui nušvietė dr. V. 
į Paviląnis medicinos požiūriu. Ir Luko
ševičienė aptarė socialines alkoholio 
sukeliamas negeroves, Tėv. J. Borevi-

i čius, SJ, nagrinėjo alkoholio neigia
mą įtaką žmogaus charakteriui. Nuo
širdus buvo p. Gurecko pasisakymas, 
kuriame jis prisistatė kaip alkoholi
kas ir papasakojo kokios pagalbos jis 
susilaukęs iš AA — Alcoholics Anoni- 
mous — org-jos savo kovoje su šia li
ga. Diskusijose buvo iškelta, kad mū
sų visuomenė perdaug naudoja alkoho
lio įvairiom progom ir neretai paskati
na net jaunimą į šį neee~ą įprotį. Dau
giau tokiu paskaitų! Paskaitą organi
zavo KLK Moterų dr-ja. Po paskaitos 
rengėjos visus pavaišino kava ir pyra
gaičiais ir čia pat atsisveikino su dr- 
jos dv. vadu Tėv. J. Borevičiu, SJ. 
Dr-jos pirm. G. Kudžinieriė savo atsi
sveikinimo žodyje dėkojo klebonui už 
nuoširdų bendradarbiavimą ir dr-jos 
vardu įteikė dovaną. Tėv. J. Borevi- 
čius. SJ. savo žodyje pasidžiaugė nu
veiktais dr-jos darbais ir palinkėjo mo
terims ir toliau būti viena veikliausių 
organizacijų.

Bonna. — Nepaisant “gėdos 
dos sienos”. 1962 m. iš sovietinės 
rytų Vokietijos į Fed. Vokietiją 
nasitraukė 70 mokslininkų. Nuo 
1958 m. sausio 1 d. bendras į Va
karus pasitraukusiu mokslininkų 
skaičius siekia 1.676, profesorių 
— 126. docentų — 135 irk itų 
dėstytoju—234. tad bendras skai
čius — 2.171.

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 4.25rr. Už asmenines paskolas 
imama, tik 7.6%. Už nekilnojamo 
turto paskolas imama tik 6,5%. 
Pigus paskolų draudimas skolinto
jo mirties ir invalidumo atvejais.




