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Ištikimybės Diena 0

Kasmet švenčiame Vasario 16-tosios dieną — mūsų tėvynės 
laisvės ir nepriklausomybės sukaktį. Renkamės didesniais ar ma
žesniais būriais, klausome ugningų patrijotinių kalbų, pasižiūrime 
su pasigėrėjimu gražiai išpildomų tautinių šokių, pasiklausome 
solistų ar chorų dainų ir... vėl išsiskirstome, išsinešdami savo 
širdyse pasididžiavimo jausmą, kad esame atlikę savo tautinę — 
patrijotinę pareigą. Ir taip, metai iš metų, tautiškai vegetuojame 
ir tie minėjimai tampa įsisenėjusia rutina, įnešančia tik tiek pa
sikeitimų, kad kas metai į tuos minėjimus atsilanko vis mažiau ir 
mažiau dalyvių ir dėlto iš puošnių ir didelių salių esame priversti 
trauktis į apšiurusias ir pripelėjusias sinagogas*

Argi Vasario 16-toji tik tiek mums beturi reikšmės? Ar gi 
tik tiek ji mums beverta? Mūsų Nepriklausomybės šventė šiandien 
nebėra mums džiaugsmo, triumfo ar pramogos diena, bet yra 
tapusi mūsų skausmo ir liūdesio diena, nes esame vėl netekę to, 
kas mums visiems buvo taip brangu ir verta — esame netekę savo 
tautos laisvės, o kartu ir savo gimtų namų.
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tačiau tas skausmas ir liūdesys neturi pastūmėti mus į ne
viltį ir visišką rezignaciją, bet priešingai — turi sukelti mumyse 
ryžtą ir naują jėgą kovai susigrąžinti sau tai, ko esame netekę. 
Gerai suprantame, kad mūsų tautos ir valstybės fizinis likimas 
nepriklauso nuo mūsų ir vargu ar mes galime tą likimą pakeisti 
viena ar kita prasme. Tačiau yra ir kita pusė — mūsų tautos dva
sinis ir moralinis likimas, kuris netik kad yra mūsų rankose, bet 
esame kartu atsakingi už tą likimą, nes dalyvaujame savo tautos 
likimo sprendime, nors ir esame išeivijoje — toli nuo savo gim
tosios žemės. Ne nuo mūsų priklausys, ar nepriklausomybė Lie
tuvai bus paskelbta metais anksčiau ar vėliau, tačiau tik nuo mūsų 
priklausys ar bebus kam džiaugtis ir kam sutikti tą nepriklauso
mybės paskelbimą — ar beliks pakankamai tautinio susipratimo 
ir meilės Lietuvai mūsų ir mūsų priaugančiųjų kartų širdyse?

• v ’
Nežinomojo Lietuvos Kareivio karstas prieš palaidojant Karo muzėjaus sodelyje 1934 m. lapkričio 
23 d. Valstybės prezidento aktu Nežinomasis Kareivis buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus III laipsnio 
ordinu. 1950 m. rusai nugriovė žuvusioms paminklą ir Než. Kareivio kapą.

Pagarba, reiškiama Než. Kareiviui tenka visiems žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę, nes 
jis yra jų visų simbolis. Mintis tuo būdu pagerbti žuvusius kilo Prancūzijoj po I D. karo. Artilerijos 
sviediniai sudraskydavo kareivius, ir jų nebuvo galima atpažinti. Iš tokių karo laukų buvo parinkti 
nežinomieji kareiviai kaip visų kritusių simboliai.

Amerikos ir Prancūzijos susirėmimas
Vasario 16-toji tegul tampa mums priesaikos diena. Priesai

kos pasilikti ištikimais savo tautai, skleisti ir kultyvuoti mūsų tau
tinę kultūrą tarp savųjų ir svetimųjų' ir tuo parodyti, kad esame 
kultūringa, civilizuota ir susipratusi tauta, kuri yra verta būti 
laisva ir nepriklausoma. Meilę savo tautai, tautinį susipratimą, 
tautinę kultūrą ir gryną lietuvišką kalbą perduokime savo vai
kams, kad išliktume gyvi amžiams.

Ši brangi diena tegul uždega mūsų širdis ryžtu visomis išga
lėmis ateiti į talką savo pačių išsirinktiesiems vadovams — ateiti 
į talką darbu, moraline p.arama, respektu ir savo ištekliais. Lie
tuvių Bendruomenės vadovai yra reikalingi daug lėšų jūsų pa
vestiems ir pageidaujamiems tautines kultūros puoselėjimo ir 
jūsų vaikų lietuviško švietimo darbams atlikti. Iš jūsų laukiama 
nedaug — ne riebaus kąsnio nuo gausaus stalo, bet trupinio, kuris 
išaugs į kepalą, jeigu tas trupinys nukris nuo kiekvieno stalo. 
Parodykime savo tautinį lojalumą ir susipratimą ir šios brangios 
dienos proga aukokime visi, aukokime gausiai ir iš gilios lietu
viškos širdies.

Ši Vasario 16-toji tegul uždega mūsų širdyse meilę kiekvienam 
lietuviui — kaip savo tikram broliuk Tautinė vienybė remiasi 
tautinio broliškumo jausmu ir sąmone. Jeigu mes mylime Lietu
vą, tai turime mylėti ir lietuvį —' kiekvieną ir visus, nes juk Lie
tuva — tai mes ir savo tautos meilė yra neatskiriama nuo meilės 
lietuviui. Vienybę galime pasiekti ne prievarta ar užsispyrimu, 
o tik laisvu susitarimu, pagrįstu vienų kitiems pagarba. Neleiski
me mūsų bendrą kovą už visiems lygiai brangius dalykus pa
versti bendromis rietenomis, visiems lygiai nešančiomis pražūtį. 
Organizacinė santarvė turi remtis paskirų asmenų santarve. Kai 
visus mus sies draugiškas tarpusavio nusiteikimas, tai nebus sunku 
pasiekti ir organizacijų santarvės. Nepakanka niekam nebūti prie
šu; reikia kiekvienam būti tikru ir nuoširdžiu draugu.

Šia brangia Vasario 16-tosios proga aš drįstu kreiptis į kiek
vieną lietuvį, betkuriame pasaulio kampelyje, Į kiekvieną lietu
višką organizaciją ir instituciją kviesdamas perkratyti savo tau
tinę sąžinę ir iššluoti švariai visas nesantaikos ir tuščių asmeninių 
bei partinių ambicijų šiukšles. Šie metai yra Pasaulio Lietuvių 
Seimo metai. Padarykime juos taip pat taikos, vienybės ir nuo
širdaus tautinio solidarumo metais.

Dr. J. Sungaila.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

valdybos pirmininkas

Senas vakariečių nesutarimas tapo atvira kova
GEDIMINAS GALVA

Perversmas Irake įvyko prieš Kassem ir jo vyriausybę. Prieš 4 su 
puse metų Kassem nuvertė Irako karalių ir jį nužudė. Dabar tAs 
pats įvyko ir su juo. Perversmą vykdė jaunų* karininku grupė su 
Egipto diktatorium Nasserio žinia ir pagalba.* Revoliucininkai eina 
šūkiu: “Vardan Dievo ir Tautos”. Priešaky stovi 35 metų pulk. 
Abdel Kerim Mustafa. Buvęs Irako valdovas Kassem buvo sukilėlių 
užkluptas kr. apsaugos rūmuose ir gynėsi 11 valandų ligi pritrūko 
amunicijos. Jo lavonas buvo parodytas Bagdado televizijoj. Sukilė
liams ypač priešinosi ginkluotų komunistų būriai. Visa eilė valsty
bių jau pripažino Irako sukilėlių vyriausybę.

Kuboje organizuojama tarptau
tinė brigada, kurios narius su
daro daugiausia P. Amerikos 

įvairūs revoliucininkai, komunis
tai ir avantiūristai, kurių niekur 
netrūksta. Jie čia komunistų spe- 
cų apmokomi sabotažo darbams ir 
vietos sukilimams ruošti ir jiems 
vadovauti. Jų treneriai yra rusai, 
čekai, kiniečiai ir ispanų respub
likonai. Komunistų nuomone, P. 
Amerikoj kiti kraštai neturi mai
šytis, nes tada galėtų įsikišti ir 
JAV. Jie stengiasi viską pavesti 
vietos rcvoliucininkams. Kuboje 
sudaryta speciali “revoliucininkų 
vadovybė . Tarpt, brigadai vado
vauja rusų pulk. Jaroslav Volens- 
ky. kinietis Lin Vhiao Yen ir is
panas gen Alberto Bayo. Be jų 
dar yra penki rusų generolai, ku
rių vyriausias — Šlazenko. Taigi. 
Kliba tampa revoliucijos lizdu, ir 
artimoj ateity prasidės neramu
mai Meksikoj. Gvatemaloj. Vene- 
zueloj, Costa Rica. Hondūre ir ki
tose mažose valstybėse.

Vokietijos Antrieji Rūmai—se
natas vienbalsiai priėmė rezo
liuciją, raginančią vyriausybę 

priimti Britaniją į Europos Bend
rąją Rinką' Vokietijos Antrieji 
Rūmai susideda iš Vokietijos 10 
provincijų atstovų.

JAV prez. Kennedy spaudos 
konferencijoj užsiminė ir apie 
Kubą. Jau anksčiau kr. aps. 

min. McNamara ir žvalgybos dir. 
McCone tvirtino, kad Kuboj nėra 
puolamųjų ginklų ir kad nesą 
daugiau kaip 17.0*00 rusų karei
vių. Tas griežtai nesutinka su se
natoriaus Keating tvirtinimais. 
Prezidentas patvirtino savo parei
gūnų duomenis. JAV esą atidžiai

seka judėjimą Kuboje, ir nuo lie
pos mėn. yra padariusi 400 žval
gybinių kelionių lėktuvais.

JAV senatorius Keating, kuris 
atidžiai seka Kubos padėtį ir yra 

jos reikalų žinovas, tvirtina, 
kad šiuo metu Kuboje yra 80.000 
rusų kareivių. Senatorius Stennis 
papildo jį ir mano, kad JAV turė
tų pareikalauti Rusiją atsiimti sa
vo kariuomenę, kaif atsiėmė ra
ketas. Manoma, kad ši bolševikų 
kariuomenė gali būti pavojinga 
mažom kaimyninėm valstybėm. 
Kalbama, kad prez. Kennedy rei
kalauja Chruščiovą atitraukti sa
vo karius iš Kubos* ’ .

Australijos vyriausybė įsakė so
vietų ambasados I sekr. Ivanui 
Skripovui išvažiuoti iš Australi- / 
jos. Jis buvo sugautas beren

kant žinias iš pasamdytų agentų. 
Nežiūrint sov. ambasados protes
to. išskrido lėktuvu i Maskva.fe fe

Vokietija dirba Britanijos nau
dai jos byloje dėl įsijungimo į 
Europos Bendrąją Rinką, nors 

Britanija yra pasisakiusi už ilges
nį Vokietijos padalinimą ir jos 
drtlrey i-aik-vrrnr-T>Otševikų Žinioje. ‘ 
Adenaueris tvirtina, kad* kai Vo
kietijos parlamentas patvirtins 
Prancūzijos - Vokietijos neseniai 
padarytą sutartį. De Gaulle sutik
siąs vėl iškelti Britanijos priėmi
mo klausimą.

N. Chruščiovas, paklaustas apie 
sąjungą Rusijos, Britanijos ir 
JAV prieš raud. Kiniją, su ku

ria Rusijos santykiai kasdien blo
gėja ir yra jau išėję į viešumą, at
sakė — “niekados”. Nepatinka 
jam ir “trečioji jėga”, organizuo- 
janfa De Gaulle, nors Rusija esan
ti stipresnė už visas pasaulines 
jėgas. Dar kartą pakartojo, kad 
Kuboj rusiškų atominių ginklų 
nesą.

Danija pasipiktinusi atsisako 
nuo Europos Bendrosios Rin
kos. Jos būtina sąlyga — Bri

tanijos priėmimas.
Europos Be nd r. Rinkos kraštų 
kr. demokratų partijų konfe
rencija pageidavo, kad artimoj 

ateity būtų sušaukta valstybių 
gaivu konferencija ir kad Britani
jos klausimas būtų iš naujo per
svarstytas. Europos Bendrosios 
Rinkos pirm. prof. Hallstein, vo
kietis. ragina jos narius priešintis • 

: “vienos pajėgos”, t.y. Prancūzijos 
; vyravimui. Jis sako, kad durys 
turi būti paliktos atviros Britani
jai.

Sov. Sąjungos užs. r. min. Gro
myko Įteikė Prancūzijos ir V. 

Vokietijos ambasadoriams protes
to notas dėl sudarytos bendros 
sutarties tarp Prancūzijos ir Vo
kieti jos.

Buvęs Prancūzijos min. pirm.
George Bidault po ilgo nesiro- 

dymo iškilo Britanijoj. Bidault 
vra sąjūdžio prieš De Gaulle va
du ir slapstėsi užsieniuose. Pašli
jus Britanijos santykiams su De 
Gaulle, jis atsirado Londone, kur 
bando išnaudoti susidariusią si
tuaciją.

Kissinger š.m. sausio mėn. “For
eign Affairs” žurnale aptardamas 
vakariečių įtampą daug ką nori 
suprasti, pateisinti Prancūzijos ir 
Vokietijos kaikuriuos polėkius, 
nors stebėdamas įvykius per ame
rikietiškus akinius randa ir prie
kaištų minėtiems kraštams. Jis 
nenorėtų palankiai vertinti da
bartinių politinių vadų, tačiau 
nuogąstauja, kad pasitraukus K. 
Adenaueriui ir De Gaulle gali iš
kilti asmenys, kurie nepajėgs 
spręsti iškylančių klausimų. Jo 
užbaigiamieji du sakiniai verti 
ypatingo dėmesio: “Abejose At
lanto pusėse esama dviejų rūšių 
realistų: vieni vertina įvykius, ki
ti juos kuria. Vakarai yra reika-

Š.m. sausio mėnesio paskutinė 
savaitė atnešė eilę smūgių JAV 
užsienio politikai. Nors jų šaknys 
ilgos, bet vaisiai brendo pamažu. 
Iš anksto galima buvo numatyti, 
kad ant Vašingtono užplauks tam
sūs debesys, bet vargu buvo gali
ma išpranašauti, kad tomis, pat 
dienomis jis sulauks kelių rimtų 
smūgių: Paryžiaus užkietėjimo 
anglosaksų atžvilgiu, viešo maiš
tavimo Kanadoje, naujo pavojaus 
.Kuboje ir nesutarimo su Maskva 
dėl branduolinių ginklų bandy
mo.

Tarptautinė politika yra kin
tančios tikrovės išdava. Ji turi 
remtis netik idealais, kurie sie
kiami įgyvendinti, bet ir tikrovi
niu jėgų santykiu. Deja, tarptau
tinės politikos idealai netiek pa
lenkia tikrovę, kiek tarnauja tik
rovės politikos veidui paslėpti.

JAV užsienio politika iki šio . * « . ... . , i-ii- jonus, tarp tu dvieju įvykiu esą-iTioin TwniimH min L’rvvL'o oc * • •/**•/*IlIclU IlvUUlJlU I1UU luV&Kcltd. I1U- — A nu/tra/d..... . ... . • .. .na didelio skirtumo. Anuometreti, bet neteseti, siekti .pasi-1 ]ki či SDauda siautė ič su
mesti. Tuo metu buvo sukurta ..... .... * haimAą nūnai 
daug pasakų, kurios išnyko, lyg vk<- rarvžius buvo “anšau- 
gar.n. Liko tikrovė. Branduoliniu ’\.P; , 1 ar?Z1US Puv_° ?psau
gmklų monopolio pasaka tapo pa- • kTį iš Maskvos vie- 
vojingu siautėjimu. Parama P. tautybės rašeivos rvšium su 
Amerikai nenumalsino neapykan- D v » vciksmu Drisiminė ir
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Hitlerio iškilimą prieš 30 m., ir 
Otto von Bismarck, buvusi Vokie
tijos ambasados sekretorių Pary
žiuje.' ir naują grėsmę Europai, 
kai Prancūzija pasišovė jai vado- 
;.>ii.i -’švados aiškios — apsupti 
ir palaužti Prancūziją.

Tuo pat metu amerikiečiai 
įvairus pareigūnai siautė Europo
je ir bandė paveikti kaikuriuos 

; politikus pasipriešinti Paryžiui. 
Perteikiamos nuotaikos iš Euro
pos gana sutirštintos. Amerikie
čių spauda sudarė Įspūdį, kad Eu
ropos ūkinės bendruomenės na
riai tuojau pat su kurstys maištą 
prieš Paryžių ir net sunaikins tu
rimą bendruomenę — vištą, kuri 
deda auksinius kiaušinius. Žino
ma. ji nutylėjo vokiečių susijau
dinimą patyrusi apie santarvę su 
prancūzais.

Kiekviename krašte yra dūmų, 
kurie jau seniai kaikam akis 
griaužia. V. Vokietijoje jau seno
kai esama Įtampas tarp K. Aden
auerio ir L. Erhardto, kuris nū
nai surado talkininkų kancleriui 
pulti. Keista, kad i tą puolimą 
įsijungė net užs. r. min. G. 
Schroeder, buvęs nacionalsocialis
tas ir nepaprasta sparta pasie
kęs Auswaertiges Amt slenksti. 
Panašių nesutarimų esama ir Ita
lijoje. kur dešinysis kr. demokra
tu sparnas yra nepalankiai nusi
teikęs A. Fanfani vyriausybei.

Londonas laikėsi skirtingos 
taktikos. Jis laukė iki Prancūzija 
galutinai nutrauks derybas. Mac
millan ir jo bendrai priešpuolio 
žodžiuose prikaišiojo daug ką 
prancūzams pamiršę nuožmius 
anglų veiklos būdus praėjusiame 
amžiuje netik Kinijoje, bet ir ki
tuose kraštuose.

Paryžiaus atkirtis 
Havardo un-to prof. Henry A.<

čiau iki šio meto neišryškinta kas 
už ką atsakingas. Vokietijos su
skaldymas ima keršyti, nes šnek
tos apie suvienijimą nūnai yra sa
vęs apgaudinėjimas. Prancūzija 
žodžiais nesugebėjo išsikovoti pa
dėties, kuri būtų priimtina Pary
žiui. Kanadoje seniai žinomos kai- 
kurios.JAV nedraugiškos nuotai
kos, kurias kurstė kapitalo spau
dimas.

Anglosaksų pyktis
Amerikiečių spauda pradėjo 

Prancūzijos puolimą sausio 14 d., 
kai prez. De Gaulle padarė ne
lauktą pranešimą spaudos atsto
vams. Ir neatrodo, kad puolimas;
greitai sustos. Spaudos susijaudi- lingi tų, kurie kuria tikrovę”, 
nimas prašoko buvusį 1957 m.,' (Nukelta i 5 psl.)
kai sovietų paleistasis žemės pa
lydovas labiau iškėlė jų vardą, 
kaip dirbtinė propaganda ūž mili-

nemenkesniais šaudmeni-

Jos ir nepagerino padėties. Pa
vergtųjų tautu laisvinimas nūdie
na tapo pasityčiojimu, kai lūpos 
kaikada patylomis šnabžda—ban
dysime. bet rankos spaudžia pa

vergėjo ranką. Bendravimas su 
Europos tautomis iki šio meto ne
rado realios atsparos. S. Atlanto 
S-ga sudaryta Europai ginti, ta-

Kas naujo Kanadoje ?
Vėl nauji rinkimai. J. Diefen- 

bakerio vyriausybė nebeatsilaikė 
opozicijos partijom ir parlamen
te gavo nepasitikėjimą. Parla
mentas paleistas ir nauji rinki
mai paskelbti balandžio 8 d. Pa
čiame ministerių kabinete buvo 
prasidėję nesutarimai. Dalis ka
bineto narių reikalavo, kad Die- 
fenbakeris pasitrauktų prieš pa
leisdamas parlamentą. Tokiu at

. veju ir dalis Social Credit par
tijos narių būtų balsavę už kon
servatorius.

Partijų populiarumas pagal 
Gollup viešosios nuomonės insti
tutą yra toks: už liberalus šiuo 
metu pasisako 47% visų apklau
sinėtųjų ir už konservatorius 
32%. *

' Virš Niagaros krioklio bus sta
tomas 240 pėdų augščio ratas, 
primenąs panašius ratus įvairio
se parodose. Idėja kilo vienam 
vokiečiui, mačiusiam panašią ka
ruselę Vienoje. Niagaros miesto 
savivaldybė tuo projektu yra su
sidomėjusi. nors kainuotų virš 
$1.5 milijono.

Ateity namai bus šildomi ato
mine energija — pareiškė Kana
dos atominės energijos pirm. J.

L-. Gray. Pagal ji. iki 1983 m. 
visi Kanados namai galės gauti 
šilumą iš atominių jėgainių. Da
bar veikianti jėgainė netoli 
Chalk River. Ont. davė labai ge
rus rezultatus. Pradėta statyti 
kita panaši 200.000 kilovatų stip
rumo jėgainė Douglas Point, 
Ont., prie Huron ežero.

90 kanadiečių, baigusių uni
versitetus, planuojama išsiųsti 
Afrikon ir Azijon, kur jie padė
tų vietinėm vyriausybėm Įvairio
se gyvenimo srityse. Tam tikslui 
norima sukelti $185.000.

siag. Eskimų kalboje reiškia 
“gražusis kraštas’’. Tikimasi, 
kad ateityje visa Kanados šiaurė 
bus padaryta pilnateise pro vi n-

Nežinomojo Lietuvos Kareivio karstas, su Vyčio ženklu, paruoštas 
laidotuvėms 1934 m. lapkričio 23 d.

1 . ..

Japonija tikisi eksportuoti 
Kanadon daugiau prekių nei iki- 
šiol. 1962 m. Kanada iš Japoni
jos importavo Įvairių gaminių 
už $125 mil. Iš Kanados ekspor
tas Japonijon siekė $225 mil.

Finansų bendrovių ir bankų 
direktoriai perspėja kana
diečius. kad susilaikytų nuo per- 
didelių pirkimų skolon. Žmonės 
net nejausdami tiek perka viską 
išsimokėjimui. kad vėliau nepa
jėgia visų skolų mokėti.

Didelė Kanados šiaurės pro* 
vincijos arba Northwest Terito- 
ries dalis buvo pavadinta Nunas-

Ix'nku veikėjui inž. K. Gzows- 
kiui, pasižymėjusiam Kanados 
tiltų ir kitų Įrengimų statyboje, 
pagerbti vyriausybė nutarė iš
leisti pašto ženklą. CBC radijas, 
skelbdamas tą žinią, pažymėjo, 
kad Gzowskis kilęs iš Rusijos. 
Lenkai pasiuntė protesto tele
gramas paštų ministerijai ir 
CBC vadovybei. Taipgi protes
tavo parlamente lenkų atstovas 
dr. Haidasz. Paštų min. E. Fair
clough atsakė, kad originalinia- 
me ministerijos tekste buvę pa
žymėta. jog Gzowskis buvęs len
kų aristokratu sūnus. Protestus 
ji nukreipė i CBC vadovybę, kad 
atitaisytų klaidą. -

Paryžius. — Vilkai Europoj šal
čiams siaučiant pasiekė ir Pran
cūziją. Jie esą atvykę iš Lenkijos 
ir Čekoslovakijos.

Vašingtonas. — Nedarbas JAV 
padidėjo ir pasiekė 4.7 mil. as
menų. 1962 m. gruodžio mėn. bu
vo 3.8 mil.

Sovietu Sąjungos tautybės
Etnografinis Maskvos institu

tas, sutvarkęs 1959 m. Sov. Są
jungos gyventojų visuotini sura
šymą, paskelbė duomenis, iš ku
rių matyti Įvairių tautų skaičius. 
Lenkų esama 1.380.300, kurių 
230.000 — Lietuvoj ir sudaro 8.5 
% Lietuvos gyventojų. Tirščiau
siai lenkų apgyventos vietovės 
esančios Neries slėnyje prie Vil
niaus. Žemėlapyje ta sritis pažy
mėta bronzine spalva, reiškianti, 
kad toje srityje gyventojai kalba 
lenkiškai. Pats Vilniaus 
pažymėtas kaip lietuvių 
sala.

Žydų Sov. .Sąjungoj

miestas 
- rusų

osarna 
2 788.500. vokiečių — 1.619.700, 
latvių — 1.400.000. (Deja, po ran
ka turima informacija nenurodo 
lietuvių, estų ir kt. skaičiaus).

Kaip ir kiti sovietų statistiniai

duomenys, tas 1959 m. gyventojų 
surašymas tenka vertinti atsar
giai. Imperialistinių tikslų turin
ti Sov. Sąjufiga. aišku, turėjo ten
denciją oficialiai parodyti kiek 
galint daugiau rusų, ypač okupuo
tuose kraštuose. Jų ten yra pri- 
gabenta, kaip kolonistų, labai 
daug, ir todėl statistiniai duome
nys negali parodyti tikslaus vie
nos ar kitos tautybės gyventojų 
skaičiaus imant kraštais. Be to. 
pvz. daugybė lietuvių buvo išvež
ta i Sibirą arba išsisklaidę kitose 
Sov. Sąjungos srityse, kur turi 
slėpti savo tikrąjį veidą. Lenkų 
skaičius Vilniaus srityje, atrodo, 
nustatytas pagal kalbą. Tai irgi

Paleistas ukrainie
čiu arkivyskupas
Popiežius Jonas XXIII vasario 

10 d. paskelbė, kad išleistas lais
vėn ir atvyko Romon žymusis uk
rainiečių kovotojas arkiv. J. Sli- • 
pyj: “Vakar vakare iš Rytų Eu
ropos atėjo didžiai jaudinanti pa
guoda. už kurią mes esame ypač 
dėkingi Viešpačiui”. Arkivysku
pas buvo suimtas 1945 m., kai at
sisakė paklusti Maskvai ir įsijung
ti ortodoksų eilėsna. Buvo kali
namas Įvairiose vietovėse Sibire. 
1958 m. buvo gauta žinia, kad jis

netiksiu. Sulenkėjusiame krašte laikomas senelių prieglaudoj Mu- 
vra daug lietuviu kalbančiu len- kliakova vietovėj Sibire. Kodėl 
kiškai. Visa tai verčia paskelbtus ir kaip jis buvo išleistas, kol kas 
duomenis priimti gana atsargiai, neskelbiama.
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Štai kam reikalingos Jūsų aukos!
LIETUVIAI!
Mūsų brangioji tėvynė Lietu

va vis dar šventai tiki, kad lais
vasis pasaulis, matydamas pavo
jų savo laisvei, padės mums ko
voje prieš pavergėją iki atgausi
me išplėštą laisvę ir nepriklau
somybę.

Šiandieną tautų apsisprendi
mo klausimas yra nepaprastai 
gyvas ir aktualus. Mes matome 
vieną po kitos besikuriančias 
valstybes Afrikoje, kur tautos 
bemaž dar nepaliestos civiliza
cijos ir valstybiniam gyvenimui 
nepribrendusios. Neabejotinai 
ateis laikas ir raudonos imperi
jos byrėjimui.

Laisvojo pasaulio lietuviams 
kovoje prieš tėvynės pavergėją 
vadovauja VLIKas. Jo kova yra 
labai sunki, o būdai sudėtingi ir 
nereklamuojami. Efektingesnei 
kovai vesti yra labai reikalingi 
jr pinigai, kurių dižioji dalis ei
na žemiau paminėtoms kovos 
priemonėms vesti:

RADIJUI . VLIKas nau
dojasi žinių perdavimu i paverg
tą tėvynę lietuviškai per Romos, 
Madrido ir Vatikano radijofo- 
nus. Okupantas labai bijo tiesos 
žodžio iš laisvo pasaulio ir Įvai
riais būdais kliudo siuntimą. Ta
čiau nei grasinimai, nei bausmės 
nuo žinių sekimo neatbaido. 
Reiškia, okupantas nėra nei taip 
galingas nei saugus, nes dreba 
dėl prasiveržimo tiesos žodžio 
gimtąja kalba—lietuviškai. Tad 
dar daugiau stiprinkime ryšius 
su pavergtąja tėvyne oro bango
mis, kurios kelia žmonių dvasią 
ir vilti.

Gen. Douglas MacArthuras - 20.

UOLA RAMIAJAME VANDENYNE
“Aš užbaigiu penkias
dešimt dvejų metų 
karo tarnybą ..
JAValstybėse generolo MacAr- 

thuro laukė didvyriams skirtas 
sutikimas. Amerikiečių visuome
nė dar nebuvo užmiršusi vyro, 
kuris, tamsiausiomis antrojo pa
saulinio karo dienomis pastojo 
kelią japonams Ramiajame van
denyne. Jis buvo uola, sudaužiusi 
japonų viltis ŠĮ vandenyną pa
versti japoniška jūra. Pagaliau 
visiems iki gyvo kaulo buvo Įgri
sęs ir Korėjos karas, kuriame dėl 
tarptautinių komplikacijų ir gin
čų Jungtinėse Tautose neįmano
ma pasiekti pergalės. Didžioji 
amerikiečių tautos dalis gen. Mac 
Arthuro susikirtime su preziden
tu Trumanu palaikė MacArthuro 
pusę, nors,' žinoma, pagal para
grafo raidę Trumanas buvo tei
sus: joks generolas neturi teisės 
prieštarauti prezidentui. Žmonių 
nuotaiką dar labiau audrino pra
nešimai apie Britanijos prekybą 
su komunistine Kinija tokiu ne
vykusiu laikotarpiu, kai Ameri
kos sūnūs, stengdamiesi sulaikyti 
kiniečių antplūdi Korėjoje, gul
dė galvas apkasų duobėse. Gene
rolo MacArthuro laukė iškilmin
gi jo sutikimui skirti paradai ir 
pirmininko vieta vienoje didžiau
sių pramonės firmų — Sperry- 
Rand. Garsusis Niujorko viešbu
tis Waldorf Astoria jam iki am
žiaus galo be jokio atlyginimo pa
skyrė ištaigingą butą vien tiktai 
milijonieriams skirtame augs t e.*

Dar labiau MacA’thurą Įverti
no JAValstybių kongresas, pa
kviesdamas padaryti pranešimą 
jungtiniam atstovų rūmų ir sena
to posėdžiui. Šis pakvietimas jam 
buvo Įteiktas nepraėjus nė savai
tei laiko nuo sugrįžimo dienos.

MacArthuro žodžius po visą 
kraštą ir pasauli paskleidė televi
zija ir radijas:

— Aš kreipiuosi i jus be pa 
giežos ir kartėlio šią savo gyveni
mo prieblandos valandą, turėda 
mas tiktai vieną tikslą — tarnau
ti savo tėvynei . . . Kare nėra pa
kaito pergalei. Yra žmonių, ku
rie dėl visokių priežasčių norėtų 
daryti nuolaidas komunistinei Ki
nijai. Tokie žmonės yra akli isto
rijos puslapiuose užrašytoms pa
mokoms, nes juk istorija aiškiai 
rodo, kad nuolaidos visada veda 
j npilia ---- dor krnvinocni 1rnrn
’■••t i j-p į , :r r..>:>'’.’širs

ELTOS BIULETENIAMS.
VLIKas informacijai leidžia biu
letenius lietuvių, anglų, italų, 
vokiečių ir ispanų kalbomis. Tie 
biuleteniai yra nemokamai siun
čiami svetimų kraštų politikams, 
žurnalistams, mokslininkams, 
spaudai ir kt. Tie biuleteniai yra 
svarbūs, labai vertinami ir daug 
prisideda prie laisvinimo kovos.

RADIJO SEKIMO STOČIAI.
VLIKas išlaiko radijo sekimo 
stoti, kurios pagalba tuojau suži
nome kiekvieną svarbesni Įvyki 
pavergtoje tėvynėje. Tomis ži
niomis netik mes pasinaudoja
me, skubiai atsakydami i paver
gėjo melus, bet ir mums drau
giškų kraštų svarbios instituci
jos bei Įtakingi asmenys. Ši mū
sų kovos priemonė yra tai pat 
efektinga ir taikli.

VLIKas kovai už tėvynės lais
vę pinigų iš svetur negauna. Tik 
mes gyvendami laisvame pasau
lyje turime tuos pinigus sukelti.

Tautos Fondas, kaip VLIKo 
padalinys, rūpinasi lėšas sutelk
ti, kad kova už tėvynės laisvę bū
tų tęsiama ir plečiama. Todėl ir 
šiais metais TF laukia Jūsų au
kos, tikėdamas, kad laisvėje gy
venąs lietuvis nenutrauks savo 
aukos iki brangiajai tėvynei Lie
tuvai išauš laisvės rytas.

JAV savo auką, Vasario 16- 
sios proga, siųskite ALTai per 
jos skyrius, kadangi ALTa remia 
VLIKo veiklą. Gi visuose kituose 
kraštuose malonėkite piniginę 
auką siųsti TF atstovybėms ar 
Įgaliotiniams. T. Fondo atsto
vybės Kanadoje pirmininko ad
resas: V. Vaidotas, 45 Cameo 
Cr., Toronto 9, Ont.

Toutos Fondo valdyba

Paruošė VYT. KASTYTIS

šantažas, sudaro pagrindą dar di
desniems reikalavimams, kol pa
galiau nebelieka kito kelio ir vėl 
tenka griebtis ginklo. Kareiviai 
mane dažnai klausdavo, kodėl 
mes Korėjos kovos lauke priešui 
turime atiduoti savo stipriausias 
kortas? Ranką pridėjęs prie ši n 
dies, turiu prisipažinti, aš jiems 
negalėdavau atsakyti... Užbai
giant penkiasdešimt dvejų metų 
karo tarnybą, man šiandien prisi
mena diena, kai praėjusio šimt
mečio pabaigoje Įstojau i kariuo
menę. Tai buvo mano vaikiškų 
sapnų ir svajonių Įsikūnijimas. 
Nuo tos lemtingos valandos, kai 
daviau priesaiką West Pointe, 
žemė daug kartų spėjo apsisukti 
aplink savo ašĮ. Seniai dingo vai
kiški sapnai ir svajonės, bet at
mintyje vis dar skamba kareiviš
ka daina: “Seni kareiviai niekada 
nemiršta — jie tik pranyksta kar
tu su vakaro šešėliais . . .” Kaip 
šios dainos senas kareivis, aš už
baigiu karinę tarnybą ir einu pa
sitikti vakaro šešėlių. Savo parei
gą tėvynei atlikau taip, kaip ją 
man Dievas leido suprasti. Su
diev, mano ponai! . . .

Tai buvo dramatinis MacArthu
ro pasitraukimas iš viešojo gyve
nimo. Beveik po dešimt metų ji 
pakvietė Į. Baltuosius Rūmus jau
niausias Amerikos istorijoje pre

Gen. MacArthuras su žmona ir sūnumi Čikagoje, kur buvo 
sutiktas 3 mil. žmonių minios. ;Tą diena keliom valandom 
bTVtt :U: ? į'j• įs’ iiO ’ r ’ lės k i ; '

J. Minkevičius žurnale “Komu
nistas”, svarstydamas, kas yra di
džiausi komunizmo priešai Lietu
voje, rašo:

“Mūsų respublikos sąlygomis 
galima būtų išskirti dvi paveldė
tas iš kapitalizmo laikų eksplora- 
toriškos ideologijos formas, ku
riose parazituoja komunizmo 
priešai: tai nacionalistinė ideolo
gija ir religinė pasaulėžiūra”.

Autorius teigia, kad istorijoje 
besiformuojančios “lietuviškos 
nacionalinės buržuazijos” kaiku- 
rie ideologai, pvz. V. Kudirka, ne
dviprasmiškai pasisakę prieš ka
talikybę, bet paskui nacionalisti
nė ir religinė pasaulėžiūra susi
nėjusios. Kaikurie “bažnytinin
kai” ėmę Įrodinėti, kad lietuvių 
tauta esanti grynai katalikiška. 
Per paskutini karą katalikų vei
kėjai ėję išvien su nacionalistais. 
Abi ideologijos esančios nusista- 
čiusios prieš draugystę su rusais. 
Todėl reikią pagreitinti žygius, 
kad religija, kaip visuomenės są
monės forma, būtų panaikinta. 
Už šios, komunizmui priešingos 
nacionalinės ir religinės pasaulė
žiūros palaikymą ir propagavimą 
kalti e,są kunigai. “Bažnyčia ir ku
nigai per ilgus amžius apipynė 
liaudį religiniais voratinkliais, ku
rie dabar nelengva sutraukyti”.

Kai komunizmas atėjęs i savo 
pergalės viršūnę, Bažnyčia, nors 
ir nustumta nuo kalno, tęsia savo 
pamokslus iš “pakalnės”. Matyt, 
šie pamokslai iš ‘pakalnės” suda
ro didelę rakštį komunistų aky
se, kad spaudojp griebiamasi gra
sinimų sudrausti ir bausti “pa- 
mokslinirikus iš pakalnės” polici
nėmis priemonėmis.

Kuo jie kaltinami?
Kuo tie “pamokslininkai iš pa

kalnės” kaltinami? Esą jie už- 
merkią akis ir nenori pripažinti 
naujosios moralės ir etikos, kuri 
žydinti Lietuvoje. Jie iš sakyklų 
verkšleną apie doros smukimą, 
apie ydas, kaip — vagystės,'gir
tuokliavimas, svetimoterystės pli
timas ir pan. Kunigai dargi nesi
drovi šmeižti ir gąsdinti. Matyda
mi, kad jaunimas vis labiau tols
tąs nuo Bažnyčios, jie sukoncent
ravę visą savo artileriją i jaunų 
mergaičių širdis: jie motinoms 
nupiešia -baisų dukters palaido 
gyvenimo vaizdą, pabrėždami, 
kad tai esanti pasekmė nutolimo 
nuo Dievo. Tuo būdu jie atvirai 
pasmerkią sovietinę bendruome
nę. Dvasiškija ypačiai yra susirū
pinusi jaunąja karta. Kunigai 

zidentas Kennedy, jieškodamas 
vertingų patarimų Tolimųjų Ry
tų problemoms. Karo metu Ken
nedy buvo greitlaivio kapitonas 
gen. MacArthuro vadovybėje. Iš
eidamas iš Baltųjų Rūmų sena
sis kareivis šyptelėjo prie durų 
laukiantiems žurnalistams:

— Jis buvo drąsus ir gerai ap
rūpintas laivyno karininkas, bet, 
žinote, dabar jis gyvena nepalygi
namai geriau . ...

“Savo pažado
pakartoti negaliu ..
1961 m. Douglas MacArthuras 

dar kartą aplankė Ramųjį vande
nyną ir jo salas. Čia ji iškilmingai 
sutiko Filipinų respublika. Mani
loje tą dieną buvo paskelbta tau
tinė švente Filipinų išvaduotojui 
pagerbti. Iškilmingi priėmimai 
užtruko ištisą savaitę. MacArthu
ro paveikslas tebebuvo gyvas fili
piniečių širdyse. ŠĮ savo .vizitą se
nasis karys užbaigė jam Įprasta 
šypsena:

— Mano ponai, sunkėjant] me
tų našta man sako, kad ši kartą 
savo pažado — sugrįžti pas jus — 
pakartoti negaliu, nes nežinau ar 
ji Įmanoma būtų Įvykdyti . . .

Prie padalinto
stalo Panniunjomc
Į Korėjos karą ir pokarinius 

Įvykius dabar galime pasižiūrėti 
iš beveik dešimties metų laiko 
perspektyvos. Reikia manyti, kad 

dažnai net neklausią ar vaikai ir 
jų tėvai nori tos religijos iš viso. 
Kiekvieną pavasari dvasiškiai su
kaupę visas jėgas' ir panaudoją 
visas priemones vaikams kateki- 
zuoti. Motinos iš sakyklų yra ragi
namos mokyti savo vaikys kate
kizmo namie. Daugelis kunigų da
rą viską, kad atitrauktų vaikus ir 
jaunimą nuo sovietinio auklėji
mo institucijų, nors tas atneša 
vaikų ateičiai baisius nuostolius. 

Už tokią Lietuvos dvasiškijos 
charakteristiką komunistams ga
lima tik padėkoti, o mūsų kuni
gais tik pasidžiaugti.

Nelieskit jaunimo!
Kunigai yra kaltinami, kad jie 

kliudą “komunistinę statybą, ati
traukia jaunimą nuo komunisti
nių ąuklėjimo institucijų. Štai ke
letas pavyzdžių.

“Komjaunimo Tiesoje” 1959 
m. buvo paskelbtas straipsnis: 
“Direktorius remontuoja mokyk
lą, o moksleiviai . . . bažnyčią”. 
Ten rašoma:

“Žigaičių apylinkės bažnyčios kle
bonas, pavarde H. Vaičius, visokiais 
būdais trukdo mokyklai auklėti vai
kus. Dvasininkas motociklu vežioja 
moksleivius i maudykla, vaišina juos 
saldainiais ir t.t. Įsigijęs vaikų sim
patijas, klebonas jas išnaudoja savo 
tikslams: liepia valyti bažnyčios pa
veikslus, moko maldų, pratina tar
nauti Mišioms ir kt. O visai neseniai 
šis apylinkes “davatkų globėjas” su
rinko buri moksleivių ir pristatė 
juos remontuoti bažnyčią. Mokslei
viai dirba prie bažnyčios, o tuo tar
pu mokykla dar neatremontuota.

Gaurės vid. mokyklos auklėtiniai 
elektrifikavo jų apylinkėje esančią 
bažnyčią. Vasaros atostogų metu 
moksleiviai, vadovaujami bažnyčios 
tarno, šventoriuje žaidžia futbolą. 
Taip yra dėlto, kad mokykloje ne
gausi ir neveikli pionierių organiza
cija, visai nėra mokinių pirminės 
komjaunimo organizacijos”.

Vilniečiai esą perdaug 
religingi

Vilniaus komunistų lenkiškas 
laikraštis “Czerwony Sztandar” 
1960 m. vasarą nusiskundė, kad 
Vilniaus krašto gyventojai dau
giau rūpinasi bažnyčiomis negu 
partijos klubais. Esą netoli Ne
menčinės esančiame Sužionių 
kaime paskutiniu laiku buvo re
stauruota bažnyčia ir visai apleis
tas partijos gyvenimas. Vietos 
klebonas VI. Novickis automobi
liu lankąs parapiją ir propaguo
jąs “religinius prietarus”, o tuo 
tarpu partijos propagandistai su

MacArthuras jaučia moralini pa
sitenkinimą, nes jis buvo teisus 
anomis lemtingomis dienomis — 
pergalei nėra pakaito. Jau suėjo 
devyneri metai nuo tos dienos, 
kai Panmunjome buvo pasirašyta 
karo paliaubų sutartis tarp Jung
tinių Tautų kariuomenės ir Šiau
rės Korėjos. Visą pusiasali šian
dien skiria 4.000 metrų pločio de
militarizuota sritis. Panmunjome 
demarkacinė linija eina per po
sėdžiams skirto pastato stalo vi
durį. Kiekvieną dieną čia oficia
liais dokumentais apsikeičia abi 
kariavusios pusės. Pagal specialų 
susitarimą, antradieniais, ketvir
tadieniais ir šeštadieniais kalbėti 
pradeda amerikiečių karininkas, 
kitomis dienomis pirmasis žodis 
priklauso šiaurės korėjiečiui. Jra- 
gikomediją bene geriausiai apibū
dina neperseniausiai Įvykęs inci
dentas su Jungtinių Tautų ir Š. 
Korėjos vėliavomis. Viename sta
lo gale buvo pastatyta Jungtinių 
Tautų vėliavėlė, kitame — Šiau
rės Korėjos. Sekančią dieną korė
jiečiai pasistatė didesnę savo vė
liavą. Amerikiečiai tuojau pat pa
didino Jungtinių Tautų vėliavą. 
Šios juokingos vėliavų didinimo 
ceremonijos tęsėsi ištisą savaitę, 
kol pagaliau abi vėliavos pasiekė 
pastato lubas . . . Atrodė, kad ga
li, ko gero, tekti kirsti skylę lubo
se, bet paskutiniu momentu pa
vyko sustarti dėl vėliavėlių dy
džio. Amerikiečių karininkai juo
kiasi. kad ir dabar Šiaurės Korė
jos vėliavėlė yra visa puse colio 
didesnė už Jungtinių Tautų vėlia
vėlę, stovinčią kitame stalo gale.

Kelių savaičių laikotarpyje už 
to paties stalo susėda karinių pa
liaubų komisija, kurią sudaro trys 
amerikiečiai, britas, pietų korė
jietis ir komunistinė grupė 
keturi šiaurės korėjiečiai ir vie
nas komunistinės Kinijos “sava
noris”. Komisija dažniausiai 
svarsto karo paliaubų pažeidimo 
klausimus. Kaltinimas seka kalti
nimą, o kaltės nei viena "pusė ne
sutinka prisiimti

Pokarinėmis dienomis sudaryta 
neutraliųjų grupė turėjo prižiū
rėti. k d abi nusės laikytųsi ka
ro paliaubų sutarties. Tačiau šių 
Švedijos, Šveicarijos, Lenkijos ir 
Čekoslovakijos atstovų šiaurės 
Korėja nesutiko Įsileisti i savo 
teritoriją. Jų veiklą tuojau pat ap
ribojo ir Jungtinių Tautų kariuo
menės atstovai. Šiuo metu minė
toji grupė yra nustojusi betkokios 
didesnės reikšmės.

Kadangi per devynerius metus 
vis dar nebuvo pasirašyta oficia
li taikos sutartis, abiejose demili
tarizuotos zonos pusėse tebestovi j i i: -^1 a

tinka žmonių visuotini nesidomė- 
jimą partijos reikalais.

Net ir Maskvos “Ogoniok” ran
da, kad Vilniaus krašte gyvento
jai yra labai religingi, uoliai lan
ką bažnyčias švenčių metu. Kuni
gai išradę naują būdą palaikyti 
kontaktą su liaudimi: jie organi
zuoją sporto klubus (kun. Ker- 
pauskas Batakiuose), šokių vaka
rus (kun. Pukėnas Lentvaryje), 
knygų skaitymo ratelius (kun. 
Mąsys Biržuose) — ir visa tai turi 
didesni pasisekimą, negu partijos 
suorganizuoti panašūs dalykai.

Laiškai spaudoje
Šiandien komunistinėje spau

doje jau nerasime laisvesnių pa
sisakymų religijos klausimais, 
kaip tai buvo atoslūgio metu. Jei 
kurio kunigo ąr šiaip tikinčiojo 
laiškas paskelbiamas viešai (daž
niausia tik i ji atsakymas), tai tik 
tam, kad laiško autorių suniekin
tų, apkaltintų. Bet ir tokiose są
lygose atsiranda drąsuolių, kurie 
nieko nebijodami bando reaguoti 
i šmeižtus, neteisingus kaltini
mus.

“Tarybinio Mokytojo” skiltyse 
Akmenės vid. mokyklos mokyto
jas Mozūraitis atsako i Endrejevo 
klebono kun. V. šlevo laišką, ra
šytą Vilniaus “Tiesos” redakcijai, 
su prašymu ji paskelbti viešai. Ži
noma, redakcija jo neskelbė, o 
pavedė atsakyti žinomam ateistui 
Mbzūraičiui. Iš to atsakymo ma
tyti, kad kun. Šlevas pasiūlė Įves
ti religijos mokymą i mokyklas. 
Jo argumentai: jei mokykloje nė
ra vietos religijai, tai neturi būti 
vietos nė ateizmui: reikia palikti 
mokiniams laisvė patiems pasi
rinkti. Bet jei mokykloje Įvestas 
ateizmas — reikia šalia jo ir re
ligijos: kiekvienas tepasirenka, 
kas patinka.

Mozūraitis atsakydamas palygi
no religiją su atmatomis, su nuo
dais, kurių negalima lyginti su 
ateizmu. Kun. Šlevas esą pertoli 
nuėjęs: vietoj pasitenkinti, kad 
turi bažnyčią, užsinorėjęs ir mo
kyklos. Pats, būdamas kunigas ir 
propaguodamas “religinius prie
tarus”, turėtų gerai žinoti, ir ne
užmiršti, ką tai reiškia. Rezulta
tai: netrukus atėjo Įsakymas per
kelti kun. Šlevą i kitą vietą.

Blogiau atsitiko su buv. jėzuitu 
Aleksandru Markaičiu, kuris “Li
teratūros ir Meno” 1960 m. nr. 
52 pareiškė savo pasipiktinimą 
tais, kurie, ryšium su kažkurių 
kunigų elgesiu, paniekinamai ir 

(Nukelta į 4 psl.)

krūmais apžėlusi demilitarizuota 
sritis yra pilna nuo karo dienų už
silikusių minų: saugus tėra jos 
takas pačiu viduriu, kuriuo patru
liuoja vien tik šautuvais ir revol
veriais ginkluoti Jungtinių Tautų 
ir Šiaurės Korėjos karinės polici
jos vyrai. Tačiau komunistai net 
ir šioje demilitarizuotoje srityje 
pasistatydino bunkerius, tuo atvi
rai laužydami karo paliaubų su
tarti. Jungtinių Tautų kariuome
nė pasitenkina paprastais sekimo 
ir stebėjimo punktais. Jeigu karas 
atsinaujintų, amerikiečiai numa
to atisitraukti prie Imjin, kur yra 
gerai parengtos koyos pozicijos.

Šiandien sunku laiduoti, kad 
Korėjos karas vėl neužsiliepsnos. 
Komunistinės Kinijos apetitas, 
kaip liudija paskutinė jos avan
tiūra Į Indiją, didėja. Auga ir jos 
vadų arogantiškumas, dėl kurio, 
atrodo, anksčiau ar vėliau bus nu
traukti draugiški santykiai tarp 
komunistinės Kinijos ir komuniz
mo tėvynės Sovietų Sąjungos. O 
kas bus tada, kai Kinijos komu
nistai Įsitaisys atominius gink
lus? Šių Įvykių perspektyvoje 
gen. MacArthuro reikalavimas 
bombarduoti Yalu upės tiltus ir 
tiekimo bazes Mandžiūrijoje, o 
taipogi atidaryti antrąjį frontą 
pačioje Kinijos teritorijoje su 
Čiangkaišeko daliniais turėjo 
daug pagrindo. Komunistinei Ki
nijai tada būtų buvę aplaužyti 
raudonojo ožio ragai ir ji nebūtų 
galėjusi bauginti pasaulio. Iš ki
tos pusės, prisimena mažojo Ame
rikos prezidento Trumano kadai
se pasakyta kalba. Jis pareiškė 
negalėtų Jungtinių Amerikos 
Valstybių įvelti į pasaulini karą, 
jeigu tas reikštų bent vieno Ame
rikos miesto sunaikinimą. Dėl šio 
Trumano ir Eisenhowerio liūdno 
palikimo dabartinis prezidentas 
Kennedy jau turi galvoti apie be
veik visu Amerikos miestų sunai
kinimą. Vengimas didelių spren
dimu paprastai duoda košmariš- 

I kus rezultatus Tą puikiai žinojo 
senasis karys Douglas MacArthu
ras, bet to neįstengė suprasti pre
zidentas Trumanas ir Jungtiniu 
Tautų pensininkų klubo ramiai 
snaudžiantieji nariai.. .
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Ar jūsų

Dirbtiniai dantys
nejuda, neslankioja, ar nekrenta?

FASTEETH yra pagerinti milteliai, kurių už- 
dulkinus ant apat;nės ir viršutinės dantų 
plokštelių, dantys tvirčiau laikosi savo vietoje 
Nustoja slankioti, kristi bei judėti. Nesijaučia 
jokio kailiuko skonio bei sulipimo jausmo. 
FASTEETH yra šarminiai (be rūgšties). Jie ne- 
rūgsta. Panaikina "plokštelių kvapų". Reika
laukite FASTEETH kiekvienoje cheminių ga
minių parduotuvėje.

Jie sako. ..• •:: ::::: :::•• ...
J. Diefenbakcris: “Kanada niekad netaps JAV satelitu”.
L. B. Pearsonas, liberalų vadas: “Prisiminkime, kad Ka- įį

H nadai pavojus gresia ne iš JAV pusės, bet iš komunistinio jjį 
H imperializmo. Bereikalingi ginčai tarp Vakarų valstybių mus $
įį tik silpnina. Jeigu kas dar pradeda ginčus tarp Kanados ir || 
įį Amerikos, tai jam partija rūpi daugiau, negu savas kraštas”, y-

J. Diefenbakcris: “Kada vėl važiuosi į Vašingtoną gauti įy 
tolimesnių instrukcijų?”••

Kiti konservatoriai Pearsonui: “Go ahead, Yankee! 1
J *

Prez. Kennedy: “Europos gynimui mes išleidžiame 3 bil. yį 
š- dolerių kas metai . . . Mes išlaikome 1 mil. karių už Ameri- 
H kos sienų ne savo interesams, bet kitų laisvei ginti.. . Jokia įįį 
0 kita valstybė pasaulio istorijoje nėra nešusi tokios naštos .. .> iy 
i; Ir Napoleonas ir Roma ir Graikija senovėje savo tikslu tu- įy 
y rėjo naujų žemių užėmimą. Mūsų pasiimtoji našta yra tik įy 
H laisvei ginti”. Hi

James Baldwin, negrų rašytojas: “Negrai yra auklėjami įy 
H neapkęsti šio pasaulio nuo to momento, kai tik kūdikis ati- iįį 
H daro akis. Šis pasaulis yra baltas, o jie yra juodi. Baltasis yį 

žmogus turi jėgą, kuri reiškia, kad jis yra pranašesnis už yį 
įį juodąjį... Pasaulis turi begales būdų parodyti tuos skir- įy 

tumus, juos pajusti ir neapykantai sukelti”.
Ernst Bloch, vokiečių marksistas filosofas: “Krikščiony- ||| 

B bė dar tebėra šviesa tamsoje ir ta šviesa šiuo metu yra kaip įp 
h tik sustiprėjusi.

Eugenijus Jevtušenko, garsus šiuometinis rusų poetas: yį 
y “Labai Įdomu gyventi, kai esi piktas”.

Popiežius Jonas XXIII: “Yra daug lengviau tėvui turėti yi 
įi vaikus, negu vaikams turėti tikrą tėvą”.

Ho Chi Minh, Š. Vietnamo komunistų vadas: “Mum reikė- 
H jo 6 metų nugalėti prancūzams. Kadangi amerikiečiai yra yi 
H dvigubai stipresni, reikėtų 12 metų juos nugalėti, bet tiek yy 
y ilgai neužtruks, nes amerikiečiams pristigs kantrybės kovo- įy 
y ti prieš mūsų vartojamus kovos metodus”.

Lester Pearson, Kanados liberalų partijos vadas: “Aš, iii 
O kaip kanadietis, turėčiau gėdintis, kad mes duodame pasi- iy 
i; žadėjimus savo sąjungininkams, vėliau jų išsižadame ir tuo įy 
H, savo draugus apgauname. Jei kartą pasižadėjimas yra duotas, iy 
ii tai turime jo ir laikytis”.

Lietuviai studentai surinko s1.500
Pasibaigus “Lituanus” žurnalo 

vajui Kanadoje, pranešame, ofi
cialiai pasiektus rezultatus. Pir
miausia, visiems rėmėjams dėko
ju komiteto vardu. Be Jūsų mate
rialinės ir moralinės paramos mū
sų vajus nebūtų buvęs toks sėk
mingas. Vajus buvo pradėtas 
1962 m. spalio mėn. pradžioje ir 
užbaigtas š.m. sausio 19 d. litera
tūriniu vakaru, kuris praėjo su 
dideliu pasisekimu.

Norėčiau padėkoti už pasiauko
jimą ir dideli darbą savo kole
goms archit. A. Baneliui. Daliai 
Skrinskaitei, Ramai Jurkšaitytei. 
Aldonai Šapokaitei, Vidai Tamu- 
laitytei, Audronei Kuolaitei, Ge
nei Karasiejūtei ir A. Beresnevi
čiui, be kurių vajus nebūtų buvęs 
sėkmingai pravestas.

Toronto rajone buvo surinkta 
$1.050, Delhi-Simcoe-Tillsonburg 
— $170, Hamiltone $110, St. Ca
tharines $30 ir Sudbury $13. Iš 
Montrealio ikišiol gauta $186, bet 
dar vajus ten nėra užbaigtas. Per 
Lietuvos gen. konsulą dr. J. 
Žmuidziną gauta $25.

Žemiau išvardinti stambesnieji 
aukotojai. Atsiprašau, kad nega
lėjau visus aukotojus sužymėti, 
nes tai užimtų perdaug vietos.

Toronto rajonas
KLB Toronto apylinkė S50.
Sv. Jono Kr. parapija S30,
PLB Kanados Kr. valdyba $25.
J. Tumosa — Nord Mende Sales S25.
K. L.Kat. Mot.Dr-jos Prisk. p. sk. $25.
dr. J. Sungaila $20.
dr. A. Barkauskas $15:

Po $10: A. Banglis, P.L.I.A.S. To
ronto skyr..P. Aūgustinavičius, T.L. 
choras “Varpas”, Toronto VI. Pūtvio 
šaulių kuopa, dr. M. Arštikaitytė, dr. 
J. Urbaitis, Tėvai Pranciškonai, E. 
Cuplinskas, I. Girdzijauskas;

J. Dailydaitė $8;
Po $5: dr. Pacevičius, V. Vasis. A. 

Baliukonis, SLA 235 kuopa, A. 
Slapšys. P. Jurkšaitis, A. Plioplys, J. 
Lasys, kun. Pr. Gaida, VI. Germana
vičius, A. Saulis, Frank Barauskas

įvairus 
siuntiniai

iŠ Ko r? Gil O • s’u,,cian,p rnen ■ JŪSO sudarytus ir ap-
13 IVULUUU^. paprastu n OS O POStU draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
raiVICTa!<?i,VlV?’n.ew^ Kuopos valstybių AKORDEONUS. SIUVAMAS MA- 

sINAS, INA ALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svaru grvno svoriu 
šimtinius bei uzsakvmus reikniunims iš Europos valstvbin, siusti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešima! Musų patarnavi- 
mas greitas ir sąžiningas. p

r
LIETUVIUfe 

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

Telefonas LE. 1-3098
DARBO VALANDOS: Pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai rvto iki 

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

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

Ponia V. Juraitis.

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

Insurance Agency, S. V. Liuima, M. 
ir D. Reginos, Liet. Kūrėjų-Sav. Są
jungos Toronto sk., dr. Žymantienė, 
B. Vaidila, J. Mažeika, V. Petrulis, 
M. Petrulis, Liet. Stud. Rėmėjų Būr. 
valdyba, dr. V. J. Meiluvienė, J. Pa- 
cevičienė, V. Melinis. V. J. Margis, 
dr. A. Valadka, J. Dailydė, p. Karbo
nas, P. Dalinda. dr. J. Matulionytė. 
dr. J. Yčas, p. Užupis, Pr. V. Gvildys 
S. Krasauskas, gen. kons. dr. J. Žmui- 
dzinas M. Lapas, V. Jurkevičius, R. 
Sinkus, A. Tarvydas, K. Manglicas, 
S. P. Kazlauskas:

J. Kavaliauskas $4.
Delhi, Simcoe, Tillsonburg
M. Tuinyla $50;
G. Rugienis $10;
Po $5: V. Treigys, J. Stradomskiai.

Alf. Dausa, V. Miceika, Stan. Augus
tine (jr.), B. Stonkus, P. Augaitis,
Pr PargausLas, S. Jakubickas ir St. 
Kairys.

Hamilton'o rajonas
kun. dr. J. Tadarauskas 
Po $5: J. Valevičius ir J
A. Vainauskas
Montrealio rajonas
Po $10: dr. H. Nagys ir dr. J. Ma- 

liška;
B. Vaitkūnaitė $5.
Sudbury rajonas
Po $5: M. Venskevičienė ir F. Ci- 

pakis.
Dar kartą nuoširdžiai dėkoju 

visiems ir tikiu, kad ateityje ne
užmiršite “Lituanus” žurnalo.

Rimantas A. Gaižutis, 
Lituanus Remti K-to Kanadoje pirm.

$20: 
. S vii as;

S4.

IJJETUVIO ADVOKATU 
1ST A lt. A 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai

(5 HAYDEN SI.. Torontu 
(arti Bloor ir Yong gatvių*

Teief. Istaigoa. Telef. namų:
WA 4-9501 BE. 3-0978

į Lietuvą, Latviją, 
Estija, Ukraina 
ir U.S.S.R.
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NUO JŪROS DVELKĖ ATGIMIMAS
B. STUNDŽIA

Oi drauge, drauge. 
Mesk aukso inkarėli 
Tegul terita 
Bangpūlis valtį 
Ant aukso inkarėlio.

(Liaudies daina)

■ Jūros baimė
Daugumas lietuvių vis tebežiū

ri į .jūrą su pasibaisėjimu, todėl 
jūrinėms organizacijoms, kaip 
jūrininkų sąjungai, jūrų skau
tams ir buriuotojams veikla ne
buvo lengva, nes tauta tik iš lėto 
slinko prie jūros. Bet tik prie jū
ros, o į jūrą dar sunkiau. Tai pa
tvirtina faktas, kad ir išeivijoje 
jaunimas nesidairo į jūrines spe
cialybes, nors tokių yra nemaža; 
>vz. denio tarnybos — kapitonai, 

šturmanai: mašinų tarnybos -- 
inžinieriai ir mechanikai; toliau 
- laivų statybos inžinieriai ir ar

chitektai, hidrografai, okeanogra
fijos specialistai, kartografai, uos
tų statybos inžinieriai, žvejybos 
specialistai, jūrų prekybos, ap- 
draudos ir kiti specialistai.

Taip pat mūsų rašytojai, daili
ninkai ir . muzikai vengia jūrinių 
temų. Gal todėl, kad jūra jiems 
yra svetima, o gal kad lietuvis ne 
laivu, o žirgeliu per septynias jū
ras pas mergelę “plaukdavo”.

Reikia pripažinti,-kad dabarti
nis okupantas laivyno kūrimo ir 
specialistų ruošimo srityje yra šį 

j tą padaręs, siekdamas naudos so
vietinei imperijai. Klaipėdoje vei
kia jūrininkystės mokykla. Taip 
pat rūpinamasi tolimąja jūrų žve
jyba. Esama ir žuvies apdirbimo 
įmonių. Tik gaila, kad jūrininkų 
sąrašuose vyrauja rusų pavardės, 
ypač vadovaujamose vietose.

Kai Lietuva vėl bus nepriklau
soma, tai nežiūrint kokia bus val- 
dymosi forma, reikės visomis jė
gomis įsikibti į pajūrį ir parodyti 
pasauliui, kad Lietuvai jūra rei
kalinga. Tai parodys tik savo lai
vyno turėjimas. Net ir vokiečiai, 
pasiglemžę Klaipėdą, pripažino 
jog reikalinga duoti laisvą zoną 
uoste, kadangi Lietuva jau turėjo 
savo tautinio laivyno užuomazgą. 
Jau dabar skatinkime jaunimą 
griebtis jūrinių specialybių, o ra
šytojus. muzikus ir dailininkus 
jūrinių temų. Remkime mūsų jū
rinių vienetų veiklą. Visa tai su
daro mūsų valstybinės nepriklau
somybės kelio dalį.

Mažosios Lietuvos broliai per 
700 metų būdami prispausti, en
giami, niekinami ir kartais perse
kiojami išlaikė savo kalbą ir pa
pročius. Vokiečiai, o dabar rusai 
siekia ten ištrinti visa kas lietu
viška. Tenai, o ne kur kitur, bu
vo atspausdinta pirmoji knyga, iš 
ten aušo “Aušra” ir nuskambo 
"Varpas”. Mažlietuviai, gyvenda
mi prie jūros, greičiau pakėlė sa
vo gyvenimo lygį bei praplėtė sa
vo akiratį.

Jūra tik maudytis?
Ir ne dėlto jie 1923 m. pakėlė 

ginklą, kad visi lietuviai galėtų 
pasimaudyti jūroje ir pasvajoti 
apie Jūratę ir Kastytį. Ne, jie ko
vojo, kad sustiprintų Lietuvą, kad 
vartai būtų atdari lietuviams į 
platų pasaulį, kad nusikratytų 
svetimųjų valdžia. Mažlietuviai, 
trokšdami sau laisvės, jos troško 
ir visai Lietuvai, nes jie suprato, 
kad tautos be jūros priklauso nuo 
kitų malonės .ir dažnai būna sve
timųjų sumalamos bei ištrinamos 
iš pasaulio žemėlapio.

Ir iš viso tenka abejoti, ar Lie
tuva būtų taip veikiai atgimusi 
tautiškai, jei vokiečiams būtų pa
vykę nuslopinti lietuviškumą M. 
Lietuvoje.

Sunku, kai prisimeni, kiek ne
vykusių klaidų buvo padaryta, 
kai buvo susijungta su maža dali
mi mūsų vakarų žemių. Nemažai 
patrijotiškų mažlietuvių nusivylė 
broliais iš D. Lietuvos. Net ir da
bar pasigirsta balsai — girdi ne
pykinkime vokiečių ir nekalbėki
me apie Rytų Prūsiją! Koks neiš- 
maningas duosnumas! Tokiu pa
taikavimu mes nieko nelaimėsi
me ir draugų neįsigysime. Kaip 
tik turime daugiau priminti pa
sauliui apie mums padarytas 
skriaudas.

Kodėl tokie balsai?
Gal todėl, kad esame čia gra

žiai įsikūrę, kad čia augąs jauni
mas nebekalba namie lietuviškai, 
vengia savų mokyklų, neskaito 
lietuviško spausdinto žodžio. Ir prieš Katangos provinciją, kyla 
tai vyksta su pirmąja karta! Lie- klausimas, kas valdys visą Kongo 
tuvybė išsilaikė priespaudoje M. valstybę. Nors Kongo faktiškai 
Lietuvoje 700 metų! Netaip grei- yra nepriklausoma valstybė, ta
tai nutautėjo ir senosios kartos čiau visi ženklai rodo, kad ji liks 
imigrantų vaikai. 1 J

O gal todėl, kad sunkiai iško- Belgijos. Priešingu atveju globė- 
vota nepriklausomybė, o anksčiau jais gali pasisiūlyti komunistai.

' dalis M. Lietuvos, buvo lengvai,
be pasipriešinimo, be šūvio pra-: nomine Kongo būklė blogėja, at
rasta. Daug "narsių vadų”, ture- skirų genčių kovos nesibaigia, 
jome. net su augštais titulais, 
kurie vis tikino, kad "tauta 
gali būti rami...” Taip, nelai
mėms užgriuvus, vadai pabėgo, o 
tauta liko rami...

Arba vėl. Vis buvo kalama, kad 
esame ūkininkų tauta. Lietuvis 
galėjo būti ūkininkas arba valdi
nės įstaigos tarnautojas, tik jau Jeriu išleidžiama vaistams, kurie 
ne mechanikas, elektrotechnikas 
arba jūrininkas. Pavyko sudaryti 
mažą prekybos laivyną. Nors ir 
patyrimo neturint, jau buvo iš 
laivyno nemažai uždirbama. Ta
da ne vieno akys atsivėrė. Juk jū
ros kelių nereikia statyti, nei pri
žiūrėti. Pati gamta yra to kelio 
statytoja ir prižiūrėtoja, todėl tas 
kelias ir yra pats pigiausias.

Nebuvo kreipiamas dėmesys ir 
į j'ūrų žvejybą. Žuvų nei šerti, nei 
jomis rūpintis nereikia, tik 
kėjo turėti priemones joms 
gauti. Gal trūko kapitalo, 
dar daugiau supratimo apie 
ros reikšmę.

rei- 
pa- 
bet 
jū-

Tikėjimas Lietuvos ateitimi nesudils Pasikalbėjimas su
Lietuvos gen. konsulu Kanadai

Pabaltijo valstybių konsulai Toronto televizijos 9 stoties studijoj 1963. H. 3. Iš kaires: Lietuvos gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas, Estijos — I. Markus, Latvijos — V. Tomsons. Televiziniam pasikalbėjimui vadovavo pranešėjas L. Kossar.

Sueina vieneri metai nuo dr. J. 
Žmuidzino paskyrimo Lietuvos 
gen. konsulu Kanadai. Be to. čia 
pat ir Vasario 16 45-os metinės. 
Ta proga kreipėmės į gerb. kon
sulą su keliais klausimais.

— Jau metai kaip esate paskir
tas Lietuvos gen. konsulu Kana
doje. Kaip atrodo ši pareigavietė 
dabartinėmis sąlygomis?

— Torontas savo geografine 
padėtimi lengvina šio konsulato 
santykius su tankiausiu lietuvių 
kolonijų tinklu. Jis, atrodo, tam
pa dinamiškiausiu, po Otavos, po
litinio spinduliavimo miestu Ka
nadoje. Be to. jame gyvena dau
giau. negu betkurioj kitoj šios 
šalies vietovėj lietuvių, gražiai tė
vynės meilės didžiajam lietuviš
kam darbui apjungtų, ir užmez- 

! gūsių draugiškus santykius su Ka
nados bendruomenės įžymiomis 
asmenybėmis, čia veikia 33 kon
sulatai su apie 70 įvairaus rango 
konsulų. Nieko kito, tik gero te
gali pasakyti apie šios pareiga vie- 
tės sąlygas.

— Ar esate prisistatęs Kanados 
vyriausybei ir kaip vertinate Pa
baltijo valstybių konsulų klausi
mo iškėlimą feder. parlamente?

— Taip. Lankiausi Otavoje pra-liaus supratimo bei gimtosios že- 
eito gruodžio 18-tą ir buvau malo- mės laisvės troškimo įspūdį ir 
niai priimtas Užsienių Reikalų kiekvienoje aš. kaip nepriklauso- 
Ministerijos konsularinio 
riaus šefo p. B. A. Wallis.

Čia pat p. Wallis man įteikė tižios pagarbos, 
šios, ministerijos ką tik išėjusį

sky- mos Lietuvos įstaigai atstovaujan
tis asmuo, patyriau tikrai nuošir-

oficialų leidinį, kuriame figūruo- priėmimą 
ja ir Baltijos valstybių konsulai proga. Ki
grota visų kitų Kanadai akredi
tuotų atstovų. Nors šis mano ap.- 
silankymas buvo, iš esmės, man
dagumo vizitas, tačiau ta proga iš
siaiškinau ir rūpimus klausimus 
ir laikau jį mum naudingu.

Kai dėl Baltijos konsulų klau
simo. kuri dr. Haidash. Toronto 
Parkdale apyl. liberalų atstovas 
1962 m. gruodžio 19 d. iškėlė fe
eler. parlamente, tai yra džiugi
nantis reiškinys, nes tatai dar kar
tą parodo, jog liberalų partija, 
kaip ir konservatorių, principe 
sutaria dėl Baltijos valstybių ne
priklausomybės ir jų konsulatų 
pilnateisio tęstinumo bei smerkia 
jų sovietinę okupaciją.

— Ar užmezgėt ryšius su kitų 
valstybių konsulais ir kokia jų 
laikysena Lietuvos atžvilgiu?

— Ruošiate pirmąjį oficialų 
i Toronte Vasario 16 

proga. Kuriuo tikslu tai daroma 
ir kas kviečiami?

— Tikslas? — Tai Lietuvos 
.vardo, jos nepriklausomybės idė
jos ir mūsų kovos dėl savo žemės 
laisvės propagavimas, o kartu ir 
sudarymas progos tautiečiams tą 
istorinę dieną pabendrauti su re
tais svečiais nekasdieninėj aplin
koj ir tuo pat pareikšti mūsų dė-

griūva didelis ir sudėtingas pali
kimų bylų teisinio įrėminimo dar
bas. Literatūrinei kūrybai telie
ka vienas kitas laisvas šventa
dienis.

— Kokie būtų Jūsų linkėjimai 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 15 metinių proga?

- Didysis Lietuvos Gediminas, 
i5U melų anksčiau už prancūzus, 
pagarsėjusius žmogaus teisių de
klaracija, skelbdamas ir taikyda
mas gyvenime tolerancijos prin
cipą, atsiekė nuostabios tautinės 
vienybės ir valstybinės galybės. 
Užtat mum, kaip Gedimino šalies 
palikuoniams yra itin prigimta 
vadovautis tolerancija telkiant 
bendruomenines gretas į kovą 

I Lietuvai išlaisvint. Tad ir noriu 
visiem lietuviam patriotam palin
kėti tų dviejų didžiųjų dalykų — 
tolerancijos ir vienybės, o kartu 
ir neišdildomo tikėjimo Lietuvos 
nemirtingumu ir jos išsilaisvini
mu

kingumą bei pagarbą Kanadai ir 
kitom Lietuvai draugiškom šalim 
bei tautom, atstovaujamom šiame 
priėmime.

Kviečiami lietuviai, augštieji 
vyriausybės ir vietos administra
cijos žmonės, Lietuvos bičiuliai, 
Kanados partijų ir Toronto spau
dos atstovai, estų, latvių, ukrai
niečių bendruomenių pirmininkai 
ir eilė konsulų.

— Kokius darbus numatote se- 
kaiMieni savo tarnybos metam? 
Ar randate laiko mėgiamai savo 
literatūrinei kūrybai?

— Be nomarlių, vis augančių 
konsulinių darbų ir gyvenimo 
raidos nelauktai iškeliamų, at

MŪSŲ VILTYS IR TIKROVĖ

iš maskolių tironijos.

Britų ir lenkų 
' pokalbiai

Varšuvoj įvyko britų ir lenkų 
pasitarimai. Dalyvavo apie 50 
abiejų kraštų politikų, mokslinin
kų ir žurnalistų. Pasitarimų ini
ciatorius — lenkų užs. r. min. Ra- 
packis; vadovauja geografas Stan. 
Leszczycki, anksčiau buvęs socia
listų partijos narys. Jis dalyvavo 
konferencijose sienų klausimais 
Potsdame, Maskvoje ir Paryžiuje. 
Po karo buvęs užs. r. viceministe- 
riu; Stalino laikmečiu buvo iš
stumtas ir dirbo mokslo srityje.

E.

AL. GIMANTAS

Svarstymų centre —
Lietuva
Vienam asmeniui besilankant 

Lietuvoje, besikalbant su įvairių 
sluogsnių tautiečiais, buvo reiš
kiamas susirūpinimas, jog lietu
vių yra permažai, kad būtų gali
ma savas jėgas ir'dėmesį skaldy-

Atrodo. kad Kubos krizės metu’mo, dėl mūsų tarpe susidariusių 
pakilusios lietuviškosios viltys vėl netikrų vilčių.
susilaukė lyg ir kritimo senojon 
ir metų metais besitęsiancion pa
dėt in. Mūsų veiksniai siuntė Va- 

’ šingtonan memorandumus ir te
legramas reikšdami savaji pasi- 

- Taip. Netik atskiru raštu eirkinimą griežtėjaūėiu ameriki- 
- nes užsienio politikos kursu, bet 

te "re'ziduoja'nč?an? 'k^ulut'bet las Posllkis- P^Odo. nors ir bu- 
ir Toronto konsularinio korpuso '9 gana radikalus pasikeitimas.

esu prisistatęs kiekvienam Toron- nes užsienio politikos kursu, bet

Tolimas kelias į nepriklausomybę
jos prezidentui čombė. kuris kal
tina amerikiečius. Anot jo. "ame
rikiečiai importavo šaltąjį karą į mus i 
Kongą. Laisvo apsisprendimo tei- mus į apie 40 dalyvavusių kolegų

• Jungt. Tautų kariuomenei, pa
laikomai JAV: laimėjus kovą

kolonija. valdoma JT. ar JAV. ar

Nežiūrint JAV pagalbos, eko-

Turtingoji Katangos provincija 
reiškia pasitikėjimą tik provinci-

Apgaulingi vaistai - 
dideli pinigai

JAV ir Kanadoje milijonai do- 

nieko nepadeda. Atrasta, kad dė
žutė jūros druskos, kuri maisto 
krautuvėse kainuoja 12 et., bu
vo pardavinėjama kaip vaistas 
prieš vėžį ir proto ligas po S 1.50 
už kelias uncijas.

Chemikai atrado, kad “vėžio 
vaistai” pardavinėjami po S9.50 
už šaukštą buvo tik gryna minera
linė alyva.

Vitaminų tabletės vaistinėse 
kainuojančios 85. buvo pardavi
nėjamos po $24 įvairių keliaujan
čių, pardavėjų.

Reklamuojami įvairių “sveika
tos ekspertų” viską gydą vaistai 
pasirodė esą grynas bičių medus.

dekanas, p. J. R. Wilby (anglas). 
1962 m. spalio 10-tą. pakvietęs

konsuiais į šio korpuso pietus. 
; pasveikindamas įvesdino

Didžiųjų žaisme
Kad ir kaip mums nepatinka, 

deja, pasaulis į sovietiją šiandien 
žvelgia, kaip į panašią ar lygią 
galybę su JAV ar kitomis Vakarų 
jėgomis. Mes savo laikraščiuose 
dažnai parašome apie reikalą iš
mesti sovietus iš JT, nutraukti ti įvairiomis kryptimis. Esą ame- 
su jais santykius, izoliuoti juos rikiečiai su anglais užsiaugino 
nuo likusio pasaulio. Visdėlto so- bolševizmą, dabar jau mato jo žą- 
vietinė įtaka tebesilaiko Jungt.;lą. tegu jie ir rūpinasi jo sunaiki-. 
Tautose, naujai sukuriamos vals-juimu, o mes, lietuviai, ypač rū-

visvien reiškė teišsaugojimą tai-'
kos tam tikra kai na. >

Vašingtonas nepasikeitė
- Mūsų spaudoje, užsienio politi- lybės skuba megzti santykius su pinkimės pačios savo tautos išsi- 

kos komentatoriai ir toliau kalba jais, sudaromos dar vis naujos po- laikymu. Lietuvių tauta jau sudė- 
ekonominės, kultūrinės jo savo aukas toje kovoje, tegu 

• ateina eilė ir didiesiems, kurie 
prisidėjo prie bolševizmo išug
dymo.

Žinia, priimkime tokias mintis 
su tam tikrais rezervais, bandyki
me patikrinti jas. Bet šiaip ar 
taip, sovietinės okupacijos jungą 
nešanti tauta turi būti mūsų 
svarstymų ir mūsų veiklos centre.

,---- o_.---------- ---------- .--- ~ — IilL<o , -xV apie įvairius amerikinės politikos litinės, c.-----
sė buvo atimta”. Katangos pro- tarpą. Aplamai, mano tarpkonsu--pasikeitimus, tačiau jei giliau ir sutartys su Maskva. Ir tame di- 
vincija duota centrinei vyriausy- liniai santykiai tebesiplečia ivai- nuodugniau persvarstysime visą džiųjų žaidime nebelieka jokios 
bei. kurios premjeras yra Cyrille raus susirašinėjimo ir priėmimu Vašingtono politiką nuo paskuti- vietos mažiesiems. Telieka pa- 
Adoula. kuris pasak Vakarų dip-> dėka:’konsulu daugumos, ypač di- nio karo pabaigos? pastebėsime, tiems rasti plyšį, stengtis ką nors 

kad ji yra labai nuosekliai ir vie- pozityvaus ir naudingo atlikti 
uodai vedama, neskaitant vienų bendrajam tautos labui, jos inte
rn- kitų ypatingos reikšmės netu- resams. tik tuose plyšiuose, kurie 
rinčių poslinkių. Mes. tiesa, nore- atsiranda didžiųjų politikos skers
tai svarstome, kas būtų respubli- vėjuose, 
konams valdant. įžiūrime skirtu-' 
mus tarp dabartinės ir Dulleso 
politikos. Tuo tarpu didžiosios 
■spaudos komentatoriai mano, kad i 
ypatingų skirtumų amerikinėje!

p. A. Kuolo nuvežtas, atidaviau negalima laukti, nežiū-j
• - -................................. nnt kas \ asingtone sėdėtų — de-i

mokratai ar respublikonai.
Žodžiai ir veiksmai

lomatų. esąs gabiausias iš visų džiųjų valstybių, laikysena Lietu- 
Kongo diplomatų. Pačiame krašte vos išsilaisvinimo iš sovietijos 
jis turi daug priešų ir be JAV pa- i jungo vra labai mums palanki, 
galbos nepajėgs sutvarkyti 2001 _ <r IJetllV0S konsulatas Ka- 
bekovojancių genčių ir jų vadų, nadoje turi savo įstaigos iškabą. 
Tad iki visiskos Kongo nepriklau- vėliava ir ar oficialiai irašvtas fr- 
somybes dar gana tolimas kelias. Jefonu knvgoje?

— Taip. Neperseniai dail. T. 
Valius be atlyginimo nupiešė kon
sulatui iškabą, kurią, paslaugiojoPirmasis fabriklaivis

pasaulyje
Kiel. V. Vokietijoje, laivų sta- vienai Re^dale bendrovei įrėmin- 

tyklos pastatė pirmąjį kombinuo- t i ir tikiuosi ji dar prieš Vasario 
tą fabriklaivį banginiams ir žu- 16 bus iškabinta. Mano nuoširdi 
vims gaudyti ir čia pat laive mo-'padėka pp. Valiui ir Kuolui. Be 
dėmiausiais įrengimais žuvys ir abejonės, konsulatas turi ir Lietu-

APIE ANTISEMITIZMĄ 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

banginiai perdirbami; fabriklaivis vos vėliavą ir jo vardas, adresas ją norėtu laikyti dinamiška, tiks- 
grįš iš atviros jūros su paruošto- ir telefonas jau nuo pernai vasa- Ha ir realia. Tiesa, prie Dulles bu- 
mis žvejybos prekėmis. Pirmasis rio mėn. figūruoja Toronto tele- vo lyg ir griežčiau kalbama, gal 
fabriklaivis pagamintas Maskvos fonų knygoje tarp kitu 33 konsu-. 
užsakymu., jai jau perduotas "VIa- ■ latų. - į
divostok” vardu. Antras toks pat 
laivas baigiamas statyti ir 1963 
m. bus perduotas Maskvai “Dalnij 
Vostok” vardu. Šie laivai per pa
rą pajėgs perdirbti 1700 tonų 
banginio mėsos.

Keista, kad tokius laivus Ho- 
waldto dirbtuvės stato ne savo 
kraštui, o už pinigus svetimai ir į Otavoje. Jos visos man padarė la- eisis žodžiais, gerai žinodamas, 
nedraugiškai valstybei.

— Lietuvių kolonijos Kanado
je. žinoma, norėtų pamatyti Lie
tuvos konsulą savo vietovėse. Ar 
turėjote progų jas aplankyti?

— Pakviestas įvairių minėjimų 
dienomis, jau lankiausi šiose lie
tuvių kolonijose: Hamiltone. Del
hi. Windsore. St. Catharinėje ir
VzldVUJv. •JCIb V i><Jb Illdli pdlldl C id- 

Į bai mielą, lietuviško reikalo ?l

Atidarykite

sau

ta.' gero skonio alų !

MOLSON EXPORT SAVISTOVE ALAUS DARYKLA 
NUO 1786 METU

"Los Angeles Times” paskelbė 
ilgą Francis Ofner straipsnį apie 
antisemitiškiausią knygą, išleistą 

Neretas mūsiškių pakilia nuo- Sovietų Sąjungos politinės litera- 
ika prisimena Dulles politiką irjtūros leidyklos ir jau pasiekusią

Vakarus, tos piktos knygos išleis
ta 175.000 egzempliorių, 352 psl.; 
knygų rinkoj parduodama po 64 
kapeikas (70 centų). Ofner nepa
sakė. kaip knyga vadinasi ir kas

ir griežčiau kalbama, gal 
net šūkaujama apie pavergtųjų 
išlaisvinimą, bolševizmo sulaiky
mą. bet visa tai tebuvo žodžiai, 
kuriu dalis galėjo sukelti netik
rų vilčių pačioms pavergtoms tau
toms. Šiandien Vašingtonas, mo
raliai palaikydamas teisingą en
giamų tautų laisvės troškimą, jų 
išsilaisvinimo galimybes ateityje, 
jau žymiai rečiau besisvaido tuš-

daryti netikintiems ir hereti- 
kams”. Apie krikščionis rašoma, 
kad jie esą blogi, nedori dėlto, 
kad "perėmę žydų etiką”.

Toliau Fr. Of nėr, interpretuo
damas tą knygą, rašo, kad nuo 
1961 m. gegužės mėn. iki 1962 m. 
galo Sov. Sąjungoje nuteista mir
ti 90 asmenų, iš kurių 50 yra žy
dai, o 40 sudaro rusai, ukrainie-

kad jie nemanomi paremti jokiu 
konkretesniu veiksmu. Išties, 
kam būtų nauda, jei. sakykime, 
ryt Budapešto skerdynės pasikar
totų. na. kad ir mūsiškiame Vil
niuje? Lietuvių tauta, būdama to
kia negausi, jau yra perdaug nu
kraujavusi pokario metais. Gera 
bent tai. kad šiandien, nors dar ir 
patyliai. bet jau išdrįstame svars- 
tvti ir pergalvoti visą lietuviško
sios rezistencijos taktiką, parei
kalavusią tokiu didelių aukų, 

j Žvelgiame į ateitį, turėdami taip 
brandai kaštavusią pamoką, kuri 
įr buvo gauLa. atrodo, ypač dėL 
Vikarų nusiteikimų pervertini- jų sentėvių; “jie mano galį betką

jos autorius, bet sako, kad knyga uzbekai,
pagrista prancūzu enciklopedistu, ^aciau Maskva nemėgsta kaltini- 
dideliu religijos priešu Paul Hen- a"Lls®n2ltlzmu1 lr.n"rodd’ kad 
ri Holbach, gyvenusiu XVIII
(1723-89). Holbach buvo nevien " A ™ 
ateistas, bet ir antisemitas ir jo 
raštai inspiravo antisemitus per į 
200 metų.

Iš 352 psl. 50 puslapių paskir
ta judaizmui charakterizuoti (sky
riuje ‘ Senojo Testamento šven
tieji”). Šiame skyriuje teigiama, 
kad nieko gero negalėję iš Bibli
jos. kaip žydų istorijos, išeiti: pra
našas Jeremijas buvęs suktas spe
kuliantas. Mozė — žiaurus tiro
nas, rabinai — priešingi etikai ir 
senovės Izraelio karaliai nepasiti
kėję savąja tauta. VI skyriuje ra
šoma. kad žydai “nekentė kitatau
čių”. kad Mozė “ugdęs žydų žiau
rumą ir gobšumą”.

Apie šių dienų žydų religiją ra
šoma. kad dabar žydų santykiai 
su nežydais esą tokie pat kaip ir

sę milijono žydų yra baigę augš- 
tesniąsias ir augštąsias mokyk
las: 15% sovietų gydytojų yra žy
dai, 10% rašytojų ir žurnalistų — 
žydai, per 10% teisininkų 
dai, o tuo tarpu žydai tesudaro 1, 
1% Sov. Sąjungos gyventojų.

Antra vertus, nuo 1955 m. žy
dų autorių parašyta 200 knygų 
Sov. Sąjungoje, iš jų tik 6 žydų 
(jidiš) kalba; 194 žydų parašytos 
knygos išleistos rusų ar kitomis 
kalbomis; tuo tarpu 1962 m. to
kios mažos tautelės kaip Umdurti 
gimtąja kalba gavo 41 knygą.

į Fr. Ofner teigia, kad žydai ne
laikomi nei rusais nei betkokia 
tautine mažuma, tad faktiškai žy
dai yra vienintelė tauta Sov. Są
jungoje. kurioje jiems neleidžia
ma turėti savo tautinės kultūros 
— savo tautinių mokyklų, meno 
ir pan. Esą žydams neleidžiama 
nei asimiliuotis nei laikytis savo 
tautinės bei religinės kultūros.

Fr. Ofner teigia, kad minėtoji 
Holbacho pagrįsta knyga savo 
piktumu konkuruojanti su Hitle
rio antisemitizmu jo žiauriausioj

zy-

Dvidešimt metu atominei bombai
€

Besibaigiant H D. karui. 1945’vo tie pirmieji mokslininkai?
rradžioį JAV šiaurinėj New Pirmiausia buvo sužinota, kas 

daroma Hitlerio prie Danijos vie- , . . .
noj’ saloj atominių bandymų sri- *epochoj: bet įsiskaitęs OfnenoMexico valstybės daly pagamino 

pirmą atominę bnmbą. Ji buvo 
rcdėta gaminti nedideliam Albu- 

qcu’ que miestely, indėnų gyvena- 
•r.oj vietoj.’ 35 mylios nuo dides
nio Kalifornijos miesto San Fe. 
Žmonės tada, kai prasidėjo gami
nimo darbai 1940 m. su keliais 
tiksiančiais mokslininkų, nieko 
nežinojo, kas daroma. Pradėti 
statyti elektroniniai įrengimai, 
atominiai reaktoriai, paslaptingos 
laboratorijos. Vėliau ta apylinkė 
buvo pavadinta mokslininko lx>s 
Alamos vardu, kuris ir padarė 
pirmą atominę bombą. Kas gi bu-

ty. Ta salą vėliau rusai paėmė, 
nors lengvai galėjo anglosaksai 
paimti Tada JAV pasikvietė tris 
mokslininkus — Niels Bohr iš 
Danijos, kuris netrukus mirė, vė
liau Enrico Fermi iš Italijos, Ed
ward Teller iš Vengrijos ir Ro
bert Oppenheimer iš JAV. Los 
Alamos vietovėje jie sukonstravo 
pirmąjį atomini reaktorių ir ato
minę bombą. 1945 m. liepos 16 d. 
įvyko pirmasis atominės bombos 
sprogdinimas. Vėliau tokio pat 
dydžio bomba buvo numesta Ja
ponijoj. Bal. Brazdžionis

straipsnį, gauni Įspūdi, kad tarp 
sovietinio ir hitlerinio antisemi
tizmo yra labai didelis skirtumas. 

J. Gs.

Dėmesio namu 
savininkai!

Atlieku j va irius namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS 
Tel. LE. 7-2815
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GAMINIAI UŽSIENIN
įmonių gaminiai eksportuojami į 

57 kraštus, šiuo metu gaminių skai
čius esąs išaugęs daugiau kaip 150. 
Iš Lietuvos išgabenama: garo turbi
nos, tepalo aušintuvai, metalo pjovi
mo staklės, suvirinimo agregatai 
elektros skaitikliai, skaičiavimo maši
nos, dviračiai, celiuliozė, medžio drož
lių plokštės, kartonas, cukrus, svies
tas, mėsa ir mėsos gaminiai. 1963 m. 
numatyta pirmą kartą į Italija eks
portuoti stakles, suvirinimo skaitik
lius. E.

LIETUVIŠKAS EKSPORTAS
Lietuvoj pagamintos metalui piau- 

ti staklės yra pasiekusios komunis
tinę Kiniją, Suomiją, Indiją, Bul
gariją, Siriją ir Gvinėją. Lietuvoje 
gaminta plieno armatūra naudoja
ma statybose Irake, Jungtinėje Ara
bų Respublikoje, Korėjoje, Indone
zijoje, R. Vokietijoje, Vietname. 
Šiauliuose gamintų dviračių galima 
matyti Belgrado, Hanojaus, Bukareš
to, Helsinkio, Amsterdamo ir Atė
nų gatvėse. Lietuviškos gamybos 
dažymo aparatūra buvo eksportuo
ta i Afganistaną, Gvinėją, Togo, 
Burma, Maroką, Mongoliją ir kitus 
kraštus.

Lietuviški suvirinimo aparatai 
naudojami Somalyje, Sudane, Etio
pijoje, Nepalyje, Indonezijoj, Kani- 
bodijoj ir kituose Afrikos ir Azijos 
kraštuose. Šiais metais eksportą 
pradeda Utenos laboratorinių kros
nių gamykla. Jos krosnims gauti už
sakymai iš Mongolijos. Afganistano. 
Sirijos. Arabų Jungtinės Respubli
kos, Indijos gamyklų. Gvinėjoje 
statomus vienbučius žadama papuoš
ti moderniais Lietuvoje gamintais 
baldais.

vedėjai, du zootechnikai, kontoroje 
žiovauja buhalteris, jo pavaduoto
jas. du apskaitininkai, kasininkės, 
kiekviena darbo brigada turi dar po 
vieną apskaitininką, nes, atrodo, ap
skaičiuoti darbadienius yra pats 
sunkiausias darbas — sunkesnis už 
šieno pjovimą ir rugių kirtimą. Ko
lūkiui priklausantį mišką saugoja 
du sargai, nors miškas jau ir šiaip 
yra prižiūrimas valstybinių eigulių. 
Spaudai ir laiškams išnešioti “Jur
šėnų” kolchozas turi “labai sunkiai” 
dirbančius 5 laiškininkus. Kolchozo 
etatuose yra netgi ir priešgaisrinės 
komandos viršininkas. V. Kiseliovas 
daro logišką išvadą: “Tegu tų tranų 
kolūkiuose nebebūna. Tranų mažiau, 
medaus daugiau .. ?’ Visa bėda, kad 
tuos komunistinius tranus ne taip 
jau lengva išnaikinti, nes juos ga
mina ir glosto sovietinio komuniz
mo raudonasis biurokratizmas...

ALKANOS ŽEMES DAINA
Kaišiadorių rajono “Taikos”, kol

chozo darbuotoja E. Bukauskaitė, 
pasiklausiusi gimtosios žemės dai
nos, nusiskundžia “Tiesos” pusla
piuose: “Tik labai gaila, kad nevi- 
sur matysi dainuojančius laukus ir 
liūliuojančius javus. Kai kur nuste- * 
bęs paklausi save: kodėl čia taip tuš
čia ir nyku, kodėl čia keroja usnys, 
dagiai? Grūdo diegas, išlindęs iš po 
velėnos, negali pasistiebti augščiau 
į saulę. Ir nedaug jo ten užauga. 
Keliauninkai pasakoja, kad Saharos 
dykumose, kai pakyla vėjas, girdėti 
kažkoks verksmas ir dejavimas. Tai 
Sahara verkia savo derlingų laukų, 
aimanuoja, kad ji bevaisė. Sugrįž
kim ir mes prie savo krašto laukų, 
paklausykime, ką kalba jų šeiminin
kai. Kartais jie kaltina žemę, kad ši 
nederlinga, kad ji juos apvilia. Bet 
ar čia tikrai ta žemė kalta? Įsiklau- 
sykim atidžiau, ar neišgirsim žemės 
skundo: “Aš alkana, apleista. Nori
te tik iš manęs plėšti, man nieko 
neduodami...”

RUS1ŠKAS TILTAS 
LIETUVIŠKUOSE ŠIAULIUOSE 
Po beveik 20 metu užtrukusio 

planavimo Šiauliuose pagaliau buvo 
pastatytas tiltas per geležinkelį. Til
to pastatvnias taip sujaudino drg. 
Justą Paleckį, kad jis duosnia ranka 
tilto statytojus apdovanojo garbės 
raštais: gamybinio skyr. virš. Geor
gijų Byčkovą. montuotoju brigadi
ninką Ivaną Boroviką, šaltkalvį N- 
kaloju Gorškovą, montuotoją Česlo
vą Jurčika. vyr. darbų vykdytoją 
Nikolajų Kunikovą, montuotoja Vla
dimirą Lamzina, betonuotoji! briga
dininke Ona Olėškcvič. dizelistą Ti- 
mofėjų Pilščikova. mechaniką Fiodo
rą Romanovą, virš. Nachimą Rozen
bergą ir dailide Veniamina Smirno
va. I apdovanotųjų tarpą turbūt per 
nesusipratimą pateko annatūrinin- 
kii brigadininkas Eduardas.Kybartas 
pramoninės statybos prajektaviino 
instituto specialistas Aleks. Petru le
vinius. Lietuviškieji Šiauliai šiandien 
yra priversti didžiuotis rusišku til
tu, nors lietuviai statybininkai, rei
kia manyti. lietuvišką tiltą būtu ga
lėję pastatyti per keletą mėnesių ...

CHEMIJOS KOMBINATAS
Kėdainiuose statomame chemijos 

fabrike pradėjo darbą pirmoji sic- 
tcchnologinė linija, 

numatoma paleisti į 
sieros rūgšties gamy- 
superfostato gamybos

ros rūgšties 
Šiais metais* 
darbą antrąją 
bos liniją ir
skyrių. Amofoso gamybos skyriumi 
bus užbaigta pirmoji kombinato sta
tybos eilė. Pagrindiniu Kėdainių 
chemijos kombinato uždaviniu tenka 
laikyti cheminių trasų gamybą Lie
tuvos žemės ūkiui.

KOLCHOZO PONAI
“Tiesos” tarybos Pasvalio rajono 

narys V. Kiseliovas “Jurginų” kol
choze priskaičiuoja net 40 asmenų, 

’ neturinčių nieko bendro su gamybi- 
jiiu darbu, šiuos ponus ir ponias jis 
pavadina tranais, geriančiais medų 
iš kolūkinių pajamų medaus korio. 
Minėtajame kolchoze yra du fermos

KALBOS APIE STEBUKLĄ
Nors sovietinė valdžia labai drau

džia. kalbos apie Marijos pasirodymą 
eina iš lupų i lūpas. Jau daug kas už 
tai yra nukentėję. Marijos pasirody
mas Įvyko netoli Aluntos. Janonių 
k. Dagilkalnyje, 18 metų mergaitei. 
Pastaroji buvo suimta, bet dabar pa
leista. Nieko nekalba, matyt, buvo 
prigrasyta tylėti. Kalbama, kad Ma
rija žadėjusi vėl pasirodyti už dve
jų metu toj pačioj vietoj ir tuo pačiu 
laiku. Sovietiniu pareigūnų pasirody
mo vieta užarta traktoriais, paversta 
raistu, kad sunku ten beprieiti.'

Vasario 16-los minėjimas
. Hamiltone įvyksta ateinantį sekmadienį, 

vasario 17 d., 4 vai. p.p. Lietuvių Namuose.
Programoje: ŽYMUS PASKAITININKAS S. KpSGAILA

* ir visos Hamiltono meninės pajėgos. 
KVIEČIAME GAUSIAI DALYVAUTI.

- Bendruomenės valdyba

HAMILTON, Ont.
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS. 

Šiemet sukanka 45 metai kaip buvo 
atstatyta nepriklausoma Lietuvos val
stybė. Tam įvykiui atžymėti Hamilto
no L. B-nė šį sekmadienį, t.y. vasa
rio 17 d., 4 vai. p.p. Lietuvių Namuo
se rengia didelį minėjimą. Programo
je įdomus paskaitininkas 
alio St. Kęsgailą ir visos 
meninės pajėgos: choras 
V. Verikaičiu, išgarsėjusi 
šokių grupė “Gyvataras”- ir dramos 
teatras “Aukuras”. Šventė prasideda 
11 vai. iškilmingomis pamaldomis 
liet. par. bažnyčioj.

Nepriklausomybės minėjimas visa
da buvo vienas didžiausių Hamiltono 
L.B-nės įvykių. Tam įvykiui paminėti 
iš anksto daug niošiapiasi. Minėjimas 
visada praeina su dideliu dvasios pa
kilimu. Ateikime patys ir atsiveskime 
kitus. Nevisi pamena vasario 16-tą 
1918 m., kai mūsų valstybės kūrėjai 
pasirašė Nepriklausomybės paskelbi
mo aktą. Tegu pamato ir išgirsta dau
giau apie tai mūsų jaunoji karta ir 
supranta priežastis, kodėl mes šita
me krašte atsiradome. Jie jau gimę 
ir gyvendami laisvuose kraštuose, ne
labai besupranta nepriklausomybės 
sąvoką.

ŠIŲ METŲ KAUKIU BALIUS,

Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės

PRIEŠ DVIDEŠIMT METU, kovo 16 
d.. Vokiečių okupacinės valdžios Įsa
kymu, Lietuvoje buvo suimta 46 žy
mūs veikėjai, kaip įkaitai ir kalinami 
Stutthofo kacete. Tarp suimtųjų buvo 
poetas ir dramaturgas Balys Sruoga, 
kun. port. St. Yla ir kiti. Dalis jų gy
vena JAV. •

iš Montre- 
Hamiltono 
su solistu 

mūsų taut.

ANTRUOSIUS METUS PRADE
DANT. Su Vasario 16 minėjimu Ha
miltono L B-nės v-ba užbaigia pir
muosius savo veiklos metus. Dar vie
ni metai prieš akis. Kaip žinome, ši 
valdyba buvo išrinkta dvejiems me
lams. Praktika parodė, kad per pir
muosius metus naujai išrinkti žmo
nės tik spėja apsiprasti su savo dar
bu. ir tik antrieji metai gali būti jau 
darbe patyrusių metai. Be to. atsira
do daug sunkumų rasti žmonių, su
tinkančių kandidatuoti į valdybą. Visi 
tituluoti ir buvusieji dideli veikėjai 
pasitraukė nuo visuomeninio darbo. 
Kai nebėra generolų, vadovavimo pa
reigos atiteko kareiviams. Jau pir
mieji metai parodė, kad patikėtas už
davinys buvo atliktas jei ne geriau, 
tai bent neblogiau. Nebūtų sunkumų 
sudaryti apylinkės v-bą. jei v-bos na
riai gautų kokį atlyginimą. Šiandien 
visi jie kratosi, nes pareigos žada tik 
darba. pasišventimą ir kritiką. Lie
tuviškumo darbas turi būti tęsiamas 
-kuriant ir palaikant lietuvius viena
me junginy. Tam vadovauti apylin
kės išsirenka sau žmonės. Į Hamilto
no L. B-nės valdybą buvo išrinkti šie 
asmenys, kurie pareigomis yra pasi
skirstę: pirm. — VI. Kažemėkas, vice- 
pirm. — V. Kcžinaitis, sekr. — Ant. 
Garkūnas. izd. — P. Lukošius, pa
rengimu tad. ’— K. Mikšys, vadovo 
padėjėjas — Alg. Barkauskas ir ko
respondentas — K. Mileris. K.M.

į kurį visi ir iš visur maloniai kviečiami 
įvyks vasario 23 d., šeštadienį, prieš 

Užgavėnes, Hilcrest salėje,
- 510 Concession St.

PUIKI BENNY FERRI MUZIKA 
{VAIRUS BUFETAS ' 

KAUKĖMS PREMIJOS 
‘ LOTERIJA - 

LAIMĖS STALIUKAI
• IR T.T. .

PRADŽIA 7.30 v. v.

Tautos Fondo Hamiltono skyriaus valdyba

KAUKIU BALIUS, rengiamas Tau
tos Fondo Hamiltono sk. v-bos. įvyks 
vasario 23 d., šeštadienį, prieš Užga
vėnes. Hilcrest salėje, 510 Concession 
St. ant kalno. Pradžia 7.30 v.v. Links
ma Benni Ferri muzika. įvairus bufe
tas. loterija ir t.t. Kaukėms stambios 
piniginės premijos. Tik maskes užsi- 
dėjusios kaukės nebus premijuoja
mos. Automobiliams - pastatyti kitoj 
pusėj gatvės didelis sklypas. Užbai
giant žiemos sezoną yra paskutiniai 
šokiai, tad geram užsigavėjimui ge
riausia proga pasilinksminti ir nuo
taikingai laiką praleisti.

Maloniai kviečiame visus Hamilto
no ir visti kitų kolonijų ir mažų vie
tovių lietuvius gausiai atsilankyti. 
O atsilankę tikrai nesigailėsite ir 
kartu paremsite mūsų darbą lėšų lei

kime pavergtos tėvynes laisvinimo 
reikalams. V a 1 d v b a

VAJUS TAUTOS NAMAMS 95-toje 
savaitėje davė $100. o nuo pradžios 
— $92.200. Nauju nariu įstojo vienas 
hamiltonietis ir prašė, kad jis nebūtų 
skelbiamas. Nuoširdus ačiū!

LN METRAŠTIS su skelbimais ir 
aukomis davė S331.09 pelno. Už skel
bimus gauta $662.50 ir aukų $273.69. 
viso $936.19. Stambesnes išlaidas su
darė jo išspausdinimas — $348 ir ko
misas už skelbimus — $129.50. Prie 
metraščio išleidimo labai daug prisi
dėjo J. Kažemėkas. pats vienas surin
kęs skelbimų už $537.50 ir tuo būdu 
savo sunkiu ir realiu darbu netik pa
dengė stambokas išlaidas, bet dargi 
prisidėjo ir prie gražaus pelno gavimo. 
P. Juozui LN v-bos vardu nuoširdžiau
sias ačiū! Sk. St.

Hamiltono Lietuvių Namų belaukiant
Telkiant lėšas LN statybai mūsų 

kolonijoj, atrodo galėtume lengvai 
surasti 200300 tautiečių, kurie galėtų 
po tūkstantinę L.N. iš penkto meti
nio procento patikėti, bet tam kelią 
pastoja perdėta baimė ir nuostabiai 
ištverminga priešinga L.N. užkulisi
nė veikla. Aš žinau, eilę faktų, kad 
daug tautiečių stengiasi prikalbėti sa
vo draugus ir gimines atsiimti jų pi
nigus iš L.N. ne dėlto, kad jų jiems 
reikia, bet kad sustabdytų L.N. sta
tybą. Tai yra viena didžiųjų mūsų tau
tos silpnumo priežasčių — jei 
stato, kitas griauna.

Visi žinome, kad L.N. mums
bet ta aistra mūsų širdyje,
juos pastatys Jonas. Stasys ar Petras. 
b'*t ne as. laiko sukausčiusi mūsų ge
ra valią. Iš tikrųjų gi juos pastatys 

vimas ar keli asmenys, bet mes 
Visi urs vienu ar kitu būdu

L.N. būsime atžymėti, o stambieji rė- 
: niėiai ynatnr’ai. Tad labai maloniai 
prašau visus tautiečius j šį didelį dar-' Merkevičius. Brantfo’-d i- Z f. •’<' :s 

Ibi re.T-ii<»|» nf* jausmais, bet stipria' Hamilton. Iš viso sausio mėn. gauta 
lietuviška valia. Aš savo sąžiningumą $3.600. Teatsiranda i*o*a smtn šut u 
irodžiau per 5 metus Tautos Fondo ‘ kančių įdėti po $1.000 ir didžiosios 
darbe ir jau 7 m°tai L.N md'miško i kliūtys L.N. statybai bus nu :alA!'»-.’ 

pastangose. Pasitikdamas 50-sius St. Bakšys

vienas

reikia, 
kodėl

Čikagoj atidaryta didelė universalinė maisto ir gėrimą Krautuve “Parama” 2532 vakarinė 69-toji 
gatvė. Jos savininkai ir 10 tarnautojų — lietuviai. Modernu dviejų augštų pastatą suprojektavo ir pa
stalė rangovas J. Stankus. Nuotraukoje — naujos parduotuves šventinimas. Salia prcl. J. Paskalis 
stovi J. Jaiiušaitis, o šalia pastarojo — .J. Mažeika, krautuvės savininkai: kairėje p. Mažeikienė. Di
desnė mergaitė yra Mažeikų, o mažesne — Janušaičių*. Ponia Janusai! ienė yra už Mažeikos nugaros.

Nuotrauka V. Juknevičiaus

LABIAUSIAI PUOLAMI ŽMONĖS LIETUVOJE
(Atkelta iš 2 psl.) 

neteisingai rašo apie viduramžius. 
Žinoma, čia pat jam laikraštis at
kirto kaip tamsiųjų viduramžių 
gynėjui, o pats “gynėjas” po kiek 
laiko atsidūrė Mordovijos respub
likoje. vienoje koncentracijos sto
vykloje. Jis buvo apkaltintas dar 
ir tuo, kad rasi nėjęs komunisti
nės spaudos redakcijoms anoni
minius laiškus, gindamas religiją 
ir kunigus.

Iškunigis ateistų talkoje
1960 m. “Tiesos” skiltyse pa

skelbtas laiškas “Lietuvės Katali
kės”, kuriame ji polemizuoja su 
ateistine propaganda ir gina ku
nigus: •

“Esu katalikė. Nuo pat kūdikystės 
mano gyvenimas yra susijęs su re
ligija. su bažnyčia. Betkokic man 
įrodymai, kad nėra Dievo, nepalauš 
mano tikėjimo, o jei reikės, tai pa
sirinksiu verčiau mirtį, negu pra
rasti tikėjimą. Aš, kaip katalikė, uo
liai lankau bažnyčią, matau nemažai

kiinigii, bet tokio, kokius aprašo 
laikraščiai, niekad nesutikau. Jie iš
pučia ir šaukia i keturis vėjus kiek
viena kunigo padarytą klaidą. Žino
ma. iš didelio skaičiaus gali pasitai
kyti vienas kitas panašus i tuos, ko
kius jus aprašote, bet argi tai reiš
kia. kad visi tokie?

Aš turiu tik 20 metų ir todėl visas 
mano gyvenimas dar prieš akįp... 
Randu daug gerų pusiu šių 
gyvenime. Dirbu ir drauge mokau
si... Tačiau negaliu savo širdį pa
dalinti i dvi dalis, kai ji viena pri
klauso bažnyčiai. Religija yra pati 
mano širdis ir atimti man religiją, 
reiškia išplėšti man širdi”.

Atsakyti i šios jaunos mergai
tės. drąsios savo tikėjimo išpaži
nėjos ir apologetės laišką “Tie
sos” redakcija pavedė ekskuni- 
giui J. Ragauskui, kuris toje pa
čioje “Tiesoje” rašo: “Keista: esa
te 20 metų mergaitė, giliai tikinti, 
o aš vyras 50 metų žinomas ateis
tas. Atrodo, kad tarp mūsų nėra 
nieko bendra: jaunystė ir senat
vė, religija ir ateizmas, ugnis ir

vanduo. Argi iš tikrųjų negalima 
rasti bendros kalbos?”

Toliau Ragauskas aiškina seną 
dainelę — kaip jis seniau buvęs 
tikintis, bet vėliau supratęs savo 
klaidą ir tapęs komunistu bei 
ateistu, todėl ateisianti diena, ka
da ir mergaitė, paveikta “moksli
niu Įrodymų”, nustosianti tikėjus 
i Dievą. O dėl kunigų, kuriuos 
Ragauskas sakosi gerai pažįstąs 
— tai jie visi esą egoistai, darbo 
žmonių išnaudotojai ir visuome
nės parazitai.

Kunigai komunistiniam reži
mui darosi pavojingi ir dėlto, kad 
“sumodernėjo". Jei seniau kuni
gai buvo charakterizuojami kaip 
atsilikėliai, “tamsybės apaštalai”, 
ignorantai. visokios pažangos 
priešai, tai šiandien jie yra pavo
jingi dėl “susimoderninimo”. dėl 
naujų technikos laimėjimų pritai
kymo savo darbui, dėl naujomis 
temomis sakomų pamokslų ir 
pan. Dr. V. Mar

DR. S. LUNAS, kilęs iš Kauno, me
dicinos mokslus baigęs Vokietijoje, 
Hamburge, o praktiką atlikęs Ameri
koje, gavo gydytojo teises ir įsikūrė 
Ridgeville, Ohio, kur atidarė savo ka
binetą.

Australija
REPREZENTACINES TAUT. ŠO- 

KlV-GRL'PĖS PASIRODYMAS. Hen
ley and Grange Junior Chamber of 
Commerce suorganizuotame MORUM- 
BA festivalyje Adelaidėje įvyko lietu
vių tautinių šokių vakaras. Pasirody
mas buvo sausio 28 d. atvirame ore — 
Henley Beach koncertų estradoje.

MOKSLEIVIU ATEITININKU su
organizuotoji Jaunimo Dainavos sto
vykla Mylor kalnuose — užbaigta sau
sio 25 d. Stovykla buvo uoliai lanko
ma adelaidiškių lietuvių — stovyklau
jančiųjų tėvų, giminių ir aplamai vi- . 
suomenės. Stovyklautojų buvo apie 
50. Dainų mokė solistė Genovaitė Va
siliauskienė. Paskaitas skaitė A. Ste- 
panienė, J. Lapšys, P. Pusdešris ir J. 
Vasiliauskas. Stovykloje vyravo labai 
lietuviška dvasia nuo pat rytmečio tri
spalvės pakėlimo ir Lietuvos Himno 
iki vėlaus vakaro. Paruošė Pr. Al.

ŠVENTO KAZIMIERO PARAPIJA 
Los Angeles. Calf, iškilmingai minės 
Šv. Kazimierą. Pamokslą sakys kun. 
dr. P. Celiešius. Bus koncertas. Daly
vaus parapijos choras, vad. komp. Br. 
Budriūno, sol. A. Pavasaris, neseniai 
atvykęs iš Venecuelos ir filmų kylanti 
žvaigždė Onutė Nausėdaitė.

ANT. VOSYLIUS^ prieš keletą me
tų atvykęs iš Brazilijos, tremtinys, da
bar gyvenąs Los Angeles, Calif., gavo 
vizą ir.išvyko į pavergtą Lietuvą ap
lankyti savo -motinos, Vilniuje. Pla
nuoja aplankyti ir kitas Europos vals
tybes.

TRAGIŠKAI ŽUVĘS — Sausio 28 
d. palaidotas Genės ir Petro Valūnų, 
gyv. Torrington, Conn., jaunesnysis 
sūnus Algimantas. Alg. Valūnas tarna
vo kariuomenėje ir triese važiavo au- 
tovežimiu. Pastarajam sugedusiu ka
reiviai išlipo apžiūrėti, ir staiga buvo 
kito kareivių autovežimio suvažinėti. 
Valūnas mirė vietoje, o kitas — nuga
bentas į ligoninę.

ATIDARYTAS ANTRASIS “L1-,...................................   , . ,
TAS”. Vienas yra Montrealyje. Niu-s’sfkimą.Gimnazijosdirektorius kun. 
jorke Vyt. Vcbeliūno iniciatyva buvę Bt. Petraitis gavo laišką iš Vatikano;

Italija .
SV. TĖVO LAIŠKAS. Castelnuovo 

liet, salaziečių gimnazijos mokiniai pa
ruošė šv. Tėvui Jonui XXIII maldų 
puokšte už II Vatikano santarybos pa-

sukviesta grupė suinteresuotų asme
nų, kurie sudėjo pradinį kapitalą ir 
įsteigė taupymo bei paskolų bendro
vę “Litą”,

PR. SALADŽIUI, buv. Lietuvos ka
riuomenės pulkininkui, Kauno karo 
komendantui ir Lietuvos Šaulių S-gos 
vadui, vasario 27 d. sukanka 70 metų 
amžiaus. Sukaktuvininkas tebėra veik
ius vietos B-nės — Rochester, N.Y. 
ir kitų organizacijų narys. Abu su 
žmona gauna pensija.

MIRŠTANTI BENDRUOMENĖ. Ro- 
čestery, N.Y. pr. metais mirė apie 40 
lietuvių. Jų tarpe senosios kartos di
deli veikėjai Juozas Braknys ir Ign. 
Viliamas. Iš naujai atvykusių mirė: 
Pr. Choromanskis ir E. Kiršteinienė. 
Sausio 22 d. palaidotas Pranas Šukys, 
87 metų amžiaus.

Didžiai Gerbiamas Tėve,
man malonu per Jus pranešti šios 

Įstaigos jauniesiems tremtiniams lie
tuviams, kad Šventajam Tėvui labai 
patiko jų pagarbos pareiškimas ir ta 
gražioji maldų, nusimarinimų ir gerų 
darbų puokštė už Visuotinio Bažny
čios Vatikano II Susirinkimo laimingą 
eigą.

Tėviškai gėrėdamasis jų duosniu 
maldingumu ir širdies gerumu, Kris
taus Vietininkas dėkinga širdimi siun
čia kiekvienam šių mylimų sūnų ir jų 
šeimoms, kaip ir Jums, Tėve, bei Jū
sų bendradarbiams, ypatingą apašta
liškąjį palaiminimą, kaip laidą apsčių 
malonių ir dangiškos paguodos.

Pasinaudoju proga ir pats Jums pa
reikšti mano gilios pagarbos jausmus, 
(par) Angelo Dell’Aequa, Sostituto.

savo amžiaus metus, aš užtikrinu, kad 
savo nusistatyme nesikeistu.

LN. v-ba savo sausio 29 d. posė
dyje. kuriame dalyvavo 12 narių, po 
išsamių diskusijų vienbalsiai nutarė 
stengtis visomis išgalėmis pastatyti 
LN pagal, inž. dr. A. Kulpavičiaus ir 
inž. Pr. Čeponio projektą, sumažinant 
jo kainą iki S275.000.00. Laikinai bu-’ 
vo atsisakyta meksfaltuotos aikštės 
ir dviejų augštų pastato automobi
liams. Vietoje priekinėse sienose nu
matyto marmuro dėti pjautą akmenį, 
o patalpas krautuvėms viduje palikti 
neįrengtas. Kitą dieną L.N. 4 asme
nų komisija, susitikusi Toronte su in
žinieriais sutarė, kad projektą iki mi
nėtos kainos privesti galima, nema
žinant nei jo apimties, nei architek
tūrinio bei vidaus įrengimų grožio. 
Dabar tik belieka mums visiems vie
nučiai finansiškai stumtelti, ir L.N. 
ats'stos! O kad jie bus. rodo faktai. 
Sausio mėn. Įmokėjo 3 tautiečiai po

Buv. I-LB Winnipeg© apvlinkės valdybas nariui

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

nuoširdžią užuojautą reiškia -
KLB Winnipeg*) apylinkės valdyba

LONDON, Ont WINNIPEG, Man
VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyks 

vasario 16 d., šešt.. Eastern Star Tern 
pie. Piccadilly St., netoli Richmond 
St. ir C.P. gelez.. stoties. Pradžia 7.30 
v.v. Radijo pusvalandis iš CHLO sto 
tics St. Thomas minėjimo išvakarėse 
vasario 15 d. 7.30 v.v. Plačiau žiūr. 
“T2” pr. savaitės nr. Išreikškimc pri
derama pagarbą musų svarbiausiai 
tautinei šventei -savo dalyvavimu ir 
radijo pusvalandžio išklausymu!

D.E.
SALEZIEČIU GIMNAZIJAI Itali

joje be anksčiau skelbtųjų aukojo 
dar šie asmenys: $3.00 Daniliūnai: 

— kun. Danielius. Butkai. 
ir J. Beleckas: po $1.00 — 
V. Gudelis. Br. Misius ir 
Petrauskai. Pinigai jau pa-

PRANESAME, kad š.m. vasario 17 
d., sekmadienį, tuojau po pamaldų, šv. 
Kazimiero parapijos salėje KLB Win 
nipego apylinkės valdyba rengia Va
sario 16 minėjimą. Programoje: pa 
skaita ir meninė dalis. Maloniai kvie
čiame gausiai dalyvauti. Valdyba

P. ST. BUJOKIENĖS ir jos šeimos 
padėkoj š.m. “Tž” 6 nr. praleistas baž
nytinis choras. Kadangi tai buvo pa
stebėta jau išėjus tam nr.. šiuo prane-. 
Šimu papildomas minėtas tekstas kar
tu atsiprašant paliestuosius.

proga minimos liet, gimna-

po $2.00
S. Žulpa
•L čegis.
E. ir G. 
siųsti.

Kalėdų
zijos auklėtojai ir auklėtiniai atsiun
tė įspūdingą sveikinimą, visų pasira
šytą. linkėdami Londono lietuviams 
gausios Dievo palaimos.

Nuoširdus ačiū už aukas.
E. Daniliūnas 

Salez. įgaliotinis Londone

ST. CATHARINES, ONT.

VASARIO 16-sios MINĖJIMAS 
vasario 16 d. slovakų salėje, 

Welland ir Page gatvių sankryžoje.
PROFRAMOJE: . .

Paskaita — A. Liūdžius iš Hamiltono: •............... , .
V. Beniušis akordeonistas ir D. Beniušytė pianistė iš Hamiltono: 
akordeonistės B. ir A. Bogušytės;
baleto šokėja D. Vilbikaitytė ir I. Grigaitytė iš St. Catharines. * 
Gros europietiška muzika: bufetas ir turtinga loterija.
Pradžia 6.30 v. v. . B-nės valdyba

WELLAND, Ont
VISI I VASARIO 16 MINĖJIMĄ. — 

Prieš 45 metus Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo aktu buvo užverstas 
•‘Aušros’* ir “Varpo** tautos sąmonin 
gurno žadinimo laikotarpis ir pradėtas 

i ui !s -- ginkluotos kmos ir laisvės 
Darykime tai, kas nepatinka dabarti 
niam Lietuvos okupantui. .Jei paverg- 

•i<- t'-w»>cie uždrausta tą reikšmių 
giaus'a šventę prisiminti, minėkime ją 
esantieji laisvame'pasaulyje iškilmin-

Vasario 16 minėjimas įvyks vasario 
‘.3 d. 162 Ilagar SI. slovakų salėje 
WHlau«l”. Ont. Bus pritaikinta paskai
ta ir meninė dalis, kurią išpildys Nia
garos pusiasalio skautai, vad. p. Gverz 
dienūs ir pavieniai menininkai: bale- 

>s d-'i.l >in ict i;»b ir akordeonų koncer- 
r,, įsi.ūilics — šokiai. 

Pradžia 6 v.v. Kviečiame visus gan 
šiai <!:»!. vaut t ■

KLB Wcllando apyl. v-ba

DĖKOJAMU. WELLANDO IK PORT 
COLBOBNE TAUTIEČIAMS, aukoju 
sirins šalnos reikalams avalyne ir dra
bužiais. Iš viso surinkta $30.50 ir dra
bužių bei avalynės 300 svarų. Sudary
ta 15 siuntinių po 20 sv.. kurie š.m. 
sausio 28 ir 31 d. išsiųsti Seimj apyl. 
lietuviams.

Dėkojame šalpos vajaus vykdyto
jams: V. Jasiulioniui. A. Stankevi
čiui. M. Jasiulionienei ir A. Zinaičiui. 
Atskirą padėką tenka išreikšti poniai 
Jasiulionienei už jos pasiaukojimą ar
timo meilei. Ji atliko didžiausiąją dar
bo dalį kruopščiai skirstydama drabu
žius pagal šelpiamųjų šeimų sudėtį, 
pati-viena visus siuntinius apsiuvo ir

DELHI, Ont.
ZUIKIU BALIUS. I šį parengimą 

buvo atsilankę per 200 vietos lietuviu 
ir svečių iš kitų vietovių, kaip tai To- 
tonto, Hamiltono. Windsor© ir kitų. 
Buvo puikus orkestras, šokiai, žaidi
mai, loterija, karštos zuikienos vaišės 
ir linksma visų .dalyvių nuotaika. Zui
kių prišaudė vietos būrio šauliai, o 
zuikieną skaniai paruošė, vaišino sve
čius ir tvarkė visą virtuvės darbą po
nios: E. Rugicnienė. L. Nemurienė.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA“

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

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 841511

M. Ozoliene. V.Jakubickiene. M. Sul- 
cicnė. L. Pukicnė, Vcraitienė ir Pau
tienė.

Šios darbščios ponios, šaulių mos
tam zuikių baliaus parengime yra įdė
jusius daug savo darbo, triūso ir nuo
širdumo. Todėl Delhi šaulių būrio val
dyba joms taria nuoširdų, šaulišką 
ačiū. Taipogi ačiū šauliams, prišau- 
džiusiems apie 100 sv. zuikienos, vi
siems. kurie dirbo prie bufeto, kasos, 
loterijos ir visai lietuviškai visuome
nei ir svečiams, kurie savo gražiu at
silankymu parėmė lietuvišką, šauliš
ką veiklą. SJ.

Ixmdonas. — Britų vyriausybė 
pareiškė ir toliau neduosianti vi
zų R. Vokietijos gyventojams. no
rintiems lankytis Britanijoj. Esą 
taip nutarta š. Atlanto S-gos na
riu. • .

atliko įvairų kitą siuntinių paruošimo 
darba.

SIDABRINE SUKAKTIS. — Sau
sio 19 d., ukrainiečių bažn. salėję, 
buvo gražiai atšvęsta Konstancijos ir. 
Juozo Blužų 25 metų vedybinio gy
venimo sidabrinė sukaktis. Dalyvavo 
laiig svečių ir giminiu iš Toronto, 

Hamiltono. Buffalo. N. Falls. St. Ca
therines. Wclland’o ir Port Colborne.

Prie turtingų ir papuoštų stalų. 
<*iai sukaktuvininkams sugiedojo 
giausių metų*’.

Buvo nuoširdžių sveikinimų 
bendruomenių bei organizacijų
lovų: perskaityti sveikinimai raštu. 
Sukaktuvininkams įteiktos gėlės ir 
vertingos dovanos. P nai Blužnį' už 
jiems sudarytą nepaprastą staigmeną 
ir dovanas nuoširdžiai visiems padė
kojo.

Siame pusiasalyje P. Blužai yra ži
nomi kaip pavyzdinga šeima, religin
gi ir tautiškai stiprūs, mūsų inteli
gentijos atstovai, visuomeninkai. Jie 
sulaukė didžiausios pagarbos iš daly
vavusių ir prisidėjusių.

sve- 
“II-

iš 
ats-

WINDSOR

Dalyvis

Ont
ŠVENTESNEPRIKLAUSOMYBES 

MINĖJIMAS. — Penktadienį, vasario 
15 d. nuo 7 vaL iki 7.30 v. v. iš Wind- 
soro CBE radijo stoties banga 1550 
bus duodama speciali programa, skir
ta Lietuvos nepriklausomybės šventei 
paminėti. Prie gerai paruoštos infor
macijos apie Lietuvą bus duota lietu
viškos muzikos ir dainų.

Lskilmingas minėjimo aktas if pro
grama bus sekmadienį, vasario 17 d., 
12.30 vai. p.p. kroatų salėje. Kalbės 
adv. Julius Smetona iš Cleveland©.

Hamburgas. — Nuo 1966 m. 
bus įvestos dujos, kurios nebebus 
žmonėms pavojingos. Joms valyti 
statomi Įrengimai, kurie atsieis 
apie vieną mik DM.

NOTARAS
ANTANAS LIUD2IUS, 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

>

t
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I
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Kovoti, ištverti, laimėti!

Lietuvai jokios svetimos globos nereikia
| VISO PASAULIO LIETUVIUS

Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia — tai Įsidėmėtini 
mūsų Tautos himno žodžiai. Gi šiais metais minint Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo sukaktį, jie įgauna dar ypatingos reikš
mės. Lygiai prieš šimtą metų — 1863 metais — lietuvių tauta 
sukilo prieš rusų carų priespaudą. Tai buvo jau kelintas iš eilės 
sukilimas, ir jis dar kartą parodė nemažėjantį lietuvių tautos ryžtą 
iškovoti sau laisvę ir atstatyti savo nepriklausomą valstybę.

Iš tikrųjų lietuvių tauta visais laikais didvyriškai priešinosi 
svetimųjų priespaudai ir už savo teises bei laisvę kovojo net ir 
su daug už ją galingesniais priešais. Už savo teises ir laisvę ji 
tebesiaukoja ir šiandien, nors tiek 1863 m. sukilimas, tiek vė
lesnės kovos iš jos pareikalavo ir tebereikalauja skaudžių aukų 
bei visko išsižadančio pasišventimo.

Lenkiame galvas prieš tuos mūsų tautos didvyrius ir didžiuo
jamės jų idealizmu bei ryžtu. Jų karžygiškas pasiaukojimas nelei
džia nė abejoti, jog tauta, sugebėjusi savo praeitį praturtinti to
kiais žygiais, anksčiau ar vėliau nusimes ir rusų komunistų jai 
užmestą jungą. Juo labiau, kad ir šiuo metu lietuviai to jungo ne
apkenčia ir visomis išgalėmis priešinasi sovietinėms užmačioms 
juos išnaudoti savo imperialistiniams tikslams.

Griežtai smerkiame sustiprintą krašto išnaudojimą bei ru
sinimą, prievarta primetant mūsų žmonėms rusų kalbą, spaudą ir 
papročius. Pastaruoju metu rusinimas — toji tipinga Maskvos 
kolonizmo priemonė — yra spartinamas ir visuotinis.

Vertiname ir remiame mūsų brolių pasipriešinimą visam, kas 
svetimųjų jiems jėga primetama. Kartu tikimės, kad jų šis pasi
priešinimas ir sava tautinė kūryba — kiek ji dabartinėse jų sąly
gose yra įmanoma — padės jiems išlikti sąmoningais, savo kraš
tą, jo praeitį, kalbą bei kultūrą mylinčiais tautos nariais.

Smerkiame sovietų veidmainingą politiką, kai jie dedasi kitų 
žemynų tautų išsilaisvinimo rėmėjais, o tuo pačiu metu sten
giasi Lietuvą padaryti vis daugiau priklausančią nuo Maskvos. 
Šio sukto elgesio tikslų, nukreiptų prieš mūsų tautą, negali nu
slėpti nė pagausėję Kremliaus tarnų spaudoje įrodinėjimai, kad 
lietuvių tauta galinti jaustis laisva tik sovietų globoje. Lietuvai 
jokios svetimos globos nereikia — Lietuvai reikia laisvės ir ne
priklausomybės.

Reiškiame padėką visiems tiems laisvųjų kraštų atstovams 
Jungtinėse Tautose, kurie atskleidė sovietų kolonizmą Lietuvoje 
ir jį pasmerkė.

Reikalaujame, kad Vakarai stipriau spaustų Kremlių grąžinti 
Lietuvai ir kitoms jo pavergtoms tautoms laisvę ir nepriklauso
mybę. Sąlygos Vakarams veikti šiandien yra palankios. Nepasi
tenkinimas komunistiniu valdymu pačioje Sovietų Sąjungoje bei 
jos pavergtuose kraštuose auga ir plečiasi. Sovietų santykiai su 
komunistine Kinija yra pasiekę sprogimo įtampos. Tad jėgų per
svara jau nebe Maskvos, bet Vakarų pusėje. Kaip Kubos įvykiai 
parodė, sovietai jau turi trauktis, jei rimtai spaudžiami. Karibų 
įvykiai aiškiai tad kalba už reikalą išnaudoti raudonųjų imperijos 
didėjančius nesutarimus bei trūkumus laisvės riboms praplėsti. 
Jei užuot ryžtingai veikę, Vakarai džiaugtųsi tik laikiniu šaltojo 
karo atlydžiu, puoselėdami viltį, jog ilgainiui komunizmas savaime 
pranyksąs, — padarytų klaidą, už kurią ateityje turėtų skaudžiai 
užmokėti. Komunizmą galutinai sunaikins tik ryžtinga Vakarų 
parama kovojančioms už savo laisvę sovietų pavergtosioms tautoms.

Kol tai įvyks, pavergtiesiems mūsų broliams dar teks nemaža 
sunkumų pakelti. Tačiau išsilaisvinimo valanda neabejotinai ar
tėja ir ateis. Todėl kviečiame juos- net ir didžiausiuose sunkumuo
se neprarasti vilties ir nenuleisti rankų, bet sukaupti jėgas ir 
ištverti ligi mūsų garbinga kova už laisvę bus laimėta.

Laisve-gi besidžiaugiančius savo tautiečius kviečiame visomis 
išgalėmis, dafbūr if ištekliais remti Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto ir jį palaikančių organizacijų pastangas iškovoti 
Lietuvai laisvę bei visais kitais įmanomais būdais jungtis į tą kovą.

Atsriboję nuo krašto okupantų ir nuėjusių jiems tarnauti, 
bet suderinę savo žygius su pavergtųjų brolių atkaklia kova, vie
ningai veikdami, mes iškovosime Lietuvai laisvę.

. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

.1963 m. vasario mėn.

N. LIETUVOS” KALTINIMAI

Dr. J. Sungaila į P. Ameriką

Savaitraštis “Nepriklausoma 
Lietuva” 1963 m. 6 nr. spaudos 
apžvalgoj paskelbė kaltinimą, esą 
“paskutiniais laikais Tėviškės Ži
buriuose prasidėjo kažkokia ten
dencija kabinėtis prie N. Lietu
vos”. Buvęs paskleistas prasima
nymas rašant apie kultūros kon
gresą Čikagoje ir pareikšta pre
tenzijų dėl KLB Montrealio sei
melio informacijos. Toliau prime
nama padaryta taika Hamiltone 
prieš 10 metų tarp “NL” ir “TŽ” 
ir siūloma ją toliau tęsti.

Kad visuomenė nebūtų vienpu
siškai informuota, reikia viešo at
sakymo į viešą kaltinimą.

1. Rašant “TŽ” apie II kultūros 
kongresą Čikagoje, tiesa, įsibro
vė netikslumas spaudos sekcijos 
aprašyme, būtent, netiksliai buvo 
atpasakotas vienas p. J. Kardelio 
paskaitos tvirtinimas. Bet tai įvy
ko per skubotumą. Pats p. J. Kar
delis kongrese nedalyvavo, jo 
paskaitos tekstas nebuvo klausy
tojams išdalintas, ir todėl nei ap
rašančiam tą sekciją, nei redak
cijai nebuvo įmanoma patikrinti 
informacijos. Pastebėjus klaidą, 
“TŽ” redakcijos iniciatyva buvo 
tučtuojau pasirūpinta jos atitai
symu. Taigi, tai buvo ne tenden
cija ir ne “prasimanymas”, o klai
da, kurių spaudoje visada pasitai
ko net prieš redakcijų ir rašan
čiųjų norą. Be to, tai lietė p. J. 
Kardelį kaip kultūros kongreso 
paskaitininką, o ne savaitrašti 
“NL”.

2. Dėl KLB Montrealio seime
lio prezidiumo informacijos bu
vo “TŽ” 1963 m. 4 nr. paskelbta 
korespondencija, pageidaujanti, 
kad seimelio prezidiumas skelbtų 
savo parengimus nevien “N. Lie
tuvoj”, bet ir “TŽ”, nes nevisi 
montrealiečiai sužino apie juos. 
Juk nepaslaptis, kad Toronte ne
visi skaito “TŽ”, o Montrealy — 
nevisi skaito “NL”. Todėl yra 
skaitytojų dalis, kuri pageidauja, 
kad pagrindiniai dalykai būtų 
skelbiami abiejuose savaitraščiuo
se. Montrealio seimelio prezidiu
mo darbai lietuvių gyvenime yra 
ar bent turėtų būti visiems reikš
mingi ir visiems skelbiami. Kiek 
teko pastebėti, Toronto apyl. vai*

dyba apie pagrindinius dalykus 
informuoja abu savaitraščius.

Toks buvo pareikštas pageida
vimas, kuris anaiptol nereiškia 
tendencijos ir kabinėjimosi prie 
“NL”. Be to, jis buvo pareikštas 
seimeliui, o ne “NL”.

3. Dėl Hamiltone . padarytos 
taikos tektų pasakyti, kad, jeigu 
jos ir nebūtų buvę, gera abiejų 
laikraščių kaimynystė ir be jos 
lygiai būtų reikalinga. Kiekvieno 
laikraščio pareiga — išlaikyti ge
rus kaimynystės santykius su ki
tais. To “TŽ” nėra pamiršę. Pvz. 
redakcija gauna raštų, nukreiptų 
prieš “NL”, bet, siekdama išlai
kyti nusistovėjusią kaimynystę, 
jų tokia forma nespausdina. Šia 
proga tebūnie leista priminti, kad 
‘NL’ spaudos apžvalgose, pasikei
tus “TŽ” personalui, jau nekartą 
papeikiančiai rašė apie naujuo
sius žmones. Ir tai tada, kai dabar 
keliamų priekaištų nebuvo. Jei
gu jau kalbama apie taiką, ir to 
nereikėtų pamiršti.

Atsiliepdami į “NL” siūlymą gas perėmus finansų ministeriui 
tęsti nustovėjusį susitarimą, iš- Nowlan, 30 nariu Social Credit 
reiškiame tą patį siūlymą. Taika rtipė dar balsuos už konservato- 
tegali būti tik abipusė. rius Tų konservatorių “sukilę-

Amerikos ir Prancūzijos susirėmimas
(Atkelta iš 1 psl.) ____ _____ ___ __

De Gaulle yra svajotojas apie vakarine Vokietija, atsisakė bend- 
ur^Pą ligi Uralo ir kūrėjas nau- karinėje srityje su JAV ir 

jos tikrovės, kuria bando įspraus-’ ... . a. ' \ .. . 
ti j rėmus. Iš šalies žiūrint rodo ”cs l,,ko !sllcls" Bntamjos i F.u- 
si, kad žmonės labiau linkę susi- "'v>os ilginę bendruomenę, 
gyventi su jų matoma tikrove. De Gaulle pavėsyje prigludęs 
kaip ryžtis naujų kelių jieškoti. savaitinis “Candide” priekaištau-

JAV gal nepamiršo, kad prieš ja JAV: “Viena ranka JAV kursto 
naujo žemyno atradima jau buvo . . ...
Europa, tačiau pamiršo naujus,>š mūsa reikalauja pasiaukoji- 
polėkius šio pokario apkarpytoje . mo. o kita - ruošiasi su Maskva 
Europoje. Prancūzija jau seniais ''sir^švi f.nr nsavio sutarti, sie- 

kbnčfr “aukščiausių tikslų”, ta- 
visu vakariečių santarvinin

kų snskaiton”. “Le Monde” už
traukia naują giesmę: lauk iš Eu
ropos žemyno amerikietiškąjį 
Trojos arklį, kuris savo kapitalo 
investavimu neleidžia mums lais
vai kvėpuoti.

polėkius šio pokario apkarpytoje 
Europoje. Prancūzija jau seniai 
kėlė politinius ir karinius klausi
mus, kurie Vašingtono liko neuž
girsti. Negalima sakyti, kad ang
losaksai nuoširdžiai bendravo; jie 
visuomet kliudė Prancūzijai aiš
kiai prabilti, šis įsibėgėjimas, su
tvarkius Prancūzijos vidaus rei
kalus, nutrauktas. Paryžius suda-

Žaviosios Kuršių marios, primenančios lietuvių kelius į platųjį pasauli.

Valdžios ir partijos krizė Kanadoje
« •

“Žygis Į pražūti” — taip api
būdino konservatorių partijos iš
ėjimą Į naujus rinkimus su J. Die- 
fenbakeriu priešaky Toronto kon
servatorių spauda. Kitas tų pačių 
konservatorių laikraštis visus, ku
rie dar tikisi laimėti su Diefen- 
bakeriu, vadina svajotojais, besi
laikančiais skęstančio laivo ske
veldrų. Rolės pasikeitė. Ne libe
ralai šaukia apie konservatorių 
pralaimėjimą, bet patys konser
vatoriai. Kodėl?

Rinkimų pažadai
Prieš praėjusius rinkimus bal

suotojam buvo šaukiama, kad 
kraštas yra geriausioje ekonomi
nėje būklėje. Tuoj po rinkimų 
pasirodė, kad reikia imtis drastiš
kų priemonių sulaikyti ekonomi
nei krašto būklei nuo bankroto. 
Jau tada daug kas pradėjo abejoti 
Diefenbakerio vyriausybės pajė
gumu kraštą tvarkyti.

Po drastiškų ekonominių su
varžymų krašto ekonominė padė
tis šiek tiek pagerėjusi vėl pra
dėjo smukti ir pačių konservato
rių žmonės ėmė kalbėti apie gali
mą naują dolerio nuvertinimą.

Atominių ginklų byla
Pagaliau iškilo atominių ginklų 

reikalas. Jis labai opus. Quebeco 
provincija ir daug kitų kanadie
čių yra prieš atominius ginklus. 
Liberalai, ilgokai svyravę, aiškiai 
pasisakė už atominių ginklų Įve
dimą. Esą Kanada yra išleidusi 
Įvairiem ginklam ir raketom $700 
mil. Tie ginklai be atominių smai
galių esą tik, žaisliukai. Kam gi 
tada tos bereikalingos išlaidos? 
Konservatorių partijos suvažiavi
me J. Diefenbakeris prašė, kad 
nebūtų priimtas nutarimas ir jam i 
paliktos laisvos rankos. Taip ir 
buvo padaryta. Tauta laukė 
sprendimo. Taip ar ne? Parla
mente J. Diefenbakeris norėjo 
tuo klausimu nutraukti debatus, 
visos trys opozicijos partijos pa
sisakė prieš, ir taip atėjo galas. 
142 balsais prieš 111 buvo išreikš
tas konservatoriam nepasitikėji
mas.

Krizė partijoje
Pačių konservatorių tarpe, dar 

prieš nepasitikėjimo pareiškimą 
parlamente. Įvyko skilimas. Jis 
prasidėjo ministerių kabinete. 
Pirmiausia atsistatydino kr. aps. 
min. D. Harkness. Jis pareiškė, 
kad jo ir min. pirmininko nuomo
nės atominių ginklų reikalu ski
riasi. Tarp kitko jis pridėjo, kad 
jį palaiko ir kiti vyriausybės na
riai bei partijos vadai. Dalis mi
nisterių turėjo slaptą posėdi, kur 
svarstė, ar reikalauti, kad Diefen
bakeris pasitrauktų. Tas buvo 
nrieš vyriausybės nuvertimą. Bu
vo galvota, kad min. pirm, parei- 

r j karinę - politinę santarvę su

vs stoti į prieškomunistinį žygį

lių“ tarpe buvo susisiekimo min.' apsaugos. McCutcheon — preky- 
Balcer, prekybos min. G. Hees, bos, veteranų — Lambert, 
imigracijos min. R. Bell, kasyklų ..........................
min. P. Martineau, ministeris be 
portfelio McCutcheon ir dar ke
letas. Sukilėliam nepavyko. Die
fenbakerio šalininkai iš vakarinių 
provincijų, vad. žemės ūkio min. 
Hamilton pareiškė visišką pasiti
kėjimą ir pagaliau tie patys “su
kilėliai” dirbtinom šypsenom pa
reiškė spaudai, kad skilimo nėra
— frontas “vieningas”.

Kas toliau?
Paskelbti nauji rinkimai. Kon

servatoriai pasimetė: Gana Įtakin
gas ir konservatorių liniją palai
kąs Toronto ‘Globe and Mail” Įsi
dėjo vieną po kito vedamuosius, 
raginančius Diefenbakeri iš vado 
pareigų pasitraukti. Panašiai pa
sisakė ir kita konservatorių spau
da, kaip Toronto “Telegram”. 
Daugelis pačių konservatorių pa
traukė pečiais ir pasakė: “Tik rin-l 
kimų pralaimėjimas gali vėl su
vienyti partiją”.

Tokioje nuotaikoje pasitraukė 
iš J. Diefenbakerio vyriausybės
— prekybos min. Hees ir kr. aps. 
min. pareigas ėjęs P. Sevigny. Jų 
vietas užėmė: G. Churchill — kr.

Tuo tarpu vyriausybės krizė iš
lyginta, tačiau pačioje konserva
torių partijoje tebėra gilus skili
mas. prasidėjęs žymiai anksčiau. 
Visuomenės akyse ji neteko daug 
pasitikėjimo. Kitos partijos dar 
neišryškėjo. tačiau intensyviai 
ruošiasi rinkimams bal. 8 d., ku
rie galutinai turėtų atstatyti pa
stovią krašto valdžią. V. K.

SPAUDOS VAJUS 
BAIGIASI

Tenelieka nė vieno tautiečio 
be lietuviško laikraščio! Pa- 
skubėkim užsisakyti. Nedels
kim sutvarkyti savo prenu
meratos 1963 metams! “Tė
viškės Žiburiai” pasiruošę 
Jus reguliariai lankyti ir 
kviečią kas savaitę skaityti.

“Tėviškės Žiburiai”, - 
941 Dundas St. W., 

Toronto 3, Ont/

Ateina i žemę žmogus neramūnas. 
Xeramiinas Rytuose ir Vakaruose. 
Tai Tau. Nemuno šalie nemarūne, 
l aisvės nerimą eilėm išdainuosiu:—v

Klausykit.

Beržai! Klausykit Lietuvos uosiai' 
Užtemdo viršūnėm kedrus Libano!
Ir audrom ir kriokliais veržiuosi
l bekraštės buities okeanus!—

Toli ten — prie Vilniaus ir prie Kauno — 
Nužaibavo mano idealai ir mintys: 
Tave, kaip Laisvės Statula, kaip jaunąja 
Ir žvaigždėm ir žaibais apipinsiu.

Ir iš žemės ir is beribio kosmo — 
Sietynu. zodijakų. Grigo ratų — 
Tu vis kalbi i mus Maironio posmais.
ė iurlionio vizijom ir sonatom.

Šimtai pavasariu su šimtais šauliu
Ateina, praeina, nueina: . •
Kaip auką, kaip maldą nesu Tau ir pasauliui 
Aiikru šviesą ir tėviškės daina.

Otavos universitetas, 
1962. VIII. 15.

Garsioji Kijevo Pečeros Izivra — vienuolynas su katakombomis. įkurtas 11 š. Nuo 1926 
I I). karo metu gyveno nemaža lietuvių. Ten ivy- 
1917 m., kuriame buvo nutarta sudaryti atskinis 
sudaryta ir Lietuvių tautos taryba, kuri pasiuntė

m. — mažėjus. Prisimintina, kad Kijeve 
ko pirmasis lietuvių karių suvažiavimas 
lietuvių karinius dalinius. Kijeve buvo 
tautinę vėliavą lietuvių batalijonui.

PLB v-bos pirm. dr. J. Sungai
la, gavęs organizatorių kvietimą 
į P. Amerikos II kultūros kongre
są Montevideo mieste, nedelsda
mas sutvarkė savo profesinio dar
bo reikalus ir pasiruošė dviejų sa
vaičių kelionei į P. Ameriką. Jei
gu dokumentų tvarkymas nesu
kliudys, jis išskris lėktuvu iš To
ronto vasario 16 d. ir vasario 17 
d. jau bus Sao Paulo, Brazilijo
je. Kartu su juo vyksta ir p. A. 
Songailienė. Kongresas įvyks

Lenkų atstovas Vasario 16 minėjime
Vasario 16-toji Montrealyje bu

vo paminėta vasario 10 d. Abiejo
se bažnyčiose Įvyko pamaldos už 
Lietuvos laisvę, organizacijom 
dalyvaujant su vėliavomis. Pla
teau salėje buvo iškilmingas mi
nėjimas. kuriame kalbėjo iš Niu
jorko LLK pirm. min. V. Sidzi
kauskas. Savo trumpoj, 24 min. 
užtrukusioj kalboj, jis sugebėjo 
labai gražiai nušviesti tarptautinę 
ir Lietuvos politikos praeiti, da
bartį ir išgvildenti Lietuvos bylos 
ateiti, kuri nėra beviltiška ir gali 
atnešti mums laukiamų rezultatų 
greičiau negu tikimės. Minėjime 
dalyvavo ir žodžiu sveikino Estų 
B-nės atstovas dr. Puhvel, Lenkų 
Kongreso atstovas dr. Jurczynski, 
Ukrainiečių B-nės attsovas p. 
Shulguine. Raštu sveikinimus pri
siuntė čekai. Įdomus buvo dr. 
Jurczynski žodis, kuriame jis pri
siminė lietuvių ir lenkų tautų

Naujas imperializmas
Atsikuriančios Afrikos tautos 

pradeda suprasti, kad išsilaisvini
mas iš Vakarų imperializmo gali 
jas nuvesti i kitos rūšies imperia
lizmą. -

Neseniai Tanganikoje Įvyku
sioje Afrikos - Azijos tautų soli
darumo konferencijoje, kuri buvo 
komunistų dominuojama. Tanga- 
nikos prez. Julius Nyerere pa
reiškė, kad “socialistinės valsty
bės daro tas pačias klaidas ir ve-

Ar kenksmingi 
alkoholiniai gėralai?

Toronte Įvyko VI metinė Ka
nados jaunimo konferencija alko
holio vartojimo problemoms nag- 
rinė!<-Dalyvavo apie 400 jauni
mo ir organizacijų atstovų, :kii- 
rios kovoja. prieš alkoholi vaf- 
tojima. ’ Konfereričijoje kbnsfa^i 
tuota: ‘ "■ T: - . au*

1. Kanadoje alkoholinius gėra
lus geria 50% tėvų.

2. Vaikai pradeda juos vartoti 
jau nuo 14 metų.

3. Jaunimo tarpe alkoholinių 
gėralų vartojimas smarkiai kas
met kyla.

4. Vien tik Ontario prov. gau
nama apie $90 mil. pelno už al
koholinius gėralus, bet valstybė 
turi išleisti papildomus milijonus 
dolerių socialinei globai alkoho
likų šeimų, policijai, teismams, 
kalėjimams, klinikoms ir t.t.

Buvo siūlymų suvaržyti alkoho
lio vartojimą.

5. Toronto policijos vadas pa
reiškė. kad per 5 metus iš 93 nu
žudymų priežastimi Mctro-Toron- 
to ribose buvo 75% alkoholis. 
Neblaivūs vairuotojai turėjo per 
1 metus: įvairiu nelaimiu 1961 
m. 2878. 1962 ni. — 2939; sužei
dimų 1961 m. — 1251, 1962 m. 
— 1313; užmušimu 1961 m. — 
25. 1962 m. — 26. ’

6. Naujų studijų rezultatai ro
do. kad 65.3% alkoholikų pradė
jo gerti būdami 15-19 metų.

7. Dr. J. Linton, gen.'sekreto
rius Kanadiečių Federacijos al
koholio problemoms gvildenti, 
konstatavo faktą, kad alkoholis 
kraujuje veikia kaip anastetikas Į 
smegenų audinius. Išgėrus dides
nį kieki alkoholio, pasidaro ne
jautri nevalingoji nervų sistema, 
kuri reguliuoja širdies plakimą ir 
kvėpavimą. Gi kai paminėtoji

Urugvajuje, Montevideo mieste, 
vasario 22-25 d. Dr. J. Sungaila 
ten pakviestas pasakyti atidaro
mąją kalbą. Be to, jis skaitys pa
skaitą apie Liet. Bendruomenės 
pagrindus studijinėj dienoj.

Savo kelionėje dr. J. Sungaila 
aplankys šias vietoves bei lietu
vių kolonijas: Sao Paulo — Brazi
lijoj, Buenos Aires — Argentinoj, 
Santiago — Čilėj, Karakas — Ve- 
nezueloj. Numato susitikti su tų 
vietovių lietuvių bendruomenė
mis. .

glaudų bendravimą praeityje ir 
praskambėjo kaip siūlymas drau
giškos rankos abiejų tautų aspira
cijoms ateičiai. Po sveikinimų 
priimta rezoliucija, reikalaujanti 
Lietuvai laisvės, kuri bus pasiųsta 
Kanados min. pirm, ir JT gen. 
sekretoriui.

Meninėje programos daly pasi
rodė šokėja G. Šimaitienė, pianis
tas K. Smilgevičius, sol. A. Paš- 
kevičienė ir Montrealio pasidi
džiavimas — skautų vyčių taut, 
šokių grupė, vad. J. Piečaičio. Vi
si publikos buvo šiltai priimti. Mi
nėjimą rengė Montrealio seime
lio prezidiumas, kurio pirm. J. 
šiaučiulis gražiu žodžiu minėji
mą pradėjo ir užbaigė. Programą 
trim kalbom pranešinėjo prezi
diumo narys S. Geležiūnas. Sei
melio prezidiumas sveikintinas 
už gražų ir sklandų viso minėji
mo pravedimą ir paruošimą, -v-

da į imperializmą, kaip kapitalis
tai darė anksčiau”. Skirtumas gal 
tik toks, kad iš komunistinio im
perializmo kelias atgal bus sun
kesnis. Nors konferencija buvo 
organizuojama solidarumo vardu, 
bet to solidarumo nedaug tesima
tė. Naujai atgimstančios tautos 
pamatė, kad pasaulis yra gana 
komplikuotas savarankiškam gy
venimui. Imperialistų oda nevisa- 
da yra balta-ir nevisos turtingos 
tautos yra kapitalistinės.

nervų sistema yra paralyžuota, 
gali Įvykti mirtis.

8. Dr. P. Rynard konstatavo, 
kad alkoholie ketvirtadali šeimų 
apafdo, socfAliniams; darbuoto- 
jąįis padidini' dArbairgi.ketvirta- 
daiiu 'JiAV 'tyrimų' duomenys ro- 
ddykad'už^i gaūtb pėlno iš par
duoto alkoholio, valstybė turi iš
mokėti $15 už alkoholio vartoji
mo pasekmes.

9. Alkoholio vartojimas skati
na i nenormalumus.

Vienas kalbėtojų per konferen
ciją išsireiškė, kad gal greit alko
holis mus visus pradės valdyti.

Laikas susirūpinti ir lietuviams 
perdideliu alkoholinių gėralų 
vartojimu. J. Krk.

Ir tokiu pasitaiko
San Francisco advokatas V. 

Hallinan, kuris save vadina ateis
tu. kaltina Katalikų Bažnyčią ir 
nori, kad teisme arkivyskupas Įro
dytų, kur tiksliai yra pragaras, 
skaistykla ir dangus. Hallinan no
ri įrodyti, kad David Supple, ku
ris paliko bažnyčiai $176.000 yra 
nelegalus. Anot jo. Supple paliko 
turtą bažnyčiai, nes buvo įtikin
tas. kad “dovanomis nusipirks sau 
kelią i dangų”.

Tikrumoje Hallinan rūpi ne 
dangus, ar pragaras, bet pinigai. 
Pasirodo. Hallinan sūnus buvo 
nupirkęs dali paveldėjimo iš Sup
ple anūko, kuris tikėjosi tą pavel
dėjimą gauti, bet negavo. Tarp 
kitko ateistas Hallinan 1952 m. 
kandidatavo į JAV prezidentus 
kaip “progresyviosios” partijos 
vadas.

Viena. — Austrijos teisingumo 
ministerija įsakė policijai suimti 
buvusį SS karininką Otto Skorze
ny. šiuo metu gyv. Madride, Ispa
nijoj. Jis yra pagarsėjęs drąsiu 
Mussolinio išvadavimu. Dabar 
jam keliama byla už nusikaltimus 
karo metu.

Pajieškojimai
Aš, ANGELE BALTRUKENAITE, 

Saulės 6 - 3. Vilnius 13. esu reikalo 
spiriama ir esu priversta sužinoti sa
vo krikšto tėvo adresa, kuris gyvena 
(tikrai nežinau, bet lyg teko girdėti, 
kad Kanadoj). Pavardė jo: JUZĖNAS 
ANTANAS, Prano, 4546 metų amž. 
Maždaug 194243 m., t.y. karo metu yra 
išvykęs iš Lietuvos. Pagal seną admi
nistracinį paskirstymą, gyvenęs Pane
vėžio apskrityje. Pušaloto valsčiuje, 
Toliūnų kaime. Sužinojus adresą bū
siu didžiai dėkinga. Rašykite tiesiog 
man ar mano geram draugui — P. W. 
Urban. 16809 Holly Hill Dr.. Cleveland 
28. Ohio. USA.

Jieškomas JONAS USACKAS, sūnus 
Antano, kilęs iš Zabukiškio kaimo, Ko- 
varsko valsč., Ukmergės apskr., pas
kutiniu laiku gyvenęs Kanadoje. Atsi
liepti Vytautui Kunčiūnui, 706 West 
Grand. Blvd., Detroit 16, Mich., USA.
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šaltame rudens ir žiemos ore, 
niekas taip nešildo ir nesuteikia 
geros nuotaikos, kaip stiklelis Paari 
degtinės. Tai galite paimti pagal 
savo skonį, kaip patinka — mažą 
stiklelį grynos, didelį stiklą su soda, 
prieš valgį, valgant, ar po valgio.
Kaip ją beimsite — jūs pripažinsite 
po pirmo gurkšnio, kad si pilnai 
prinokusi Paari degtinė tikrai 
patenkins kiekvieną ir 
kiekviena proga.
Tai yra daugiau nei vispusiškas 
gėrimas — laikykite visada butelį 
Paari degtinės savo spintelėje. 
Paari yra daugiausiai pirmaujanti 
pas kanadiečius, kadangi Paari yra 
Kanados puikiausios kokybės - 
degtinė.

Graikų mitas lietuvio rankose
VYTAUTO JANAVIČIAUS “ PAKELIUI | ATĖNUS'

JURGIS GLIAUDĄ

MERGAITĖS STUDIJUOJA, 
O VYRAI KRITIKUOJA

PAARL

PAARL
Galima gauti tik Ontario svaiginamų 
gėralų krautuvėse. -DDANDV M-2-N

1 Gyvenimas filmuose KORNELIJUS BUCMYS

LAUKIĄS VAIKAS
Kai vienas po kito pasirodo taip 

vadinami didingieji filmai, su 
tūkstančiais dalyvių, užtrunką po 
kelias valandas, fotografuoti nau
jausiais technikos metodais, gal 
neperdaug dėmesio begali susi
laukti kuklių pretenzijų filmas, 
pateiktas žiūrovams “A Child Is 
Waiting” vardu. Siam filmui nors 
nedaug išleista, bet pasiekta gra
žių rezultatų.

Filmo turiny bandoma kiek ga
lint ištikimiau ir realiau perduo
ti taip vadinamų atsilikusių ar 
pilnai neišsivysčiusių vaikų prie
glaudos gyvenimą. Tai nėra vien 
nuoga bejausmė kronika, nei i 
realybę neatremta fantazija, bet 
tų abiejų elementų darnus jun
ginys. • .

Filmo tekstą paruošė Abby 
Mann, 1961 m. laimėjęs Oscar 
premiją už geriausią tų metų 
tekstą filmui ‘Judgment at Nu
remberg”. Jis net metus laiko stu
dijavo ir tyrė gyvenimą panašio
se prieglaudose ir ligoninėse, kol 
susikoncentravo prie dvylikame
čio berniuko Reuben istorijos.
» Pastebėję sūnaus lėtą orienta
ciją ir atsilikimą, tėvai bando 
Reuben nuvežti i vaikų darželi, 
bet čia jis net ir mažesnių drau
gų pajuokiamas bei išnaudoja
mas. Išbandžius Įvairius gydyto
jus ir ligonines, visur gaunamas 
tas pats atsakymas — tokia padė
tis Ūks per visą jo gyvenimą. Jis 
patalpinamas specialioje atsiliku
sių vaikų prieglaudoje, kurioje 
tačiau jis yra vienas iš protingiau
sių. Tėvai netrukus persiskiria ir 
nei vienas iš jų nė karto per dve
jus metus neatvyksta jo aplanky
ti. Reuben tačiau nenustoja vil
ties ir kiekvieną trečiadienį, sa
vaitinę lankymo dieną, gražiai pa
sipuošia ir kartu su kitais vaikais 
laukia tėvo, motinos, meilės ar 
bent šiek tiek susidomėjimo juo. 
Jo laukimas tačiau visad baigia
si liūdnu grįžimu prie savo žaislų.

Platų šviesos spinduli į prie
glaudos gyvenimą Įneša nauja 
muzikos mokytoja. Ji nuo pat 
pradžios jautriai paima Reuben 
atvejį į savo širdį ir skiria jam 
ypatingą globą ir priežiūrą. Tam 
tačiau griežtai pasipriešina prie
glaudos direktorius, psichiatras 
daktaras. Jo nuomone, globa ir

meilė turi būti lygiai rodoma vi
siem vaikam vengiant betkokio 
pavienio prisirišimo. Supratusi 
savo klaidą, muzikos mokytoja 
stengiasi užimti visus, ir pasiekia 
gražių rezultatų.

Filmą pagamino Stanley Kra
mer, neseniai davęs “Judgment 
at Nuremberg’’. Dar jaunas reži- 
sorius J. Cassavetes sulaukė tik
rai nelengvo uždavinio — dirbti 
filmo pastatyme su būriu atsili
kusių vaikų, tačiau jis visai sėk
mingai veda filmo eigą, o ypač 
tris pagrindinius charakterius.

Prieglaudos direktoriaus vaid
muo teko Burt Lancaster. Čia jis 
pasirodo kaip griežtas viršinin
kas, nors nekartą matyti, kaip po 
lyg perdėtai pikta išraiška slepia
si užuojauta ir nelaimingųjų vai
kų meilė. .

Jūdy Garland perteikia muzi
kos mokytojos vaidmenį. Ban
džiusi Įvairias profesijas ir nusi
vylusi meilėje, ji nusprendžia 
jieškoti gyvenimo prasmės gelbs
tint kitiems. Šiam darbui ji atsi
duoda pilnai ir vispusiškai. Tik

kaikuriais tarpais lyg ir perdėtai 
sentimentali. Atrodo, ims ir pra
sivers ašarų upeliai.

Tylaus, užsispyrusio, belaukian
čio Reuben vaidmenį pasigėrėti
nai gerai atlieka Bruce Ritchey, 
kuris privačiame kasdieniniame 
gyvenime yra visai normalus ber
niukas. .

Keliose filmo scenose bandoma 
duoti pilną tokios rūšies prie
glaudos vaizdą — vaikų gyveni
mas darbo kambariuose, jų žaidi
mai, mokymasis ir 1.1. Jautres
niems žiūrovams atrodys gal ir 
peržiauru, kai gana aiškiai rodo
mas būrelis nenormalių vaikų. 
Iš kitos pusės — žiūrovų, mėgs
tančių tik gausius nuotykius ir 
aštrias intrigas, šis švelnus fil
mas nepajėgs patraukti. Atsilan
kiusieji tačiau nesigailės sulaukę 
filmo pabaigos, kai vaikučiai su 
muzikos mokytojos pagalba pa
ruošia Padėkos Dienos vaidinimė
lį, kur savo vaidyba prisideda ir 
tylusis Reuben. Tai tikras pasi
aukojančios ir kantrios meilės 
laimėjimas.

NEPAGYDOMOJI SLOGA
nesusirgo. Jos vyras namuose tu
rėjo slogą net 9 mėnesius.

Slogos nugalėjimas padarytų 
daug pasikeitimų. Milijonai darbo 
dienų būtų sutaupyta, ypač Bri
tanijoj, kur sloga yra populiariau
sia — per metus darbininkai pra
leidžia 8 mil. darbo dienų.

Pagal statistiką, sloga užtrun
ka maždaug 8 dienas. Moterys 
serga pora dienų ilgiau. Vaikai 
sloga serga daugiausia tarp 5-7 
metų amžiaus. Kiekvienas, viduti
nės sveikatos, asmuo serga sloga

Tarp nedaugelio ligų, kurių gy
dytojai nepajėgia nugalėti, liko 
ir paprasta sloga. Kaip matyti iš 
medicininės spados, mokslininkai 
jau eilę metų daro tyrimus, bet 
ikišiol nėra radę jokio tikro vais
to, kuris pagydytų paprastą per
sišaldymą. Britų mokslininkai jau 
buvo paskelbę, kad išrado seru
mą, kuriuo pagydo slogą. Tą se
rumą pavadino interferon. Tačiau 
jis dar yra tik bandymų stadijo
je ir plačiau nevartojamas. Jeigu 
pagaliau pavyktų efektyvius vais
tus išrasti, tai tas išradimas pa-1 maždaug 2-3 kartus per metus, 
kenktų kitų vaistų gamintojams. 
Dabar vaistinėse pilna visokiau
sių buteliukų ir piliulių nuo slo
gos. Jų JAV ir Kanadoje per me
tus išperka už beveik $400 mil. 
Tačiau žmonės serga nežiūrint ar 
ima tuos vaistus, ar ne.

Yra betgi laimingų žmonių, ku
rie nei sloga, nei šienlige, kamuo
jančia vasaros metu žmones, ne
serga. Britanijoj viena moteris 
tyčia ėjo į ligoninės klinikas, kad 
ją apkrėstų sloga, bet nei karto

MOHAWK 
Furniture Ltd

2448 DANFORTH AVE. 
Telefonas OX. 9-4444

ir 137 RONCESVALLES AVĖ. 
Telefonas 537-1442

Abiejose baldų parduotuvėse vyksta 
vasario mėn. didelis 
IŠPARDAVIMAS

ĮVAIRŪS KILIMAI,
NAUJAUSIŲ MADŲ SOFOS, 

MIEGAMŲJŲ IR VALGOMŲJŲ BALDAI, 
ĮVAIRIŲ FIRMŲ MATRACAI, 

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

VAIKŲ BALDAI,
DAŽAI IR KITI NAMŲ APYVOKOS REIKMENYS.

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

Dažniausia sergama rugsėjo, sau
sio ir kovo - balandžio mėnesiais.

Sloga yra labai keista liga. Yra 
buvę savanorių, kurie tik išsimau
dę stovėdavo šaltyje ar skersvė- 
juje, vaikščiodavo šlapiomis ko
jinėmis ir vienmarškiniai, tačiau 
slogos negaudavo. Pasirodo, kad 
ne dėl šalčio sloga gaunama. Ne
visi vienodai ir serga. Vieni gau
na slogą krūtinėje, kiti galvoje, 
tretiem užsikemša nosies kanalai.

Kaikas mano, kad slogos simp
tomai atsirandą nuo dvasinės 
būklės: susijaudinimas ir kitokie 
emociniai sutrikimai esą dažnai 
būna slogos priežastimi.

Pastaruoju metu specialistai 
vis garsiau tvirtina, kad slogą, 
gripą, influenza sukelia tam tikra 
virusų rūšis. Kovoti su virusais 
medicina dar nepajėgia. Pasak 
dr. Buescher, kaikurie virusai, 
ypač influenzos, gamina įvairias 
atmainas, pakeliančias turimus 
antibiotikus. Dabartiniai skiepija
mieji vaistai tepajėgią apsaugoti 
tiktai 50% JAV kariuomenės 
naujokų. Gaminimas dar stipres
nių antibiotikų esąs pavojingas ta 
prasme, kad jų įskiepijimas galįs 
sukelti smarkias organizmo reak
cijas. V. K.

Tezėjus buvo antikinės Ellados 
herojus. Savo populiarumu jis 
prilygo Herkuliui. Tezėjaus nuo
tykių temos buvo plačiai interpre
tuojamos senovės rašytojų. Apie 
Tezėjų rašė Ovidijus “Metamor
fozėse”, Appolidorus savo epi
niuose pasakojimuose, Euripidas 
ima Tezėjų savo vyriausiu herojų 
net trejetoje vaidinimų, Sofoklis 
išveda Tezėjų viename savo vai
dinime. Apie Tezėjų rašė Plutar- 
chas. Poetai skyrė Tezėjui eiles. 
Atėnuose buvo garsus posakis 
“Nieko nėra be Tezėjaus”, t.y. 
“visur suskumba Tezėjus”.

Ir Vyt. Janavičius (rašęs “Lite
ratūros Lankuose” Jono Staniškio 
slapyvarde. Red.) tolimoje Aust
ralijoje išleistoje knygoje “Pake
liui į Atėnus”, pirmasis iš lietuvių 
rašytojų, interpretuoja Tezėjaus 
gyvenimo epizodą — kelionę iš 
Trezijos į Atėnus, kurion jis iš
vyko jieškoti savo tėvo.

Tai yra tikrai Įdomi kombina
cija: leidimo vietos, siužeto ir au
toriaus. Tolimasis Sidnėjus, an
tikinės Ellados herojus ir lietu
vis rašytojas. Ir tai tebūtų tik įdo
mi, egzotiška kombinacija, mitą 
pavertusi istorine apysaka, jeigu 
nebūtų autoriaus gana našios pa
stangos Įnešti čia ideo-filosofinių 
aspektų.

Kiekvienam autoriui leista sa
vaip vertinti ir dėstyti mitą. Iš 
augščiau suminėtųjų Tezėjus 
šviečia mums itin ivairiopais pa
vidalais. Tačiau tie autoriai lietė 
Tezėjų mūsų eros prieaušryje ir 
jų Tezėjaus, Herkulio ar Persė- 
jaus herojikos interpretacija pri
klauso jų erai. Herojus yra tas, 
kuriame Įsikūnija galia, padedan
ti žmonių giminei gyventi. Ta ga
lia šalina kliūtis gyventi ir vyk
do teisybę. Dėl to herojai adoruo
jami, nes jie yra galingi žmonijos 
talkininkai gyvenimo kovoje. He
rojai šalina siaubūnus, pavojus; 
jie Įpareigoti savo misijos tai da
ryti, o žmonės garbina juos už 
drąsą, jėgą ir kilnumą. Su savo 
herojais antikiniai žmonės jautėsi 
labiau užtikrinti, pajėgesni tvar
kyti savo gyvenimą. Tezėjus bu
vo vienas tų populiariųjų herojų.

Pagal mitą ir ji vėliau aiškinu
sius autorius, Tezėjus savo kelio
nėje iš pietų Graikijos i Atėnus 
nugalėjo keletą siaubūnų, nedo
rėlių žmonių, skriaudėjų etc. Te
zėjus pravalė kelią, išlaisvino jį iš 
plėšikų ir skriaudikų sauvalės. 
Tais laikais tai buvo viena svar
biausiųjų taikaus gyvenimo prob
lemų. Pasirinkęs savo idealu Her
kuli, visą savo gyvenimą Tezėjus 
neranda ramybės ir praleidžia gy
venimą kovoje su pabaisomis. Tai 
antikinio herojaus misija: taikos 
ir teisybės Įgyvendinimas, pa
remtas akis už aki ir dantis už 
dantį principu, žmogžudžiai, plė
šikai, skriaudėjai, gaudytojai ver- 
gijon, ir visi panašūs, baudžiami 
mirtimi ir nušalinami iš žmonių 
tarpo. Savo kelionėje i Atėnus Te
zėjus vykdo tą principą visur, kur 
jis sutinka su neteisybės ar 
skriaudos problema.

Vyt. Janavičiaus išdėstytas jau
nojo Tezėjaus kelionės epizodas 
rodo mums pirmuosius Tezėjaus 
žingsnius savo pasiimtą ir dar ne
suvoktą herojaus misiją bevyk
dant. Tezėjus išeina kelionėn su 
dviem savo draugais (bent jis no
rėjo juos matyti savo draugais). 
Kelionės metu, Tezėjui pasiro
džius didvyriu, jo kelionės drau
gai kinta: nustemba Tezėjaus ne
kasdieniškumu ir palaipsniui ima 
jo bijoti, pradeda jį garbinti, kol 
pagaliau pasijunta jo liaupsinto- 
jais su vergiškais atsidavimo pa
reiškimais.

Autorius Įveda į sceną Tezėjų 
— jauną, skaistų, besigėdintį sa
vo instinktyviai jaučiamo prana
šumo ir visad trokštantį nebūti 
išskirtinu, naiviai norintį sutapti 
su eiliniais žmonėmis, su jaunuo
liais, su aplinka. Jis norėtų būti 
tik eilinis jaunuolis. Bet herojaus 
misija jį veda į kelionę, į nuoty
kius, į garsą. Noras būti eiliniu ir 
nesijausti išskirtinu galbūt yra 
kiekvieno geniajus žymė. Savo 
pranašumu (dažnai tariamu) daž
niausia didžiuojasi tik seklieji. 
Gilieji, genijai, dėl to skaudžiai 
kenčia. Tokį netradicinį Tezėjų 
pristato mums autorius ir tuo jis 
praturtina savo personažą. Iš an
tikinio jaunuolio, polėkiškai atsi
davusi© Herkulio kultui, Janavi
čius padarė Tezėjų kenčiantį, ar
timą moderniems Francois Mau- 
riac ar Dostojevskio herojams.

Kelionėje Tezėjus rado iliuziją.

jam teikiančią laimę. Jis tikėjo
si, kad jo kelionės palydovai taps 1 
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skausmu ir vienatve, krito ant ke- ' 
lių ir apkabinęs savo draugų ko
jas paprašė jam viską atleisti” 
(psl. 82).

Toks neantikinis tapo herojus, 
dvasinio vienišumo prislėgtas. Jis 
nori sutapti su savo kelionės 
draugais: čia prakalba į mus jau 
nebe antikinė senovė, bet vėles
nieji amžiai, kurie skiria mus nuo 
Ovidijaus ir Euripido; čia prakal
ba vėlesnieji filosofiniai, psicho
loginiai, etiniai, literatūriniai sū
kuriai: iš po antikinio marmuro 
pasirodo krikščioniškos asketikos 
liepsnos.

Janavičius savo knygoje “Pa
keliui i Atėnus” davė ne istorinę 
apysaką, bet tezės sprendimą. Au
torius išsprendė ją pasiremdamas 
vis giliau Įaugančio dvasinio vie
nišumo prielaida, draugystės il
gesiu jaunojo Tezėjaus dvasioje. 
Tezei pagristi ir skaitytojui Įti
kinti autorius pasinaudojo psi
chologiniais vingiais, atremtais i 
logiką savo praeinamume.

Genijaus vienišumo tema yra ’ 
populiari ir naši savo atradimais 
literatūroje (Ibsenas, Nietzsche, 
Krėvė, A. Mickevičius, Byron...). 
Palietęs tuos aspektus savo kūri
nyje. Vyt. Janavičius yra Įparei
gotas eiti i literatūrą stipriai už
siangažavęs.

Jo dėstymas yra dailus. Jis jau
čia žodžio ir pauzės vertę, bet ne
mažai ryškių klaidų sakinio struk
tūroje ir gramatikoje. Tačiau tai 
nėra mirtinės. nuodėmės. Svar
biausia jo dorybė—jis nepasimeta 
medžiagoj, nedaugžodžiauja. san
tūrus, perduoda Įvykį jo reljefe.

Šioje knygoje nebuvo erdvės ir 
progų parodyti herojus kaip gy
vus asmenis — jie visi čia veikia 
mito dėstymo tradicijoje. Tik su
sidūrus su buitimi, kad ir liečiant 
filosofinę ar etinę tezę, gimsta 
sunki pareiga rašytojui: pavesti 
tezes spręsti- gyviems asmenims.

Vytautas Janavičius. PAKELIUI 
Į ATĖNUS. Išleido Henrikas 
Šalkauskas. Sydney, 1962 m. E. 
Kubbos piešiniai puošia dailiai, 
skoningai išleistą knygą.

Dabartiniais laikais merginai, 
baigusiai gimnaziją, atrodo visai 
normalus dalykas pradėti akade
mines studijas. Tačiau nevisuo
met taip buvo. Šio šimtmečio pra
džioje moterų sąjūdžių atstovės 
turėjo vesti karštą kovą, kol ši 
privilegija buvo ir moterims su
teikta. Tačiau atrodo, kad sąjū
džių vadovės nebuvo jau taip lai
mingos. kai atsirado didelis skai
čius būsimų studenčių. Tas skai
čius pasidarė nemažas, nes mer
ginos buvo skatinamos baigti gim
naziją visos eilės neakademinių 
profesijų, kurios reikalavo atesta
to. Tačiau kartą gimnaziją bai
gusi mergina statė sau klausimą, 
ar nepradėti studijuoti, nors pir
masis akstinas ir buvo ne “amor 
intellectualis” — ne protinė mei
lė (G. Bauer “Krisis dės Frauen- 
studiums, 1932). Sustiprinti savo 
pozicijas moterims padėjo ir ta 
aplinkybė, kad vyrai buvo, pa
šaukti karo tarnybon, ir jos su 
akademinėm profesijom galėjo 
“normaliai” Įsijungti į darbą.

Mergaičių problemos
Su kokiom tad problemom su

siduria normali, be ypatingų sie
kimų, abiturientė, kuri apsispren
džia pradėti studijas? Vidutinių 
gabumų mergina gali neblogai 
sekti gimnazijos kursą, nes jis yra 
taip numatuotas. kad, Įdėjus ati
tinkamą darbe kiekį, ji galima jei 
jau nesuvirškinti, tai bent tiek 
palaikyti galvoje, kiek reikalinga 
išlaikyti brandos egzaminams. 
Neaišku, kiek abiturientė, pradė
dama studijas, turi supratimo 
apie savo tikslą. Faktas yra, kad 
dažnai studijos yra pradedamos 
nejaučiant, jog apsisprendimas 
yra pagristas klaidingomis prie
laidomis. Merginų negalime už 
tai smerkti, nes jos neturi progos 
palyginti, negali savęs kritiškai 
stebėti. Jos mano, kad Įsigydamos 
brandos atestatą. Įrodančios pajė
gumą studijuoti. Moterys, apla
mai imant, turi gana gerą atmin
ti ir yra darbščios, todėl joms 
nebūna perdaug sunku mokytis 
gimnazijoje. Iš to daroma išvada, 
kad sėkmė mokykloje jau garan
tuoja sėkmę ir universitete. Bet 
iš kur jos gali žinoti, kad čia yra 
šioks toks skirtumas? Už tai ir 
atsitinka, kad iš abiturienčių tar
po neatsiranda nė vienos, kuri ne
laikytų savęs pakankamai gabia 
pradėti studijoms (Dr. Oda Beh
rens “Ueber den Wandel der
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Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLES . .
♦ Pvokitto Rirtfahffl! Irti kitom* progom* —

«uropi«ti<kame Ir koRedtikomo ttfliuje.
♦ fvoiriousHp riiMf •ktnfot gėlto bot vozonoi to gėlėm™
♦ Mot turimo gintaro Irkitokig Hdirbinnj dorooomi

•fnlhomo toio DOt vokiško i ir rusHkoi

Frau waehrend des Studiums. 
1961). Prie to prisideda dar “vie
šoji nuomonė”, šeima, kurios vei
kia lyg švelnus spaudimas. Nors 
jaunas žmogus tam priešinasi, 
vienok negali atsispirti. Čia ne
kalbant jau apie tokias studentes, 
kurios studijuoja vien dėlto, kad 
susirastų vyrą. Tyrimai parodė, 
kad didesnė vedusiųjų dalis yra 
susipažinusi darbovietėje: biure, 
fabrike ir kt. Taip universitetas 
pasidaro ideali vieta vyrų me
džioklei, nes ten jų penkis kartus 
daugiau, negu moterų.

Studijų krizė
Kiekviena moteris savo studijų 

laikotarpyje pergyvena krizę. Jau 
studijų pradžioje pakeičia visą 
ligšiolinę gyvenimo eigą: palieka
mas saugus mokyklos gyvenimas, . 
dažniausiai ir namai. Visos iki 
šiol kitų nustatytos normos turi 
būti performuojamos pagal savo 
“aš”. Merginai tas užima porą se
mestrų laiko. Greit paaiškėja, kad 
tos normos būna nelabai pasto
vios. Iškyla didelis klausimas, 
kuo vadovautis: mokslo normomis 
ar vien egzaminų ribomis? Ir jos 
Įžiūri, kad moteris turi jieškoti 
savo kelio, nes iš vyro pasaulio 
paimtos patirtys joms nevisuomet 
tinka.

Kada šie klausimai studentei iš
kyla, priklauso nuo jos subrendi
mo laipsnio, bet kiekvienu atve
ju tada, kai studijos yra jau vi
saip išbandytos, maždaug po % 
studijų laiko. Tuo laiku mergina 
subręsta i moterį su visai nauju 
jausmu ir žvilgsniu i savo aplin
ką. Pasikeitimas vyksta nesąmo
ningai ir pasireiškia kylančiu ne
aiškiu nepasitenkinimu su sykiu 
pasidariusiu nepramatomai ilgu 
studijų laikotarpiu. Pradžioje i 
studijų ilgi nebuvo kreiptas dė
mesys, dabar gi studijos tampa 
kančia. Galbūt ir rimto partnerio 
sutikimas būna paskata daryti aiš
kesnius sprendimus, tačiau užten
ka sulaukti tam tikro metų skai
čiaus. Tada vienos trumpina savo 
studijas i progimnazijos mokyto
jas ar panašiai. Bet dauguma su
sigriebia ir stengiasi jas užbaigti. 
Tačiau, jei mes prileisime, kad 
“amor intellectualis” gali būti 
„vienintelis, tikras akstinas, kuris 
duoda teisę lankyti universitetą, 
tai turėsime, ypač žiūrėdami iš 
vyrų taško, šių merginų studijas 
laikyti žlugusiomis (Dr. O. B.).' 
Bet jos turi ir savo verte. - Duz -

Ateitin, 1962. 1-2

pusė milijono
ASMENŲ TAPO

KANADOS PILIEČIAIS
nuo to laiko, kai 1947 m. Įsigaliojo

KANADOS PILIETYBĖS AKTAS

Vien tik 1962 metais daugiau negu 72.000 imigrantų yra davę ištikimybės 
priesaiką ir tapę pilnais Kanados bendruomenės nariais.

Šiuo maloniai kviečiami visi naujai atvykusieji, legaliai priimti i šį kraštą 
kaip imigrantai prieš ketverius metus ir devynis mėnesius, NIEKO 
NELAUKIANT paduoti prašymus Kanados pilietybei gauti. 
Pasinaudokite visomis teisėmis ir privilegijomis pilno Kanados 
bendruomenės nario: —

' teise
1 teise
• teise
• teise
viešo

balsuoti,
gauti Kanados pašę, 
į valstybinę tarnybą, 
turėti pilną balsą Kanados 
gyvenimo reikalų tvarkyme.

Pilietybės blankai gaunami pas Pilietybės Tarnautoją, artimiausiame 
Apygardos ar Apskrities Teisme ar Pilietybės Įstaigoje, Ottawojc.

R. A. BELL,
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris

. 52-16
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ISTORIKO PASTABOS

DABARTIES ŽYDŲ TIKROVĖ 
PRAEITIES ŽVILGSNIU I J. JAKŠTAS

Vienas “Vienybės” redaktorių, 
Vyt. Sirvydas, prieš kiek laiko pa
stebėjo savo laikrašty, kad pirmas 
mums svarbesnių istorijos klausi
mų yra lietuvių ir žydų santykiai 
praeity ir dabarty, ši redakto
riaus pastabėlė kilo iš jo gilios is
torinės nuovokos, kurią Dievulis 
jam padovanojo ir kurią jis rodo 
Įvairios rūšies populiariuose ra
šiniuose. Be abejonės, šio Įgimto 
polinkio vedamas jis atidžiai seka 
istorinę literatūrą apie Lietuvą ir 
ją šiaip ar taip apibūdina spaudo
je. Be to, šiai pastabai paskata 
galėjo būti ir neperseniai spaudoj 
pasirodę M. Krupavičiaus ir dr. 
D. Jasaičio straipsniai apie Lietu
vos žydų tragediją paskutiniame 
kare. .

Sirvydo užmintą žydų klausimą 
žadina ir šių dienų Įvykiai, kaip 
žydų tragedijos kaltininkų teis1 
mai Vokietijoje, o ir bylos mūsų 
sovietiškoje Lietuvoje vad. savi
saugos būrių.

Žydų klausimą pasauliniu mas
tu pajudino ir garsioji Eichmanno 
byla Jeruzalėj. Ji turėjo tikrai 
pažadinti gilias ir visokeriopas 
mintis, liečiančias mūsų vad. Va
karų kultūros bendruomenę pra
eity ir dabarty. Juk tas stiklinia
me narve uždarytas teisiamasis 
buvo iš tikrųjų eksponatas to per 
amžius gyvo istorinio reiškinio, 
kuriam duotas antisemitizmo var
das. Čia pirmą kartą istorijoje se
mitai (naujai atsistačiusi žydų 
valstybė) teisė antisemitą, lyg at- 
siteisdami už kadaise garsias an
tisemitiškas bylas — pvz. Dreyfu- 
so byla Prancūzijoje ar Beilio Ru
sijoje. Deja, Eichmanno byla ne
susilaukė tokio atgarsio ir jokių 
kritiškų svarstymų bei tyrinėjimų 
nepažadino. Tai rodo mūsų šių 
dienų, ypač šioj hemisferoj, spau
dos, sudarančios visuomeninę opi
niją, linkmę ir kartu jos priklau
somybę.

Numatant, jog visi dabartinio 
gyvenimo klausimai turi šaknis 
praeityje, tenka ir žydų santykius 
su lietuviais ir jų neseną tragedi
ją istoriškai svarstyti. Tik istorija 
gali mums- paryškinti, kaip šie 
santykiai susidarė ir kodėl prieita 
prie mums atmenamos tragedijos.

Žydai Romos: 
imperijoje

. Žydai yra vienintelė rytietiška 
semitiška tauta, Įsiterpusi i indo
europietišką Europos tautų bend
ruomenę. Kelias, kuriuo ji Įžengė 
i Europą, buvo Romos imperija, 
Įtraukusi jų valstybę i savas sie
nas. Per ją žydai ėmė sklisti visa
me rytiniame elenistiniame pa
saulyje. Atsirado jų vad. diaspo
ros ypač žymesniuose miestuose, 
kaip Aleksandrijoje, Antiochijo- 
je, Taršė (M. Azijoj) ir kitur. Žy
dų bendruomenės kūrėsi ir vaka
rinėje imperijoje, ypač Romoje. 
Žydai labiausiai pasklido imperi
joje po sukilimo ir Jeruzalės su 
šventove sunaikinimo 70 m. p. 
Kr. Nuo šio meto žydų tauta liko 
išardyta, jų senoji buveinė Palcs-

Stasys Yla

Be Dievo viskas 
nustojo prasmės
Šaulių kūrėjo Vlado Putvinskio - 
Pūtvio audringa kelionė

Dvaras, kaip ir kaimas, anais 19 a. pabaigos laikais 
buvo tradiciškai religingas. Religingi buvo ir dvarininko 
— bajoro Vlado Pūtvio-Putvinskio tėvai, ypač motina 
Idalija Plateraitė. Tai buvo švento gyvenimo moteris, 
iškentėjus) su vyru ilgų tremti Sibire jx> nelaimingo 
antrojo sukilimo pries rusus. Savi) sūnui Vladui ji buvo 
įkvėpusi religijos meilę. Pati jį mokė namuose — paruošė 
į trečia Šiaulių gimnazijos klasę ir išleido is savo įtakos. 
Paskui ji perkėlė į Mintaujos realinę gimnazija, kurioj 
bręsdamas vaikas pradeda tolti nuo religijos. Motina tai 
pastebėjo. Kai sūnui buvo 16 metų, ji mirė. Prieš mir
dama prašė, kad jis. ja prisiminęs. lx*nt kryžiaus ženklą 
padarytų.

Dvi deivės — motina ir žmona
Motinos jis niekad neužmiršo — visą gyvenimą. Zmo- . 

na jis stačiai garbino, prieš ją klaupdavo kaip riteris, 
o motiną mylėjo daugiau, negu įprasta kitiem vaikam. 
Ne tik mvlėjo, bet ir gailėjosi, nes ji kentėjo dėl kieto 
vyto būdo.

— Tėvo rankos buvo kietos. — rasi’* jis “Keturiose 
deivėse”. — O aš troškau šilumos ir tuomet pamilau tą 
pirmąją deivę — motiną. Ji buvo vien genimas: nie
kuomet savimi nesirūpino. tik svetimus vargus matė, 
svetimas sielas tyrinėjo ir gydė. Jos veide buvo bekraštis 
ramumas, ir kiekviena siela atsidarydavo iš karto prieš 
ją. kaip nunokusi ankštis.

Pašaliečiai negalėdavo suprasti, kodėl Putvinskis, 
įskaudintas ar sujaudintas, pats sau kartodavo: “O, mano 
motina!” Savo kančios ar nesėkmės momentais jam iš

Sąmokslas prieš didįjį galvažudį
Vaikų literatūra praturtėjo 

nauja iš gyvulių gyvenimo apysa
ka, parašyta žinomo lietuviškų pa
sakų rašytojo Antano Giedriaus - 
Giedraičio.

Apysakos fabula paimta iš pe
lių ir žvirblių kovos su “galva
žudžiu smailanagiu” katinu 
Murkliu. Ir visa apysaka pavadin
ta “Murklys”.

Katinas Murklys puikiai gyve
no pas-našlę Daugienę, kurios sū- 
nuą Laurukas ypatingai ji globo
jo. Murklys negailestingai naiki
no peles ir žvirblius. Kartą Dau- 
gienės kluone susirinkę žvirbliai 
ir pelės nutarė prašyti žvirblių 
tetą varną Kvarankę tarpininkau
ti pas vanagą, kad jis nugalabytų 
katiną. Kvarankė sukritikavo 
žvirblių sumanymą, nurodė, kad 
katiną galinčios užkapoti varnos. 
Jai pačiai tai atlikti nepatogu, 
nes ji dažnai lankosi Daugienės 
kieme, bet ji žinanti varnas me
džiotojas, kurios galinčios mielai 
patarnauti žvirbliams, tik reikia 
katiną išvilioti iš namų. Susitarę 
žvirbliai išviliojo Murklį Į lau
kus ir pranešė varnoms medžioto
joms. Jos užpuolė katiną kapoti, 
bet ir katino būta nekvailo: jis 
apsivertė aukštielninkas ir kojo
mis gynėsi nuo varnų. Žvirbliai iš 
krūmų stebėjo ir netvėrė džiaugs
mu, kad jau jau varnos baigian
čios užkapoti jų priešą. Kažin kuo 
būtų pasibaigusi ta varnų ir kati
no kova, jei Daugienė būtų neiš
girdusi varnų klyksmo ir nepa- 
siuntusi Lauruko gelbėti Murklį. 
Dėl šio Įvykio katinas labai Įsižei
dė ir ypatingai pradėjo nepakęsti 
žvirblių.

Sąmokslininkai nenurimo: jieš- 
kojo naujų būdų nugalabyti ka
tina. Viena pelė patarė kreiptis 
i žiurkes, kurių viena šeima buvo 
Įsikūrusi po Daugienės kiaulių 
tvartu. Daugienės žiurkės pasi
kvietė iš kaimyno daugiau žiurkių 
ir visos susirinko i kluoną lemti-' 
nai kovai prieš katiną. Žvirbliai 
sutūpė klojime ant sijų stebėti, 
kaip žiurkės nugalabys Murklį.; 
Daugienė. pastebėjusi klojimo pe
ludėje žiurkes, išleido nakčiai i! 
lauką katiną, kuris, norėdamas 
keršyti žvirbliams, kaip tik ir pa
traukė i klojimą, bet čia buvo už
pultas žiurkių. Po atkaklios kovos

tina sunaikinta ir ji pati išblaš
kyta po plačią imperiją.

Bet jau tuo metu išėjo aikštėn 
žydų gajumas, kai ji nenuskendo 
Romos imperijos platybėse. Jai 
per amžius pranašų Įdiegta meilė 
savo tikėjimui, išdėstytam šven
tose knygose, ir su juo susiję pa
pročiai ir viso kasdieninio gyveni
mo būdas griežtai skyrė juos nuo 
romėnų pagoniškos visuomenės. 
Jie stropiai šalinosi nuo visa, kas 
pagoniška, nedalyvavo jokiose 
viešose apeigose, pvz. imperato
riaus kulte, kur jie galėtų susitep
ti pagonybe. Dėl šių ir kitų prie
žasčių žydai užsitraukė jau romė
nų neapykantą ir čia jau užtinka
me pirmus antisemitizmo reiški
nius. Apie žydus pvz. su panieka 
kalba Tacitas, kuris tarp ko kita 
iškelia ir žydų turtėjimą (unde 
auctae Judeorum res).

Iš šios romėnų nemėgiamos 
tautos kilo krikščionybė. Ji plito 
pirmiausia žydų diasporose ir jo
sios pirmieji skelbėjai taip pat 
buvo žydai. Iš čia suprantama, 
kodėl pradžioj krikščionys laikyti 
žydų sekta (secta judeorum) ir 
šiems rodoma nepakanta ir juos 
paliesdavo. Tačiau kaikurie krikš
čionybės skelbėjai iš karto pasu
ko universalizmo linkme, vedė ją 
toliau iš žydų tautos tarpo ir kūrė 
savaimingą tikybinę bendruome
nę. Pirmuoju krikščioniško uni
versalizmo vadu buvo apaštalas 
Povilas, elenizuotas žydas iš Tar
šo miesto. Gal tik jo titaniškos 
veiklos dėka krikščionybė peržen
gė žydų tautos ribas ir jau pirma
me amžiuje tapo žymia dalimi bu
vusių pagonių tikėjimu. Krikš
čionys ilgainiui atsiribojo nuo žy
dų ir Įsiterpė tarp šiųjų ir pago
nių jau "trečiosios giminės” var
du (tertium genus). Buvusieji ju- 
daizuojantieji krikščionys išnyko 
ir poviliškoji krikščionybė lai
mėjo.

Krikščionys ir žydai, tapę skir
tingomis tikėjimo bendruomenė
mis. tuojau pasidarė priešais vie
ni kitiems. Pirmiausia juos skyrė 
pažiūros Į Kristaus asmenį. Vie
niems jis buvo žadėtasis Mesijas 
ir Dievo Sūnus, o kitiems — pa
prastas žmogus, fanatiškas sek
tantas. griovęs savo mokslu seną
jį žydų tikėjimo mokslą ir papro- 
xitts; Iš šio- priešingumo dėl Kris
taus asmens žydai imti kaltinti 
dievžudyste dėl Mesijo pasmerki
mo mirti. Tuo būdu atsirado 
krikščionių antisemitizmas, ėjęs 
iš tikėjimo. Jis kaikieno vadina
mas ir teologiniu antisemitizmu. 
Šis antisemitizmas perėjo iš Ro
mos imperijos i viduramžių krikš
čionybę.

Kai Romos imperija nuo IV a. 
tapo krikščioniška ir pagonybė 
ėmė nykti, krikščionybė buvo 
valstybės globojama ir jos pripa
žinta bendruomenė. Nuo tada 
krikščionių santykius su žydais 
jau lėmė imperija. Bet merdėjan- apie “pirklius žydus ir kitus”, 
ti ir barbarų skiedžiama imperija Aišku, jie buvo vadovaujantieji 
ne ką galėjo veikti prieš žydus ir pirkliai, nes Įsakmiai minimi.

juos varžyti. Jų bendruomenės be 
trukdymų kūrėsi miestuose. Jos 
gausesnės randamos pirmiausią 
Viduržemio pakraščių miestuose, 
k.a. Marseille. Narbonoje, Tulū- 
zoje ir kitur, kur žydai lir sirai) 
yra vadovaujantieji prekybinin
kai su tolimaisiais rytais. Nuo Vi
duržemio jūros pakraščių jie 
smelkėsi daugiausia prekybos ke
liais. ėjusiais pagal didžiąsias 
upes, kaip Dunojų. Reiną. Roną i 
vakarines Europos šalis, čia jie ir 
kūrėsi miestuose, kur galėjo 
verstis prekyba, pinigų mainika
vimu ir jų skolinimu. Savo pre
kybine veikla žydai jau ppasikišo 
Frankų valstybėje, didžiausiame 
Vakarų politiniame kūrinyje po 
Romos imperijos suirimo, čia 
karališkuose dekretuose kalbama

sprūsdavo žodžiai: “O mater dolorosa! (O. skausmin
goji motina). Motinos prisiminimas jį kažkaip guosdavo.

Savo studijas Bailės universitete.. Vokietijoje, jis turė
jo nutraukti dėl tėvo ligos. Grįžo į dvarą ir perėmė iš 
tėvo rankų ūkį. Vedė vieną septynių seserų Gruzdyčių
— vysk. M. Valančiaus giminaičių. Tai buvo antroji jo 
“deivė , kurią jis vėliau taip apibūdino:

— Linksmutė, gražutė. Akys didelės, galvutė daili, 
tartum aguona linkstanti prie peties. Ji buvo kaip gydy
tojas, kuris gydė ne vaistais, o savimi. Savimi taip pat 
nesirūpino, sau nieko iM'jieškojo, savęs nežinojo... Kai* 
man širdį skaudėjo, ji neleisdavo apie tai kalbėti. Ji bijojo 
paliesti svetimas žaizdas. "Aš negaliu klausytis" — sa
kydavo. •

Šalia šių dviejų deivių, jis rado trečiąją. Tai buvo 
nauja motina — tėvynė. *

Ėjęs su lenkais — grįžta libtuvybėn z
Jo žmona mokėjo kallx*ti lietuviškai, o jis. kaip dau

gis bajoru, nemokėjo. Bet jam buvo įstrigę motinos žo
džiai. pasakyti vieno bajoru pobūvio metu:

— O visdėlto ir mes turėtume' kallx'ti, bent mokėti 
lietuviškai.

Šių ž<xlžhi jis, tada vaikas, neužmiršo. Mintaujoj vie
nas draugas. Ix'nxls taip pat bajoraitis.' Montvila karta 
jam vėl priminė:

— Mes juk priklausom lietuviam.
Bet Vladas Mintaujoj tada priklausė lenkų slaptam 

būreliui. Žavėjosi lenku kultūra, nors tavieji bajorai 
jam neatrodė labai kultūringi. Buvo prisižiūrėjęs, kaip jie' 
pramogauja ir kaikurie vaizdai jį persekiojo. Kiti vaizdai
— iš neteisingo elgesio su kumeliais — jame kėlė vidini 
protestą. Jis galvojo, kad tikrieji lenkai yra visai kitokie, • 
tartum Senkevie iaus romanu herojai. Be't Jlallėj susidūrė 
artimai su studentais iš I .enkijos ir jį sukrėtė’ siu pa
laidumas.

Jis grįžo į savo dvarą apsiprendęs būti kitokiu. Žmona 
padėję) jom mokytis lie'tuvių kalbos.

De'l posūkio į lietuvylię jis prarado visus buvusius 
bajoriškuosius draugus ir kaimynus. Lie'tuvių draugų 
pradžioj neturėjo. Be' to. neturėjo nuovokos kaip save) 
lietuvybę praktiškai pritaikyti. Pasijutę) atsidūręs tuštu
moj. ■ „

aštuonios žiurkės buvo papjau
tos, daug jų sužeistų, bet ir pats 
katinas nukentėjo. Jis ilgai trobo
je ant krosnies gulėjo ir gydėsi. 
Pavojus tik laikinai pašalintas, 
nes katinas pasveiko. Atrodo, 
apysaka dar nebaigta.

Apysaka parašyta lengvu ir gy
vu stiliumi, vietomis netik vai
kus, bet ir suaugusius intriguoja. 
Pvz. žvirblių ir pelių susirinkimo 
aprašymas, kai kiekvienas nori 
kalbėti ir pradėjęs kalbėti neži
no ką pasakyti. Beskaitydamas 
toki susirinkimo aprašymą gauni 
vaizdą ne vieno mūsų visuomeni
ninkų susirinkimo. Sakiniai trum
pi, posakiai vaizdūs, dialogai gy
vi. Štai. posakiai. charakterizuo
ją katiną: “Galvažudys smailana- 
gis ... baisybė negirdėta ... Bai
sybė nelemtoji ... Užburtas gal
važudys”. Susijaudinus pelė pa
sakoja, kaip katinas lauke kasė 
pelės urvą: “Ai. ką jis ten darė; 
žemė drebėjo ... Tai gyvas trak
torius!” (14 p.). Arba apibūdini
mas, kaip žvirbliai bijo vanago: 
“Vanagą paminėti nėra toks pa
prastas daiktas. Be didelio reika
lo nė vienas žvirblis jo vardo ne
taria” (19 p.). Ir gyvulių vardai 
parinkti būdingi: žvirbliai — 
Čirkšlys. Dručkis. Rugutis, čiauš- 
kutis, čilis. Čivis; pelės — Šmirė,

Šilke, šlivė, Šmilgė, Molė, Krebž- 
dė; pelytės — Virvutė, Cipkutė, 
Cicytė; žiurkės — šatre, Sarma
tos, Pjunė, šeškė, Kvarkė, Bru- 
žis, Grize.

Autorius vartoja paprastus žo
džius, tik keletas pastebėta ne
įprastų, kurių jaunimas tikrai ne
supras: apkūnus — riebus, sto
ras (7 p.), balazyti — bartis — 
keiktis (7 p.), panto — klojimo si
ja (8 p.), kinis — kiaulės guolis 
(91 p.), pūtuoti — kvėpuoti (124 
p.). Pastebėtos kelios ir korektū
ros klaidos: išnokusi obuolį — iš
nokusi obuolį (100 p.), būvi — bu
vo (112 p.), apdrskytytą—apdras
kytą (117 p.). Knygelės Įrišimas 
irgi neparankus vaikams skaity
ti, nes topai nesusiūti, bet su-

Dail. Viktoro Simankevičiaus 
pieštas viršelis atitinka autoriaus 
apysakos turini: katinas spokso 
už virbų ir tykoja savo aukos.

“Keleivis”, atliko dideli lietu
vių vaikų literatūrai patarnavi
mą, išleisdamas A. Giedriaus apy
saka “Murklį”.

A. Giedrius, MURKLYS. Apysa
ka L Išleido “Keleivio” leidyk
la. Iliustravo dailininkas Vikto
ras Simankevičius. Tiražas 1030. 
Boston. Mass. 1962. Kaina $1.80.

Pr. Pauliukonis

Fr. Loring su savo skulptū- ; 
ra — dr. T. Banting biustu. I 
Dr. Banting drauge su dr. Į' 
Ch. H. Best išrado insuliną, į 
svarbų vaistą cukrinei ligai 
gydyti. Biustas padovano
tas Toronto Medicinos Aka- • 
dėmi j ai.

E. Roseborough. C.Sc. Į

Atsiusta
Tautos praeitis, istorijos ir gretimų

jų sričių neperiodinis žurnalas. Tomas 
I. knyga IV. Leidžia lietuvių istorijos 
draugija. Redaktorius Č. Grinceviėius. 
660 psl. Kaina $3.

Lux Christi, nr. 4. gruodis. Leidžia 
ALRK Kunigų Vienybė. Red. kun. Ti
tas Narbutas.

Eglutė, nr. 1. sausis, 1963 m.
The New Review, nr. 1(8). January. 

1963. Printed by Homin Ukrainian 
Publishing Co. Ltd. Turiny tarp kitų 
Pr. Alšėno straipsnis — Lithuania's 
Challenge. ,

Aidai, nr. 1. 1963 m. Turiny: A. R. 
D.. Pernai metų veikloje pasidairius;

paminėti
V. Trumpa. M. Biržiška ir Vilnius; dr. 
J. Gimbutas. Senosios kaimo statybos 
savybės ir jų reikšmė. Kūrinių repro
dukcijos: A. Vitkauskaitės-Merker, A. 
Eiskaus. P. Jurkaus. A. Varno; V. Ma
želio nuotraukos.

Lituanus, nr. 3. Turiny: P. Zundės, 
The private Plot and the socialized 
sector of Lithuanian agriculture;- J. 
Jakštas. Dlugosz about the battle of 
Tannenberg; A. Raginis. Poet F. Kirša 
ir t.t. Numeris gausiai iliustruotas K. 
Žeromskio meno kūrinių nuotrauko
mis.

Sv. Pranciškaus Varpelis, nr. 2, va
saris 1963 m_

Jo vieta — tarp kovojančių lietuvių
Iš tos padėties jį išvedė nauja pažintis su Povilu Vi

šinskiu. varpininku, vėliau lietuvių demokratų - liberalų 
partijos kūrėju. Višinskis ėmė lakytis į jo dvarą ir atskiri? 
elė naujus darbo barus — knygnešybą. rašymą "Varpui" ir 
jo rėmimą, kaimie čiu švietimą, savos šeimos ugdymą nau
joj lie'tm iškoj dvasioj.

Putvinskis ėmėsi šių darbu ir pajuto savo vietą tarp 
kovojančių lie'tuvių. Be to. į jo namus ėmė' lankytis rašy
tojos bajoraitės — Žemaite'. Petkevičaitė. Buvodavo J. 
Jablonskis, dr. J. Bagdonas, tuo metu "Varpo" redakto
rius ir kiti. Višinskio įtaka buvo didžiausia. Putvinskis 
jį labai gerbė ir vadino "Lietuvos (‘relių”. Višinskio mirtį 
jis išgyveno nemažiau, kaip savo motinos. Jo paveikslą 
savo namuose* laikė š;dia Vytauto Didžiojo, vysk. Va- • 
lančiaus ir Kudirkos.

Del Višinskio įtakos Putvinskis pasidarė varpininku - 
demokratui priėmė* ir nemojesskinę (lenkišką) laisvaina- 
nyl)ę. kurią Višinskis skellx* su tokiu entuziazmu kaip ir 
lieluvylię. Putvinskis apsisprendė' veikti logiškai — nu
traukė' lyšiūs su bažnyčia ir savo šeimą ryžosi auklėti 
lx' religijos. Žmona, buvusi tikinti, prie' jo prisitaikė, 
“kaip aguona palinkdama prie' jo jx'ties”.

Ką tu čia man vaikus gadini!'’
Tik dėl žmonos tėvų jis dar krikštiję) vaikus ir šių 

kambarėliuose leido laikyti šventus paveikslus. Bet vie
ną dieną, kai tėvai buvo mirę ir augo jau ketvertas savų 
vaiku, tie' paveikslai dingo. Vaikai ėmė verkti, o auklė, 
religinga moteris. paaiškino, kad juos išne'šęs tėvelis. 
Aukle' buvę) pradėjusi vaikus mokyti poterių ir vakarais 
su jais meldėsi. Tai pastebėjo Putvinskis, pravėrė duris 
ir užrėkė ant auklės: „

— Ką tu čia man vaikus gadini!
Aukle’ prisitaikė', ir vaikai toliau augo lx* jokios reli

gijos. Viena dukra pasakojo, norėdavusi melstis ir neži
nojusi kaip; buvo išmokus rusiškai religinį eilėraštj ir 
ji kallx'jusi vietoj maldos.

— Mes augom miške. — ištisas dienas ten praleisda
vom. Pasaulio nematėm. Net kįžnyčią pirmą kartą ap
lankėm slapta su broliu, vežami į Šiaulius pas dantų 
gydytojų.

(Bus daugiau)

JŪS NIEKO NELAIMĖSITE 
IŠSKYRUS VERGIJĄ

Marksas savo manifeste kreipė
si | darbininkus: “Vienykitės! Jūs 
nieko neprarasite, išskyrus savo 
grandines!” Tiksliau būtų buvę 
jam šaukti: “Vienykitės po komu
nizmo vėliava ir laimėsite ver
giją”

Taip rašo kanadietis Roy Cad
well savo studijoje apie komuniz
mą: “Komunizmas moderniajame 
pasaulyje”. Autorius yra Toron
te mokslus baigęs advokatas, gy
venąs Toronte ir Floridoj. Jis yra 
gerai susipažinęs su komunizmo 
teorija ir praktika. Jam yra tekę 
būti teisiniu patarėju taikos ko
misijoj Indokinijoje, Laose, Viet
name ir Kambodijoje. Yra apva- 
žinėjęs visas R. Europos sateliti
nes valstybes ir pačią Sov. Są
jungą.

“Komunizmas . moderniajame 
pasaulyje” skirta angliškai skai
tantiems, kuriems komunizmas 
dar nepažįstamas. Reikia stebė
tis, autoriaus blaiviu komunisti
nio gyvenimo įvertinimu ir tei
singu to gyvenimo perdavimu.

Daugelis šio krašto turistų, daž
nai išbuvę savaitę ar kitą Sov. Są
jungoje, grįžę pradeda seriją 
straipsnių vietinėje spaudoje ir 
prisistato kaip komunizmo žino
vai. Minėtos knygos autorius i vis
ką žvelgia kitokiomis akimis ir 
komunistini rojų vaizduoja toki, 
koks jis iš tikrųjų yra.

Knygos Įvade autorius rašo: 
“Šiandieninis pasaulis negali ig
noruoti komunizmo. Ar jis geras, 
ar blogas, bet jis egzistuoja ir yra 
mūsų tarpe. Tai yra modernaus 
pasaulio dalis, laikanti savo gy
ventojus vergijoje. Reikia užtat 
laisvajai pasaulio daliai pažinti 
komunizmą, koks jis iš tikrųjų

yra. Kitaip pati demokratija atsi
durs pavojuje”.

Knyga suskirstyta atskirais 
skyriais. Pradedama Markso filo
sofijos aiškinimu. Tas skyrelis 
gal yra labiausiai vykęs visoje 
knygoje, nes ten šalia Markso te
orijos kartu parodomas ir jos 
klaidingumas ir nepraktiškumas. 
Įdomiai parodomas Markso nai
vumas, kur jis tvirtino, kad žmo
gus yra tik kūnas: duok jam pa
valgyti, ir jis bus laimingas. Vi
sa komunizmo istorija yra vaiz
džiai perduota iki pat Stalino ir 
Chruščiovo laikų. Visi autoriaus 
tvirtinimai pavaizduoti faktais ir 
daugybe realaus gyvenimo pavyz
džių. Toliau nuosekliai einama 
prie komunistinės užsienio politi
kos, propagandos technikos, reli
gijos ir kitų gyvenimo sričių pa
čioje Sov. Sąjungoje.

Sovietų koloninė politika apra
šoma atskirame skyriuje. Iškelia
mas ir Pabaltijo valstybių liki
mas, Ar yra kita valstybė pasau
lyje nuo 1939 m. užgrobusi 265. 
000 kv. myliu svetimos teritori
jos?

Iš anglų kalba pasirodančių 
apie komunizmą leidinių šią kny
gą reikėtų laikyti viena iš vertin
gųjų. Autoriaus lengvas stilius, ir 
vaizdus faktų perdavimas daro ją 
itin Įdomią. Vientiniams gyven
tojams, norintiems susipažinti su 
komunizmu ši knyga turėtų būti • 
pirmoje vietoje rekomenduotina. 
Knygos dedikacija: Visoms pasau
lio tautoms.

Roy Cadwell, COMMUNISM IN 
THE MODERN WORLD. Dor
rance and Company, Inc., Phi
ladelphia. Kaina $4.95.

Kultūrinėje veikloje
VASARIO 16 AKTO SIGNATARAS 

PROF. STP. KAIRYS, kuriam nese
niai sukako 84 m. amžiaus, nors nus
tojęs vienos kojos (amputuota), tebė
ra darbingas. “Keleivyje” ilgesnį lai
ką buvo spausdinta jo ‘'Iš vaikystės 
atsiminimų"; taipogi jau atidavė spau
stuvei savo gyvenimo atsiminimų II 
tomą; rašo Įdomią studiją apie Rusi
jos praeityje garsėjusi totorių ordos 
Cingis Chaną. Paklaustas, kodėl pro
fesorius šiuo “didvyriu" susidomėjo, 
atsakė, kad tas mongoliškai azijatiškas 
vadas savo charakteriu ir žygiais esąs 
panašus i Leniną. Gi Leninas ir krauju 
buvęs mongolams giminingas ir veidu 
panašus į mongolą. .

J. CICĖNAS, sielodamasis mūsų kul
tūros ir rašto reikalais, po truputį pa
pykdamas ir pasibardamas ant mojan
čių ranka į kultūrinius reikalus, tarp 
kita ko rašo: "Po metų kitų (Viešpa
tie. dar palaikyk gyvus ' Liet. Enciklo
pedijos” leidėją ir redaktorius) ma
tysime, kas "entuziazmas, idealizmas". 
Ak. bus iškalbus paskelbsimas prenu
meratorių sąrašas" __

J. DAUBF.NAS jau kuris laikas dir
ba Amerikos Dramos Akademijoje 
(American Academy of Dramatic 
Arts) Niujorke. Jis tenai dėsto vaidy
bą ir su studentais nuolat režisuoja, 
stato veikalų ištraukas, atskirus veiks
mus iš veikalų ir ištisus veikalus.

“BOSTON GLOBE” dienraštis turi 
žurnalistą Ashby, kuris nuolat jieško 
įvairybių bei retų žmonių ir juos ap
rašo. Sausio 15 d. buvo aprašytas smui
kininkas Izidorius Vasyliūnas. Jį ap
rašė dėl to, kad jis Bostone nusipir
kęs naudotą smuiką už $6.00 ir juo 
vasario 14 d. 
savo rečitalį.
$1.000.

“LIETUVIŲ
šio mėn. numeris skiriamas Klaipė
dos atvadavimo 40 metų sukakčiai pa
minėti.

MAIRONIO RASTUS planuoja -iš
leisti "Lietuvių Dienų" leidykla, vad. 
A. Skiriaus. Atskirais tomais būsią iš
leista lyrika, poemos, drama. Kiekvie
nam tomui redaguoti kviečiamas at
skiras redaktorius.

RAŠYTOJŲ D-JOS PREMIJA $500 
paskirta dr. J. Griniui už dramą “Gul
bės giesmė". Pr. Al.

Joretan salėje duosiąs 
Smuikas esąs vertas

DIENŲ” žurnalo sau-

BARITONAS VACLOVAS DAUNO
RAS, jaunas žagarietis, pradeda garsė
ti Lietuvos operoj. Prieš metus baigęs 
konservatorijos dainavimo klasę, jau
niesiems dainininkams skirtame M. 
Glinkos konkurse Maskvoje jis laimėjo 
antrą vietą. Lietuviškoje operoje jis 
debiutavo G. Bizet "Carmen” toreodo- 
ro Eskamilijo vaidmenyje. Diplomi
niam darbui buvo pasirinkęs Margirio 
partiją V. Klovos "Pilėnuose”. Šiuo 
metu į savo repertuarą yra įtraukęs 
Don Alfonso vaidmenį Mozarto ope
roje "Visos jos tokios”.

M. KRAUSAS, ALB krašto kultū
ros tarybos narys, rūpinasi lituanisti
niais leidiniais anglų kalba, kad jie 
patektų į Australijos biblotekas. Jis . 
užsakė net 24 egz. dr. A. Šapokos 
"Vilnius in the Life of Lithuania”, ku
rią išleido Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjunga. .

B. PŪKELEVICIŪTE, premijuoto 
veikalo "Aukso žąsis, autorė buvo pa
kviesta aplankyti su savo teatro ko
lektyvu eilę liet, kolonijų, jų tarpe 
Torontą ir Hamiltoną. Deja, dėl ne
palankių kasd. darbo sąlygų negali 
kol kas tų kvietimų patenkinti.
.MAKSVOJE. kompozitorių sąjungos 
buvo išklausytas jauno lietuvio kom
pozitoriaus Vyt. Barkausko simfonijos 
įrašas. Simfoniją, kaip praneša “Lite
ratūra ir Menas” 2 rir.. teigiamai iver- 
tino kompozitoriai J. Soloduchas, J. 
Fortunatovas, kritikas A. Lifšicas ir k.

WALTRAUT VILLARET parašė ro
maną "Milja" (Stahlberg leid., Karls
ruhe. 1962). Autorė aprašo Miljos, lat
vės skalbėjos ir vokiečio gydytojo duk
ters. likimą, pavaizduodama Latvijos 
ir Sov. Rusijos pasienio koloritą.

DAILININKŲ SĄJUNGOS PATAL
POSE Maskvoje atidaryta grafiko prof. 
Vyt. Jurkūno kūrinių paroda, kurioje 
yra arti 300 graviūrų, iliustracijų, rai
žinių ir kitų grafikos darbų. Parodai 
pagyrimų nepašykštėjo "Moskovskaja 
pravda", “Izvestija”, “Sovietskaja kul
tūra" ir kiti soviet, laikraščiai.

PAVERGTOS LIETUVOS MOKSLŲ 
AKADEMIJA paminėjo 22 veiklos 
metus. Vilniaus radijas skelbia, kad 
Akademija virtusi didžiausiu mokslo - 
tyrimo centru Lietuvoje. Dabar veikia 
11 institutų su keliais tūkstančiais 
mokslinių bendradarbių. Prieš naujus 
metus chemikai įsikūrė naujuose rū
muose.

Paskirtos premijos jauniems rašytojams
Čikagos Jaunimo Centre Įvyko po

puliaraus moksleivių žurnalo “Atei
ties” šventė, nes tą vakarą (1963. II. 
3) jauniesiems “Ateities” bendradar
biams buvo paskirstytos premijos už 
1963 m. žurnale spausdintus ar dar 
tik .atsiųstus spausdinti rašinius. 
Klausytojų . dėl šalto oro tesusirinko 
tik tiek, kad vos pajėgė užpildyti pu
se Jaunimo Centro neperdidžiausios 
pagrindinės salės. Visdėlto atvyku- 
stems neteko nusivilti, nes vakaro 
programa buvo rinktinė. Rašytojas 
Jurgis Jankus, “Naktis ant morų” ir 
“Namas geroj gatvėj” autorius, meis
triškai paskaitė savo naujausiąjį kū
rini, paremta vaikystės atsiminimais 
ir pavadinta “Klajojančios šviesos”, 
šiame lyriškame padavimais perpin
tame vaizdelyje skaitytojai intriguo
jančiai pristatoma būdinga lietuvių 
kaimiečių pažiūra i velnią ir jo iš
daigas. Antroje dalyje Įvyko premijų 
paskirstymas jauniesiems “Ateities” 
rašytojams ir dainos koncertas. Vy
resniesiems už noveles: $200 paskirta 
Margiui Matulioniui už novele “Hamle
tas” ir $100 Danutei Brazytei-Bindo- 
kienei. Jauniesiems: $ 1 0 0 Teresei 
Pautieniūtei ir $75 Romui Sakadols- 
kiui. Poezijos: $100 Daliai Kolbaitei

ir S75 Putnamo sės. M. Jurgitai-Mary- 
tei Saulaitytei. Už kritikos rašinius 
S150 teko Kęstučiui Skrupskeliui ir 
$75 Lilei Tumosaitei. Jauniesiems už 
poeziją — premijos nepaskirta.

Premijų mecenatai buvo mokslus 
baigę akademikai ateitininkai sen
draugiai, solidariai paaukoję po $35 
kiekvienas. Prieš muzikini koncertą 
trys premininkai dar paskaitė po 
žiupsni savo kūrybos. Po to pasirodė 
solistė, lyrinis-dramatinis sopranas. 
Nerija Linkevičiūtė, kuri akomponuo- 
jama Manigirdo Motekaičio neblogai 
padainavo “Plaukia Antelė” Jakubė- 
no, “Mano gimtinė” Kačanausko”, 
“Daržininkai” Wolfo ir ariją iš ope
ros “Tosca” Puccini. Solistė dar jau
na, bet turi stiprų, malonaus tembro, 
nors dar ir nepilnai apvaldytą balsą, 
ir sulaukė entuziastingo klausytojų 
Įvertinimo Po vakaro programos da
lyviai, bendradarbiai ir spaudos ats
tovai rengėjų buvo pakviesti kavutei, 
kurios metu "Ateities” vadovybės 
vardu vakaro dalyviams padėkojo 
“Ateities” redakcijos narys Juozas 
Polikaitis ir Įdomių minčių jaunie
siems rašytojams atskleidė svečias Iš 
Rocesterio rašytojas Jurgis Jankus.

J. Ptr.

pa%25c5%25beintis.su
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KR. PARAPIJOS SKYRIUS 
vasario 3 d. turėjo metinį sus-nia. Per- 
žvelgus pr. metų veiklą, buvo išrinkta

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 jmokėti, 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

ventorius. Vienuolikos metų se
numo pastatas, pastovus biznis, 
gera klijentūra. Pilna kaina $28. 
000, viena skola balansui. Leng
vos išsimokėjimo sąlygos.

BLOORHIGH 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.
$1.706 įmokėti, 11 kambarių, gerai 

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

JANE — EILEEN
$2.900 įmokėti. Gražus 

kamb. per du augštus 
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.

kambariai

mūrinis 7 
namas, 11

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS

Dr. J. Sungaila sausio 29 d. bu
vo pakviestas kalbėti miesto ro
tušėj naujųjų Kanados piliečių 
pnemime, kurį renge Pabaltijo! nauja vaidyba: O. Jonaitienė, A. Sim- 
moterų dr-ja. Po oficialių teismo kevičienė. R. Bražukienė, J. Kaknevi- 

čienė. Aleknavičienė. Kundrotienė S. 
Petraitienė; soc. reikalų sekcijon: Vapeigų kalbėtojas buvo pristaty-

tas kaip PLB v-bos pirm. Jis IŠ- Steponaitienė, H. Gudžiauskienė. Stan- 
dėstė savo mintis apie nauj. kana- kienė; revizijos komisijon: Bartininkai- 

• tienė, S. Jakeliene, Norkienė.
Valdyba ir visos skyriaus narės nuo

širdžiai dėkoja senajai valdybai, ypač 
pirmininkei O. Eižinienei už gražią 
veiklą skyriaus labui atsižadant daug 
poilsio valandų,

Skyraus v-ba kreipiasi į nares arti
miausios veiklos klausimais. Artinasi 
Vasario 16 minėjimas. Vasario 17 d., 
sekmadienį, 11 vai. Mišiose dalyvau-

diečių vaidmenį. Dr. J. Sungaila 
dirba šv. Mykolo ligoninėj kaip 
radiologas.

“Paranios” kooperatyvo emble
mos konkursą laimėjo torontietis 
dail. Alf. Docius. “Paramos” 
blankai su skoningu antgalviu jau 
spausdinami. Taip pat spausdina
mi ir nauji vokai.

“Paramos” dešimtmečio leidi
nys jau atspausdintas. Sis leidinys 
kartu su 1962 m. apyskaita ir 
kvietimu i metini narių susirin
kimą kooperatyvo nariams jau 
siuntinėjamas. L. A.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

Ats.
Pr. KERBERIS

Darbo tel. LE. 2-4404
Namų tel. LE. 5-1584

Valstvbinis Kanados baletas 
Sime organizuotai su skyriaus vėliava, gastroliuoja Toronte nuo vasario 
Labai prašome visas nares kurios lik |Ki k0Vu 9 u Roval Alexandra 
gali, pasipuošti tautiniais drabužiais. r?
Renkamės į parapijos salę kaip galima v : -Sn0. 3S FraP* 
anksčiau prieš ii vai. Po pamaldų £? pianesė, kad š.m. pirnią kartą 
trumpam renkamės į parapijos salę. SĮ baleto grupė yra pasikvietusi 
Ten darysime bendrą skyriaus nuo
trauką, kuri bus prisiminimui mums 
pačioms ir ruošiamam skyriaus albu
mui.

Sekantis pobūvis — Užgavėnių bly
nų balius — įvyksta sekmadienį, vasa
rio 24 d., parapijos salėje. Rinkime 
fantus laimės šuliniui ir atrinkime ge
riausius blynų ir kugelio receptus.. 

Vertindamas grupės pasirodymą Mes pačios dalyvausime savaime vi-

anksčiau prieš 11 vai. Po pamaldų

viešnią solistę iš Niujorko — 
Melissa Hayden, gimusią Kana
doj. Taip pat ši sezoną šoka ir 
David Adams, grįžęs iš Londono, 
kur dalyvavo tenykščiame balete. 
Šokėjų tarpe yra ir Galina Samt- 
sova. Lilian Jarvis. Angela Leigh. 
Earl Kraul. Sheila Melvin ir Je- 

r____ _______  ____ ______ _____ remy Blanton. Pilnos sudėties or-
šeštadienio vakare, autorius B. A. sos. bet atsiveskime gimines, draugus kestrą diriguoja G. Crum. Prog- 
Reichenbach rašo, kad visos gru- *r pažįstamus. Sk. v-ba rainą žiūr. 10 psl. skelbime. Nu-
pės buvusios geros, bet G. Breich- .matyti specialus seansai vaikams
manienės vadovvbėje atlikti šo-' Radijo programoj “Basic Cana- — vasario 20. 27 ir kovo 6 d. 
kiai buvę ypatingai atbaigti (“von 'da” penktadienio vakarais 7-9 4.15 vai. po pietų, 
ganz besonderer Vollendung”). į Ya^- duodama gausiai informaci- 
Šokėjos žaviais drabužiais primi- J9S aP^e Kanat^os v’idaus santvar- 
nusios karalaites iš Nibelungų ką-Vasario 15 d^ nagrinėjama 1 
dainos.

“Gyvataro”, Hamiltono lietuvių 
taut, šokių grupės, dalyvavimą 
Laisvės festivalyje Toronte labai, 
palankiai aprašė vokiečių “Toron- 
toer Zeitung” vasario 8 d. nr.

pralaimėjo Kimbourne 29:35 ir Aušra 
MB pralaimėjo šv. Jonui 9:11: draugiš
kose rungtynėse Aušros jaunučiai nu
galėjo Streetville 31:12: TLB lygoje 
Aušros mergaitės nugalėjo Ciccones. , T .. rr ,, ..
36:29. .žaidė: Aušra Jr. komandoje — d. L. Namuose. Kalbėjo gCR-
Žaliauskas 6. Grigas. Janulevičus 21. kons. dr. J. Žmuidzinas ir inz. ...
Ruseckas 26. Rusas 13. Šlekys 6. Mi-; Meiliūnas. LB Toronto apyl. vai- partijos rinkiminis pobūvis 
kelėnas 2. Sapijonis 6 ir Gontą 2: Auš- dybos vardu žodi tarė S. Juozapa-' ?yy Toronte vasario 6 d. Specia- 
ra I komandoje — J. Laurinavičius1 ’ ' x
26. D. Laurinavičius. Burdulis 17. Buk- 
šaitis 2. J. Mickevičius 7. Strimaitis 2 
ir Žaliauskas 4: Aušra J komandoje — 
Trečiokas 14. Pūkas 10, P. Genys. A. 
Genys 12. Raškauskas 5. Strumyla. 
Siukšteris. Galinis. Lasys ir Svirplys;

Tautininkų grupių rengtas Va
sario 16 minėjimas Įvyko vasario tai.

deracinė sistema, vasario 22 —į Is “DA,ISOS \EIKLOS 
vyriausybės vaidmuo, kovo 1 — ^!et- susirinkime pas L. Kybartiene
fC(ler. ir provinciniai parlamen- susilaukėm naujos narės — Onos Mar

cinkevičienės. Tai prieš kurį laiką at
vykusi iš Suvalkų trikampio. Sveiki-; 
name ir linkime pamėgimo dirbti šal-: 
pos darbe.

Malonus sveikinimas gautas iš Či
kagos nuo Nijolės Kaveckienės su S5

Pirmasis Kanadoje Social Cre-

vičius. Meninėj daly pasirodė sol. Įiai iš Otavos buvo atskridęs pai ti- dovana^ §į dainietė gyvendama Toron- 
Sriubiškienė. akomp. St. Gailevi- Jos vadas R. Thompson. Savo kai- te jaug 
čiaus. ir Aug. Kuolas su dėklą- bpje jis apibūdino pagrindimus kad ji ir toliau mūsų neužmiršta 
macija B. šios partijos principus, kurie vi

suomeniniu atžvilgiu turbūt deši-
Toronio uostas per praeitus niausi. Jos nusistatymas atomi- 

metus priėmė virš 1 mil. tonų mų ginklų atžvilgiu yra gana mig-nių ginklų atžvilgiu yra gana mig-Aūšra B komandoje — Krvžanauskas'II1LlUb picine vus i inu. iunu ..luyiihiudUHvaMagauamy
24 Vaškevičius 2. Puteris 2. Stirbvs. i svorio siuntos laivais is uzjuno lotas, daugiau neigiamas. Susmn- ' *" * * * ’ » v • a • * zn a a i •  A f? 1 • — C O £\ (XApie 1000 laivų iš 45 kime dalyvavo apie 200 kviestųJuzukonis, Dunderas ir Roževįčius; Į kraštų. k .
Aušra mb komandoje — Kuolas 5. 16. kraštų- pasinaudojo uostu. 1952 svečių ir spaudos atstovų, jų tar- 
Kolyčius 3. 5. Krikščiūnas 1. 4. Tarvy
das. Janeliūnas. Raškauskas. Roževi- 
čius 4. Urbonas, Dunderas. Vcnskaitis.
R. Puteris ir Gataveckas; Aušra Sr. I 
komandoje — Uogintaitė 12. Simonai- į 

su tytė. Sapijonytė 9. Grigaitė 10. Gata-
veckaitė 3 ir Komanovaitė 2.

m. tik 180 laivai buvo Įplaukę. pe keli lietuviai.

Lietuviu studentu žinios

Indian Rd. — Bloor, $1.500 įmokė
ti, 6 kambarių mūrinis na
mas. alyva šildomas, garažas.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 
jmokėti. 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, S5.000 įmokė
ti. 11 kambarių atskiras mū
rinis namas, vandens alyvos 
šildymas. 2 vonios, garažas, 
reikalingas vidaus remonto. 
Arti Bloor.

$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 
rių namas ant Indian Road

Bloor. Dideli kamb.. 
name ąugšte vonia, 
ir šoninis įvažiavimas Tinka
mas 3 šeimom. Pirma kartą 
parduodamas. Prašo $29.000.

kamba- 
prie pat 
kiekvie- 
Garažas

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

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

• VYČIO ŽINIOS
Krepšinio pirmenybėse. Church ly

ga: vyrai įveikė St. Cyril 59:26; ber
niukai C pralaimėjo prieš Trinity 21: 
32 ir berniukai D įveikė Aušrą 11:7. 
Vyrų komandoje žaidė: Paulionis 2. 
Bacevičius 4. Kačinskas 6. R. Zadurs- 
kis 3. Preikšaitis 10. Juozaitis 8. Staš
kevičius 10. V. Zadurskis 13. Šileika 3. 
Berniukai C — Uogintas. Laurinavi
čius 2. Žolpys. Mackevičius 10. Ker
nius. Strimaitis 8. Nacevičius, Duliū- 
nas. Saplis. Rautinš. Berniukams C 
taškus pelnė Ignatavičius 6. Akelaitis 
2. Duliūnas 3. Vyrai šį antradienį 8 v. 
v. žaidžia paskutines pirmenybių rung
tynes su Aušra, berniukai C pirmeny
bes jau užbaigė ir berniukai D šį šeš
tadienį 3 v. p.p. žaidžia paskutines pir
menybių rungtynes su St. Christopher. 
CYO lygoje mergaitės C pralaimėjo 
Holly Cross 28:4. Taškus pelnė I. Čir- 
vinskailė 2 ir Nacevičiūtė 2. Mergai
tės B pralaimėjo Corpus Christi 26:19. 
Mergaitės B ši ir kitą ketvirtadienį 8 
v.v. Givins mokykloje žais baigminių 
peržaidimų pusfinalio rungtynes 
Aušra.

E. Sabaliauskaitė pakeliui į Kanados 
stalo teniso meisteres. Prieš7 dvi sa-' v. Mikėnas Sov. Sąjungos šachmatų 
vaites jaunoji Vyčio stalo tenisininkė į - - - -- - — • —-
įv< 
minis ir užpraeitame s 
po atkaklios penkių setų kovos pra
laimėjo kitai Kanados reprezentantei 
pasaulinėms pirmenybėms montrealic- 
tei D. Humins. Penktam sete Saba
liauskaitė dar vedė 18:15. bet nelai
mingai pralaimėjo 23:21 pasekme. Ta
čiau Sabaliauskaitė vėl triumfavo dve
jeto varžybose. Poroje su H. Bultemei- 
cr įveikė Kanados rinktinės žaidikes 
Adaminis ir Humins 3:1. Šie laimėji
mai rodo, kad E. Sabaliauskaitė jau i 
dabar yra viena iš pajėgiausių st— 
tenisininkių Kanadoje ir ik: Kanados jų didmeisteriams. 
pirmenybių, įgavusi daugiau patyri
mo. dar sustiprės.

Komandinėse stalo teniso pirmeny
bėse vaikams dalyvauja ir dvi Vyčio 
komandos. Komanda, kurioje žaidžia 
Zabiela. Galbokis. F. Nešukaitytė ir 
A. Sabaliauskas jau turi 2 laimėjimus. 
Antrą komandą sudaro: Zakarevičius. 
J. Sabaliauskas. Stončiūtė ir M. Gvil
dys.

KLK pirmenybėms registracijos ter
minas pasibaigė ši trečiadienį. Nors 
pirmenybėse dalyvauti pasižadėjo apie 
20 komandų įvairiose amžiaus grupė
se. tačiau tik po galutinės registraci
jos paaiškės tikrasis dalyvių skaičius. 
Tikimės sekantį kartą suteikti tikslią 
pirmenybių informaciją.

Mūsų rėmėjams: V Aušrotui. 
Krakauskui. K. K. Kazlauskams ir 
tiems nuoširdžiai dėkojame. A.

$18.000 įmokėti, modernus, 1 metų 
senumo, 23 butu 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.Jane — Bloor. S5.000 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.

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

nai. “inter-come” sistema, 
keltuvas ir t.t. S38.408 meti
nių pajamų. Verta dėmesio 
investacija.

te daug dirbo šalpoje. Džiaugiamės, 
nuirsią.

"Dainos” v-ba 1963 m. pasiliko ta 
pati: pirm. K. Butienė. vice-pirm. P.' 
Jankaitienė ir Br. žiobienė. ižd. 
Kulikauskienė. Tik sekr. J. Empake- 
rienė dėl kitur jau einamų pareigų 
atsiprašė — jos vietą užėmė L. No- 
vogrodskienė. Ta pati paliko revizi
jos komisija: M. Karkienė, L. Kybar
tienė ir E. Ališauskienė.

Daug tartasi dėl “Dainos” 20 metų 
^"k^kt’es minėjimo, kuris įvyks kovo 
17 d. Šv. Jono Kr. par. salėje

Atkreiptas dėmesys i kun. Bemato-! 
nio atsišaukimą maldaknygių reikalu.' 
Dainietes vienbalsiai nutarė tam rei
kalui skirti S25. Padėkos laiškų buvo: 
net 19. visi pilni nuoširdumo, bet. dai- 
niečių širdis laimėjo J. Karpavičiaus, 
Springe senelių prieglaudos seniūno 
laiškas. Bendru nutarimu. "T.Ž.” re
dakcija prašoma paskelbti šį laišką 
"T.Ž.”, laiškų skyriuje, kad skaitan
čioji visuomenė matytu, ką reiškia se
neliams kad ir nedidelė dovanėlė 
bent švenčių progomis.

Praeity Kalėdų oroga “Daina" pa
siuntė senelių prieglaudoms $146.25; 
pavieniam ligoniam $42 ir šeimom 
$71.75: iš viso S260.00.

Dėkojame mielai L. Kyba-tienei už 
šiltą priėmimą ir pavaišinimą.

Sekantis susirinkimas 
Jankaitienė. 60 Evelyn 
24 d. 3 vai. p.p.

Swansea. Apie S4.500 jmokėti. pus
antro augšto. 7 kambarių at
skiras mūrinis namas, puikus 
viduje, garažas su privačiu 
įvažiavimu, didžiulis kiemas 
su vaismedžiais. Prašoma kai
na $17.900.

Rusholine Rd. — College. S5.000 
įmokėti. 9 kambarių per 2 
augštus. atskiras mūrinis na
mas. 2 vonios. 2 virtuvės, 
plius kambarys rūsy, garaž.

100 AKRU FARMA — RESORTAS
$10.000 jmokėti. Tik 80 mylių nuo 

Toronto, prie U kelio. Mū
rinis 8 kambarių namas, ki
ti pastatai cementinių blo
kų. Du plaukimo baseinai. 
Piknikams stalai ir ugniavic- 

. tės stovyklautojams. Resto
ranas. Likerių - dining room 
leidimas. Visi kambariai ap
statyti brangiais skandinaviš
kais baldais. Dėl pilnesnių 
informacijų, fotografijų be: 
įrengimų sąrašo, skambinki 
te man dar šiandien.

Norintieji ateiti į savo balių ir.tu
rintieji kokių nors kliūčių, skambin
kite v-bos pirm. tel. LE. 1-1432. Vi
siems bus pagelbėta.

STUDENTU RĖMĖJU BŪRELIO 
SUSIRINKIMAS įvyko vas. 10 d. Pir
mininkauti pakviestas J. Ta million is. 

STUDENTAI-TĖS prašomi visi at- sekretoriauti — p. Butkevičienė. Būre-

VASARIO 16 I). Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 45 metinių proga 
Toronto lietuviai studentai-tės su liū
desiu širdyse prisimena visus lietuvius 
studentus, kritusius už Lietuvos lais-

ules jaunoji vyuo aaio tenuminKe n | s atsidūrė X vietoje. Pir- ve ,r tebekenčiančius Sibire ir kitose eikė dabartine Kanados meistere Ad-• . . ....... . • '5 ,r leDCKencia»c,us »1D,re 11 Kll0se
savait^alvjė tik vlct^ *a,meJ° *. Korcnojus — 14 Sov. Sąjungos ribose. •

taškų, antrą ir trečia pasidalino M.
Talmanovas ir M. Talis po 13.5 taško, silankyti į savo balių vasario 15 d., lio valdybos pranešima darė pirm. J. 
Dešimtoj’c vietoje V. Mikėnas su 8 t. penktadienį. Prince George viešbuty-, Karka. Iš pranešimo paaiškėjo šie bū- 
V’. Mikėnas šiose pirmenybėse išlošė jc. Pakvieskite savo draugus, pažįsta-' relio valdybos atlikti dalbai, padėta 
prieš M. Talį ir V. Korčnojų ir gavo 
dovaną už geriausią pasirodymą prieš 
didmeisterius. Nors turnyre nedalyva
vo keletas pajėgių didmeisterių. tačiau 
naujosios jėgos pasirodė labai stip- 

talo rios ir ateityje sudarys nemažai pavo-

mus. baigusius mokslą, senesnės kar-f suorganizuoti lietuvių skyrius Toronto 
tos lietuvius, mūsų rėmėjus. Bus ge- un-to studentų parodoje, tradicinis 
riausia proga visiems arčiau susipa- studentų balius: suorganizuotos pini- 
žinti. i ginės premijos gabiems studentams ir

moksleiviams; daryti bendri posėdžiai 
STL DENTAI. kurie platinate stu-• su studentų organizacijų valdybomis, 

dentų baliaus bilietus, prašomi iki va- kcitas jaunimo klausimas visuomenė- 
sario 15 d. atsikaityti su stud, valdy
bos pirmininku.

PROTINIŲ LIGŲ KLINIKOS

jo ir spaudoje. įrengta studentų bust 
nė. vedamas studentų žinių 
“Tėviškės žiburiuose".

Iždininko pranešimą padarė 
ižd. J. Rinkūnicnė. Pajamų

skyrius

KASO M. B. DYMOND, M.D
Ontario sveikatos ministeris

Kunnymedc—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 S20.000 Įmokėti.
4 krautuvės ir 4 butai, pui
kus. atskiras mūrinis pasta
tas. gauna apie SI1.400 meti
nės nuomos. Vienas atviras 
morgičius balansui.

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIl 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMU.

Be to, turime labai dideli pasirin
kimą įvairaus dydžio apartiuenti- 
niu namų.

J. RUKŠA
2-4404

Namu telefonas LE. 6-9165

A. Gcceviėiui gautas laiškas iš 
Lietuvos. Atsiimti “T2” administ
racijoje.

AUŠROS ŽINIOS
Šios savaitės rungtynės. Church ly

ga: pirmadienį. 7 v .v.. St. Christophers 
patalpose Aušra B žais su St. Chris B: 
antradieni. 8 v.v., mūsų salėje Aušra 
J žais su Strcetvillc: trečiadieni. 8 v.v.. 
mūsų salėje Aušra I žais su šv. Jonu: 
ketvirtadienį. 7 v.v.. mūsų salėje Auš 
ra MB žais su Woodgreen. TLB lyga: 
antradienį. 8.30 v.v.. 23 Ferndale Avė. 
Aušra Sr. žais su Vyčiu. B-C lyga: sek 
madienį, tuoj po pamaldų. Aušra Sr. 
žais IH-čias pusfinalių rungtynes su 
Andys.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai. B-C lygoje Aušra Jr. pralaimėjo 
Tridents Jr. 83:104: Church lygoje 
Aušra 1 nugalėjo ikišiol be pralaimėji
mo ėjusia Grace komandą 57:49; Aušra 
J nugalėjo Woodgreen 41:39: Aušra B

Psichiatrinėj klinikoj pas gydytoją

Ontario prov. šios klinikos veikia 
jau arti 35 metu. Jom* teikiama psi
chiatrinė pagalba protiniams arba ; 
emociniams ligoniams, kurie gali gy- Į 
dytis namie, neatitrūkdami nuo savo 
kasdieninės aplinkos. Šių klinikų per
sonalas paprastai susideda iš dviejų 
gydytojų — psichiatro ir psichologo, 
socialinės globos tarnautojo, suge
bančio duoti patarimus sergančio as
mens šeimai, ir kartais dar gailestin
gosios sesers arba kalbos gydytojo.

, šis personalas moka atpažinti bei gy
dyti daugumą lengvesnių protinių ne
galavimų patarimais bei panaudoti 
įvairius gydymo būdus.

Palyginus su psichiatrinėmis li
goninėmis, šios klinikos yra dar gana 
naujas bandymas. Pačioje pradžioje 
in tikslas buvo palengvinti ligoni
nėms. kurios tada buvo perpildytos, 
ir, be to, pagelbėti prisitaikinti prie 
gyvenimo sąlygų iš ligoninių išėju
siems pacientams.

šiandien klinikos atlieka nevien tą 
uždavinį, bet gydo ir daug asmenų, 
kuriems iš viso nebūtų reikalingas 
ligoninės gydymas. Viena .... 
nikų veikia prie Toronto psichiatri- nueiti, pasijunta prislėgtas.. 
nės ligoninės. Joje kas metai ateina motina, perkrauta šeimos rūpesčiais, 
gydytis po tūkstantį su viršum naujų sa\° išlieja, puldama vyrą ir 
žmonių. Didesnė jų dalis ateina siun- vaikus, tačiau kartu bijodama juos 
čiami savo šeimos gydytojų, kiti apie užgauti... Jaunas tėvas, dirbąs įstai- 
kliniką išgirsta per gimines arba pa- pradeda tiek nepasitikėti savo

žįstamus. Jų problemos yra įvairios, 
štai keletas pavyzdžių.

Senas pensininkas, gyvenąs su savo 
ligota žmona, kurios jis negali paliktiClRdl lllfcaa ------ ----------- - --------------- --------------r---------------

tokių kli-' vienos ilgesnį laiką, net į krautuvę 
. Jauna

būrelio 
turėta 

$1020.64, išlaidų $882.29. Būrelyje yra 
58 nariai, iš kurių tik keli neužsimokė
jo nario mokesčio. Revizijos komisijos 
pranešimą padarė A. Gurevičius—vis
kas rista tvarkoje.

I naują būrelio v-ba išrinkti — J. 
Karka, J. Riukūnienė. J. Augustinavi- 
čienė. Z. Mažomis. A. Gurevičius: kan
didatas — B. Tamnlionienė. Į revizi
jos komisija — V. I.iuima. J. Tamulio- 
nis. G. Balčiūnienė; kandidatė — P. 
Baikauskicnė.

Studentų baliaus veikalu būrelis 
kreipėsi į ponias, prašydamas paauko
ti maisto per J. Rinkūnicnė I.E. 5-9397 
arba J. Augustinavičicnę RO. 2-9153. 
Galintieji paaukoti loterijai fantu, 
kviečiami paskambinti stud. Batūrai— 
BE. 3-9917.

Einamuose reikaluose nutarta at
kreipti daugiau dėmesio į švaros pa
laikymą studentų būstinėje: į liet, stu
dentu sąjungos užregistravimą Toron
to un-te: filisterių susiorganizavimą.

Susirinkimas praėjo jaukioje ir la
bai darbingoje nuotaikoje. Rs.

TORONTO t N-TO PROFESORIAI 
prašo pakelti algas iki S15.000 metams. 
Pilni profesoriai dabar gauna tarp 
$12.000 — S13.253. TU rektorius dr. 
C. Bissell pareiškė, kad algos būsian
čios pakeltos, bet netiek, kiek profe
soriai prašo.

zmios
proga II. 10-METI

ižodi davė 14 jaunučių ateitininku ber
niuk'’ ir mergaičių. 9 moksleiviai ir 4 
stiK«C”.tni. šventė prasidėjo susikaupi
mu šeštadienio vakare šv. Jono Kr. 
b-oje. Kun. B. Pacevičius pasakė tai 
progai pritaikvtą gražu pamokslą. Gai
la. kad nedaug ateitininkų teatsilankė. 
Sekmadienį Prisikėlimo ba-ioje at-kų 
pamaldose jaunimas dalyvavo organi
zuotai su vėliava. Pamokslą pasakė 
kun. dr. Pr. Gaida.

Iškilmingan posėdin prisirinko gra
žus būrys jaunimo, ateitininkų ir sve
čiu. Posėdžiui vadovavo sendraugiu 
v-bos pirm. V. Kokčius. Menine dalį 
pranešinėjo D?Iia Girčytė. Ateitinin
kus sveikino Toronto skaučių tunto

Lietuviu skautu
V

veikla
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 

ŠVENTĖJE šį sekmadieni visi skaiitai- 
tės, vilkiukai, paukštytės ir visi juros 
skautai- tės, pilnoje uniformoje, daly
vauja iškilmingose pamaldose. SKAU
ČIŲ TUNTAS dalyvauja šv. Jono Kr. 
b-je 11 vai.. SKAUTU TUNTAS — Pri
sikėlimo b-je 11 vai. Renkasi 10.30 
vai. r. parapijų salėse.

STOVYKLAVIETĖS FONDUI atiko-

Padėka
Nunširdz.iai dėkoju šiems asmenims, 

kurie lankė mane esant ligoninėje: šv.: 
•Jono Kr. parap. klebonui kun. P. Ažu
baliui. kun. B. Pacevičiui. p. S. Bud- 
reikienei. p. E. Ališauskienei - Alšė- 
nienei. p. Lukošiūnams ir jų dukrelei 
Margaritai, p. Pranevičiams. p. Sclio- 
kams. p. Šelmiams. S. Remcikaitei. 
Genei Saimininkaitei. M. Pikiui. J. Ša
rūnui. J. 'Račiui. A. Kvedarui. A. Žal-Įjo ir pirko pėdas: $50 — Žūklautoji! 
kauskaitei. Irenai Kaliukevičienei. L.
Valiukui. V. Judzcntaviėiūtei. P. Gir
niui. I. Bcresnevičiūtei.

Nuoširdžiai dėkoju “Varpo” chorui 
už gražias gėles, taip pat St. Gailevi- 
čiui. mano artimiesiems ir bendradar-1 
biams. Danutė Kaškclienė

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

BLOOR — LANSDOWNE. $2.000 įmokėti, mūro. 6 kambarių. liks veina 
skola balansui 10 metų atvira. Kaina $8.000.

JANE — ST. JOHNS RD. $2.000 jmokėti. mūro, atskiras. 2 augštų. 6 kam
barių. seras įvažiavimas, naujas apšild. pečius. 2 mod. virtuvės. Kaina 
$12.000 balansui. 1 skola 8 metams, atvira.

BLOOR— KENNEDY’ AVE.. $1.000 imokėti, mūro. 2 augštų. 6 did. kamb. 
QUEBEC AVĖ. — HIGH PARK, $800 įmokėti. 6 kamb.. 2 augšt.. labai 

geroj padėty, viena skola balansui 10 metų. Kaina $8000.
AVENUE RD. — EGLINTON, $2.000 įmokėti, mūro. 5 kambarių banga- 

liukas, gražus sklypas, graži vieta. Liks viena skola balansui 10 m. atv. 
Pensininkai ar mažos šeimos prašau pasinaudoti proga čia skelbiamą na
rna tuojau galite užpirkti. Kainos žemos visi namai geri — didelių re
montų nereikia.

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

J. KUDABA Namų telefonai RU. 3-2105
<•*• ••»»»»•<♦• Hmfa **«fa*4wi0.

sugebėjimais, 
sprendimų ir gali nustoti savo 
bo ...

Ontario provincijoje veikia 24 
tinių ligų klinikos, kurias išlaiko

kad nebegali daryti 
dar-

pro- 
svei

katos ministerija. Iš klinikų lankyto
jų neimamas joks mokestis. Klinikos 
yra dalis Sveikatos ministerijos pas
tangų, kad šioje provincijoje būtu 
pasiekta kiek galint didesnio sveika
tingumo.

Atsivcžant i
Kanada ar 
keliaujant

jums patars ir padės

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

Po darbo LE. 6-4681

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame D. Gcrb. kun. 

P. Ažubaliui, šv. Jono Kr. par. klebo- 
hinlininkė p le Uintinin^ ,lž įpratimą 'J įvertini,
kas V. Skrhiskas. įžodi davusius svei
kino, jiems ženkliukus įteikęs, atei
tininku veteranas J. Matulionis. K. 
Skrupskclis sevo paskaitoje filosofiniu 
požiūriu nagrinėjo savęs jieškojimą 
pažinimą dabartinėje mūsų visuome
nėje.

Menine dali atliko pats jaunimas., *-» ‘'“''"Į nemeju
.laun. ateitininkės pašėko Kubilą, bro- Burel"" už nuolatm) darba
liai Pranaičiai paskambino piano due
tą “Jūrininkų šokį”, su deklamacijo- i 
mis pasirodė Sigutė Virkutytė ir Vida 
Bumbulytė. A. Bušinskaitė padekla
mavo jumoristine poema. Jauna solistė 
J. Tumosaitė padainavo iš muziko kun. 
Jurkšo vaikų operetės ‘Našlaitės < 
na” ir gabusis jaunas pianistas stud 
Tadas (>uievičius meistriškai paskam 
bino Rachmaninovo “Preliudą”. Pa
baigoje vyr. moksleivės vad. seselės 
Margaritos išpildė aktoriaus V. Žu
kausko montažą: "Kelionė ilgesio sap
nais i Nemuno šąli”.

šventėje dalyvavo ir.grupė bičiulių 
iš Hamiltono. Iškilmės baigtos jaukio
mis vaišėmis.

Nuoširdus ačiū visiem ateitininkam.; 
vienokiu ar kitokiu būdu prisidėju
siom prie šventės suruošimo.

mą seserų darbo, parodytą S400 auka 
L V Namams. Giliai įvertiname Jūsų di
džiadvasišką duosnumą ir meldžiame 
Viešpatį gausaus atlyginimo.

Taip pat gili mūsų padėka žūklauto- 
’ jų ir Medžiotojų klubui už $25 auką 

LV Namams.
Nenuilstančiam LV Namų Rėmėjų

bei pasišventimą įvairiuose parengi
muose.

Viešpaties užmokestis tebūna Jums 
gausus! Dėkingos Jums —

Nek. Pr. Marijos seserys

OILS LTD. AHfovot 
H. ROŽAITIS

Greftat kero-efyvoj pmtotymoe 
patarnavime*.

ir Medžiotojų klubas: S25 — LSS-gos 
vadija iš Čikagos; S10 — Ir, J. Meiklc- 
john. .

KAZIUKO MUGĖ — kovo 3 d. To
ronto skautija ruošiasi. Skautės dirba 
įvairius rankdarbius ir kombinuoja re
ceptus skaniems pyragams. Skautai 
stato vežimus ir kepa riestainius, o 
darbštus tėvu komitetas suka galvas, 
kaip įvairiaus mugės metu tvarkyti 
valgyklą bei skaniai pavaišinti sve
čius. F.

“Varpo” choras kviečiamas 
koncertui i Čikagą Koncertą rcn 
gia vietinis Kultūros Fondas 
“Varpas” Čikagoj yra koncerta
vęs jau 4 kartus.

Toronto universitetas gavo iš 
“Ford Foundation” $2.325.000. 
Ta suma skiriama inžinerijos ir 
pritaikomųjų mokslų fakultetui ii 
bus panaudota naujiem pastatam. 
Įrengimam ir stipendijom.

“1 A. J. MORKIS

F. SENKUS REAL ESTATE jaKg&J’
RETA PROGA! 42 akerių pušų ir eglaičių miško. Namas su miesto patogu
mais. 6 pastatai vasarotojams. Baldai. Apie pusė mylios didelės upės kran
to. Arti "Sauble Beach” vasarvietės. Tinka: vasaroti, meškerioti, ūkininkauti 
ir parduoti atskirais sklypais. Kaina S24.8OO.

Skambinti F. SENKUI ar J. MATULIONIUI

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

MOTERIŠKU R C R U
S I U V Ė J A S priima nžsakvmus 
vyrišką ir moter. paltu ir kostiumu.
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 QuCCn St. W. (prie Lansdowne Avc.i 
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namu 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 pagrindines gat
vės. naujas pastatas, didelis pa
tiems pasirinkimas, moderniški 
įrengimai, plius 2.butai, vandeniu 
alyva šildomas, laina įvažiavimui, 
geras susisiekimas.

SU LEIDIMŲ ALUI KOTELIS. 
$20.000 įmokėti, moterų gėrimo 

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

Turime krautuvių, harm u. vasarviečių, hotelią, moteliu įvairiose vietose Ir 
įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolą - morgičiu.
Vvf. MnrHe I A. Rlht/I

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, S6.000 įmo
kėti, vienas morgičius balansui, ge

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

$12 000 METINIU PAJAMŲ.
SI5.000 imokėti, 9 dideli butai, per

dirbti i nuomavimui kambarius 
tik moterims, nauja vandens šil
dymo sistema, gerame stovy, pir
ma karta parduodamas, to paties 
savininko išlaikytas 15 metų, su 
visais baldais.
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PROGRESS Limited
1064 Bloor St. W. Tel. LE. 4-9286

(prie Gladstone Ave.)

Geriausia dovana visai šeiniai, tai‘ nuosavas namas!

BLOOR — PACIFIC AVE. 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 morgiėius. 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 $16.900.

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 p!., 
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.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

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

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

stočių, garažų, moteliu, ivairiu bizniu ir t.t.

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

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

Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.
įstaigos tel. Wasaga Beach 201 Tel. 2337

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 - inorgičius — 7%. • Paskolos mirties ir in
validumo atveju apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta san
taupų (lydyje.
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 C H U L I S

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus.

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

Skambinkite LE. 34912.

VISU RŪSIU AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

Lietuvis savininkas A. Šimonis.
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios pripažintas plombcris. Įrengia naujus ir 
taiso senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva. Įstato 

naujus ir remontuoja senus pečius.’

Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai
Telefonas LE. 2-5191148 WESTMINSTER AVE

.ČIŽIKAS
ALFA RADIO & TV

PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 
TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS. SKALBIMO MASINAS 

Tol. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi RADIO
LE. 2-7733

Taisom ir parduodam Kanados ir vokiškus .
T.V., Hi-Fi setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 
ir nebrangiai taiso lietuvis profesionalas 
technikas. Savininkas Raimundas Stasiulis.

.1736>/2 DUNDAS ST. W., Toronto
Skambinti kiekvienu laiku LE. 2-7733

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, III-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika. 

1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

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 VA GARAŽE. Sav. V. STRIMAITIS

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISU RCSIV ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

PAJUDINKIME
KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Po penkių metų Kr. tarybos priim-’ 
to “Geležinio Fondo” statuto marina
vimo, pr. metais rugsėjo 16 d. Otta- 
voje kr. taryba priėmė naują K.L. 
Fondo statutą, paruoštą komisijos.

Nors jau praėjo virš 4 mėnesių, 
apie to fondo organizavimą ir lėšų 
telkimą nieko negirdeti, išskyrus 
trumpą pranešimą spaudoje, kad 
“Kanados Liet. Fondas jau veikia”. į 
Ten buvo taip pat nurodyta, kad Fon- 

;do lėšos bus dedamos į Toronto "Pa
ramos” banke atidarytą sąskaita. Pa- 

; siteiravus sužinota, kad “Paramoje” 
tokia sąskaita yra. bet ar ji ne tuščia? : 
Daugiau K.L. Fondo reikalu negirdė
ti nei akcijos nei reakcijos. To Fondo 
reikalu aš buvau rašęs dusyk į Mont- Ž” praneša. St. Repšys tabako ūkiniu 
realio ' laikraštį (“N.L.” nr. 43 ir š. kas Rodney apyl., senesnės kartos imi- 
m. nr. 2), tikėdamasis, kad kas nors grantas, po kelionės po Rusiją ir oku- 
iš ten esančios kr. valdybos duos pa- puotą Lietuvą, pradėjo niekinti savo 
aiškinimų. j brolius lietuvius, laisvės kovotojus.

Dabartiniai Fondo nariai gyvena partizanus. Gi kaip jo artimieji kaimy- 
toli viens nuo kito, nuo didžiųjų lie
tuvių kolonijų ir neturi savo veiki
mui bazės. Galima suprasti kaip sun
ku jiems ką nors padaryti. Jau turi
me kelis ilgą laiką įklimpusius daly
kus: Inžinierių metraštis Niujorke — 
8 metai, Hamiltono Liet. Namai — 
7 metai, ir Kanados L. Fondas — 
šešti metai.

I Mano supratimu, K. Liet. Fondo 
1 reikalą reikia skubiai perduoti To- 
rontui ar Hamiltonui. P. Lelis

kaudami Chruščiovui, jį tiek išpaikino.
I Kad jis kėlė krizę po krizės, iki priėjo* 
prie Kubos krizės, čia jau gavo per 
nosį, bet jo lizdas Kuboje liko neiš 
dcaskjtas.. Tokia politikos raida mūsų 
tėvynei ir mums yra labai skaudi ir to 
dėl nenuostabu, kad ji kritikuojama

: Chruščiovas, vos atsigavęs po Kubos 
j krizės, VI augšč. tarybos sesijoje pa 

sakė: “Visiems turi būti aišku, kad 
mūsų šalis niekada nepaliks revoliuci
nėm Kubos nelaimėjo. Revoliucinė Ku
ba neliks neapginta”. Taip gina savo 
draugą Castro Chruščiovas, o kaip gy-

i nė Amerikos prezidentai savo draugus 
Vengrijoje ir Kuboje?

J.-Danilevičius

DIDŽIAI GERBIAMAS 
REDAKTORIAU,
T.Ž. 5 nr. Jūs apgailestaujat. kad 

: Hamiltono taut, šokių grupė nepain- 
I formavo visuomenės apie savo pasi- 
; rodymą Toronto telvizijoj. Tai buvo 
i neįmanoma. Apie dalyvavimą televi
zijoje buvo sužinota tik 5 dienos 
prieš pasirodymą. Tuo metu "T.Ž.” 
nr. buvo jau atspausdintas. Mes ži
nią gavome penčiai.

Ši problema jau seniai sunkina 
Kanados lietuvių organizacinį darbą. 
Amerikoje yra leidžiami lietuviški 
dienraščiai ir dukart savaitiniai lei
diniai. Jiems yra žymiai lengviau pa
skelbti apie lietuviškus parengimus 
ir pasirodymus, nors ir vėlai sužino
jus datą. Aš žinau, kad Hamiltone 
buvo keletas atsitikimų, kur susida
rius geroms sąlygoms, parengimui 
reikėjo nuo jo atsisakyti, nes jau bu
vo penčių skelbti laikraštyje.

- E. Petrušaitis

KĄ KRITIKUOJAME?
”TŽ" 1963 m. 1 nr. Al. Gimantas 

vanoja Amerikos užsien. politikos kri
tikus sakydamas, kad patys didžiausi 
amerikinės užsienio politikos kritikai 
yra sovietinė ir lietuviškoji. JAV lei
džiama spauda, kuri nerandanti gero 
žodžio Valstybės Departamento poli
tikai. Toliau, lyg užsimiršęs, ką buvo 
sakęs, jau meta tai lietuvių spaudai 
kitos rūšies kaltinimą, sakydamas:

KALTINA SAVO GIMINES
Kaip Rodney apylinkės spauda ir "T

nai pasakoja, partizanais buvę (ir rusų 
jau sušaudyti) dalis jo giminių. Didelė 
gi dalis Repšių giminių buvo ištremti 
Į Sibirą ir daug jų mirė kankinių mir
timi. Už ką? Kaip Repšių kaimynai pa 
sakoja, jie visi buvę nepriklausomos 
Lietuvos laikais garbingi lietuviai.

Londo'niškis

City Mart, Ltd. Toronte planuoja atidaryti 1963 m. kovo pra
džioje didelio masto parduotuvę 133 Richmond St. W. Nuo
traukoje — Elena Webb, vyriausia b-vės reikalų vedėja svarsto 
naujuosius planus su savo bendradarbiais. Naujoji parduotuvė 
užims 10 augštų pastatą ir vadinsis City Mart. Vėliau b-vė ke
tina plėstis Montrealyje, Otavoje ir Quebece.

Ateities laikrodžiai

AČIŪ VISOMS UŽ ARTIMO
MEILĘ

Toronto Liet. Moterų Šalpos grupė 
“Daina” dažnai kreipiasi į visuomenę 
aukų tiems tautiečiams, kurie nelai
mių bei senatvės ištikti, negalėjo emi
gruoti ir liko Vokietijoje. "Daina" 
gauna dešimtimis padėkos laiškų. Vie
ną iš jų parinkome visuomenės dėme
siui, nes jis kalba bene už visus ir 
visiems. Laiškas rašytas p. J. Kulikau
skienei "Dainos” iždininkei.

M.F.Y.
Miela Ponia Kulikauskiene!
Labai nuoširdžiai dėkoju Jums ir 

visiems 
geradariams tautiečiams aukotojams r|Vmus ir tikisi ta pirmumą pasau- 
už mums suteiktą Kalėdų šventėms * 
pinigais dovaną. Trūksta žodžio pasa
kyti koks tai yra didelis džiaugsmas, 
kai mes ši ta gaunam iš savo gerašir-

bėti daryti kokius nors patobuli
nimus. nes kaikurie laikrodinin
kai laikosi tradicijų, paveldėtų iš 
tėvų ir senelių ir sunku būna juos 
Įtikinti, kad kitame kantone ga
minami laikrodžiai yra geresni.

Laikrodžių pramonės darbas 
mechanizuojamas, nors augštos 
kokybės laikrodžių gaminime 
akies ir rankos dar nepakeitė.

ŠYPSENOS
Paveldėjimas

Motina: Man atrodo, kad mūsų 
sūnelis paveldėjo protą iš manęs.

Tėvas: Galimas daiktas, nes aš 
savo protą tebeturiu.

Falsifikuotas banknotas
Garsus prancūzų dailininkas 

Raoul Dufy pakvietė savo draugą 
pietums i geriausią restoraną. Kai 
reikėjo užmokėti sąskaitą, pasiro
dė, jog nei vienas neturi nė cento.

— Nėra reikalo jaudintis, tą 
reikalą aš tuojau sutvarkysiu, — 
pareiškė Dufy.

Jis greitai nupiešė 1.000 fran
kų banknotą, pasirašė ji ir Įteikė 
kelneriui. Tas mandagiai padė
kojo. atnešė grąžos, iš kurios jie
du dar galėjo išsigerti. Mat, kel
neris žinojo, jog Dufy piešiniai 
turėjo didelę vertę. •

Melagių pokalbis
— Mano tėvas pastatė tokią 

augštą daržinę, kad vištos, užskri
dusios ant stogo, pradėjo lesti 
žvaigždes.'

— Tai niekis, — pastebėjo ant
ras.— Mano tėvas gręžė šulinį, 
ir kai ištraukė grąžtą, tai per sky
lę išgirdo japono balsą: “Ei, tu 
man koją perdūrei!”.

Pasikalbėjimas
— Buvai pas dantistą? Ištrau

kė dantį?
— Netik dantį, bet ir 10 do

lerių
Parinko Pr. Alšėnas

Šveicarija, kuri iki šiol nėra 
nė kieno pralenkta laikrodžių ga
myboje. pradeda rodyti susirūpi
nimą. Kodėl? Ne dėlto, kad jos 
rinka mažėtų. Praėjusiais metais 
Šveicarijoje -pagaminta 42 mili
jonai laikrodžių, kurių 99% bu
vo eksportuota užsienin. Visa tai 
kraštui per metus atneša virš 
$300 mil.

Rūpestis kyla, ar neatsiras ki- ienas augštos kokybės fabrikas 
tas kraštas, kuris pirmas paga- }’ra Omega, kur kas metai paga
mins ateities laikrodi, turinti ma- minama 114 mil. laikrodžių. Fab- 

' riko reikalavimai yra gana dideli 
ir darbininkai augštai kvalifikuo
ti. Jų paruošimas užtrunka 5 me- 

' tus. Darbininkų ir vadovybės 
punktualumas nėra pralenktas, 
darbo sąlygos labai geros.

Be pusiau mechanizuotų fabri
kų dar yra ir tokių, kur viskas ga
minama senoviškai. Vienas fab
rikas Ženevoje per metus pagami
na tik 24 laikrodžius. Kiekvienas 
ių būna dvi savaites tikrinamas. 
Pagaminti laikrodžiai registruo
jami. Taip pat registruojami ir jų 
pirkėjai. Registracijos bylos sie
kia 1840 metus. V. K.

žai panašumo su dabartiniais 
laikrodžiais.

"Dainos” grupės žmonėms.! šveicarų firmos jau daro ban-

lyje išlaikyti. Ateities laikrodžiai 
visiškai neturės rodyklių, neturės 
spyruoklės ir jokių judančių da- 

džių tautiečių dovanų. Tai mums at- *’U ir ^isa jų sistema bus pagrįs- 
rodo, kad sykiu 
mus visas pulkas tautiečių aplanko.. * tipo. kuris naudojamas Įvairiose 
To mes esam labai pasiilgę. Dar kartą erdvės raketose. Laikrodžio spy- 
visų vardu tariu širdingai ačiū. j ruoklės pakeitimas mažu elektro- 

šiuo laišku siunčiu Jums pinigų n,agnetiniu motoru, kuris jėgą 
padalinimo šiokį toki sąrasą. Prašom gauna baterijos, jau nebesuda- 
atleisti, kad mes esame prasti pasira-,^ „rnhlnnill ri-inPęfi kolis
šytojai. Matot, beveik visus slegia 
senatvė — nepamatom, rankos dre
ba. * '

Atsidėkodami "Dainos" grupės žmo
nėms. visiems aukotojams ir bendrai; .......... r...----- ................................
visiems lietuviams Kanadoje iš širdies da būtų galas šveicarų laikrodžių

su ta dovana ir ‘n mikroelektronais — to paties

iji'ro problemų. Jiems rūpesti kelia 
“! raketose darą progresą kraštai.

kaip JAV ar gal net Sov. Sąjunga.-------O----------------------------- O —

Panašų ateities laikrodi jie gali 
•irmiau paleisti apyvarton ir ta-:

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

Ave. (prie How- 
Telefonai: kabi-

420 Roncesvalles 
ard Park Ave.), 
neto LE.- 1-4251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vali. Šeštadieniais nuo

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

linkim geros sveikatos ir laimingiau
sių 1963 naujų metų.

Su gilia pagarba ir geriausiais lin
kėjimais, J. Karpavičius

GERB. REDAKTORIAU,
Būdama Punsko padangėje girdėjau 

iš lenkų tokius išsireiskimus dėl siun- 
ir 

gausit siuntinuką” arBa "Kvaili lietu
viai siunčia, tai kodėl mums nerašyti?” 

Nekartą pagalvojau, kas ten per

'ramonei.
Visa šveicarų laikrodžių pramo

nė yra tvarkoma vienos sąjungos, 
kuri prižiūri atskiras Įmones. Tos 
sąjungos atstovai dažnai susidu
ria su sunkumais, kai bando ikal- i

Berlynas. — 1960 m. pabėgęs 
britų kareivis i R. Vokietiją G. 
P. Jenkerson grižo i V. Berlyną 
ir nugabentas Britanijon.

George BEN, B.A.
M»V(>KATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė

i naujai patalpa.- 
1134 DUNDAS ST * 

Toronto 3 tint 
telefonas LE l-S43«

APDRAUDA namų, 
automobilių, 
baldų ir t.t.

Stengiamės ištraukti iš viso pasaulio tinju: -Reik tik parašvt lietuviškai i 
spaudos tas vietas, kurios žiauriai kri
tikuoja (jau ne Valstybės D-tą. J.D.) 
amerikiečius ir visiškai nesistengiame 
saiajain skaitjtojui perduoti tai, kas draugija, kuri visus šelpia. Dabar tik 

man atsivėrė akys, kai atvažiavau į 
Kanadą. Pati gavau keletą laiškų iš to 
Suvalkų trikampio. Mane tiesiog šiur , 
pas sukrėtė, kai juos perskaičiau: len
kai prisipažįsta lietuviais, rašo lietu
viškai. Savo gyvenimą nušviečia kaip 
didžiausią ašarų pakalnę. Kaikurias 
šeimas pažįstu ir žinau, kad taip nėra.

Neseniai kalbėjau su vienu Šalpos 
Fondo pirmininku, kuris parodė man 
apie 120 laiškų, iš kurių tik kelios šci-! 
mos buvo, lietuviškos. ' j

Pasiteiravau lenkų šalpos Fonde. 
Kalbėjau su vienu nariu kunigu, ku- ,■ 
ris man šitaip nušvietė padėtį: "Prieš 
keletą metų mes gaudavom nemažai 
laiškų iš Lenkijos, kuriuose visi pra- ■ 
šė pagalbos. Pradėjom siųsti siunti-: 
nius. Juo daugiau siųsdavom, juo dau
giau ir daugiau gaudavom laiškų. Pa
darėm išvada, kad čia jau yra kažkas 
netvarkoj. Pats nuvažiavau į Lenkiją 
ir patikrinau kaikurias šeimas. Tai tik 
išimtis, kurioms reikia pagalbos, o li
kusios šeimos kai gauna siuntinį par
duoda. Už gautus pinigus perka bute
liuką. žinoma, geresnės degtinės, ir 
linksmai praleidžia vakarą. Dabar mū
sų draugija šelpia lik tas šeimas Len
kijoje. kurioms tikrai žinom, kad joms 
pagalbos reikia”. «

Atkreipiau dėmesį į “TŽ" nr. 3 in
formacija. apie kun. B. Sugintą, kad 
Punsko gimnazijai pasiuntė SI.040. 
Kiek aš žinau, tai Punsko gimnazijos 
pastato išlaidas padengė valdžia. Pir
mais metais, kai tik gimnazija pradė
jo veikti, buvo gauta pora siuntinių; 
direkcija juos išdalino tarp vargšų 
mokinių. Greit partija sutvarkė reika
lą ir toliau visi siuntiniai buvo grąžin
ti atgal. Man labai įdomu, kokiu adre
su tie pinigai buvo pasiųsti, nes nei 
direkcija, nei mokiniai jokių pinigų 
negavo.

Ar dar ilgai šalpos fondai tikės 
tiems gražiai surašytiems laiškams?

Su pagarba — buvusi punskietė
J. B.

svetimųjų spaudoje gražaus ir teigia
mo pasakoma apie Ameriką”. Kad lie
tuvių spauda kritikuoja Valstybės De
partamentą tai tiesa, bet kad ji kri
tikuotų amerikiečius, aiški netiesa. Tai 
galėti] daryti tik raudonųjų spauda, 
kuri neskiria tautos nuo valdžios. Prie
šingai. mūsų spauda ir mes visi esa
me labai dėkingi amerikiečiams už jų 
suteiktą mums pagalbą. Lietuvių spau
da kritikuoja Valstybės D-tą už jo ne
ryžtingumą. bičiulystes ir nuolaidas 
sovietams, o tokius kritikus sovietai 
laiko savo priešais.

Toliau, sakydamas kad lietuvių spau
dos kritikai yra JAV piliečiai ir kaipo 
tokie, turėtų turėti amerikiečių savi
garbą. autorius mano, kad lietuvis, pri
imdamas JAV pilietybę, pasidaro ame
rikiečiu. Iš tikrųjų Lietuvoje gimęs 
lietuvis ir po pilietybės priėmimo pa
silieka lietuviu. Jis negali tapti ame
rikonu. lygiai kaip varna — balandžiu. 
O likdamas lietuviu jis gali turėti tik 
lietuvišką savigarbą.

Dabar noriu priminti kad mes, trem
tiniai. esame JAV ir jų sąjungininkų 
anglų politikos aukos. Karo metu Lie
tuvoje mes kasnakt klausėmės per ra
diją Voice of America pranešimų apie 
JT Chartą. Pagal ją. po karo visos 
tautos galės pasirinkti tokią valdžios 
formą, kokios pačios norės. O kas atsi
tiko dar karui nesibaigus? Mes žino
me. kad masonus ir marksistus riša 
viena bendra idėja — ateizmas ir to
dėl broliams ir draugams nesunku bu
vo pasidaryti sąjungininkais. Roosevel- 
tas ir Trumanas davė sovietams gėry
bių už 11 milijardų dol.. o apie duo
tus tautoms pažadus visai užmiršo. Iš 
Turingijos ir Čekoslovakijos, kurias 
jau buvo užėmusi JAV kariuomenė, 
pasitraukė ir. Stalinui prašant, leido 
jo kariuomenei užimti Berlyną. Po to 
atidavė komunistams Kiniją ir 100 mi
lijonų europiečių — buvusių nepri
klausomų tautų. Ir vėliau, bepatai-

Gardaus maisto
SIUNTINIAI 

i USSR
Pristatoma laike 2-3 savaičių. 

Pilnai garantuota, 
svarų 
svarų 
svarų 
svarų 
svarų

20
20
20
10
20
Type 122 *33.20

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

Greetings "R"

cukraus 
miltų 
ryžiu 
sviesto 
taukų

$15.90 
$15.75 
$18.00
$23.50
S26.90

1 svaras kavos pupelių'
1 svaras kakavos,
1 svaras šokolado.U? sv. alyvos 
2*2 svaro 
2’2 svaro 
2’2 svaro 
"’2 svaro 
2’2 svaro
Household

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

International 
Driving School

WALD1
859 COLLEGE ST 

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

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRICKUS atlieka įvairius pija-

parduoda

W. A. LENCKI
KA I..I.B

TEISININKAS - 
ADVOKATAS NOTARAS

1 svaras kavos pupelių.
10 svarų cukraus, 10 sv. miltų,
10 svaru ryžiu.
5 sv. rūkyto bekono.
2'2 svaro aliejaus virimui. 
2*2 svaro rūkvto kumpio. 
PRAŠYKITE MŪSŲ PILNO SĄ- 

RAŠO. KURIAME RASITE 
DAUGIAU SIUNTINIU PAČIŲ 

PASIRINKIMUI.

Siusk pinigus į 
SSSR

Tik GRAMERCY duoda jums:
• Pilną garantiją

Mos turime Bankų ir Apdraii- 
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 
persiuntimus.

Kursas: 9 rubliai už $10. Už pa- 
tarnavima — iki $35 — $3.50. 
Virš S35 — 10%.

Specializuojasi nuo 1947 metų.

imi ADELAIDE ST. W

* EM. 6-4182

Toronte.

Shipping Co.
118 EAST 28th STREET.

NEW YORK 16. N.Y.. USA. 
Tel. MU. 9-9598.

49 CAMEO CRES. REAR JANE PARK PLAZA. 
TORONTO 9. ONT.
Commissioner for Taking Affidavits.

RO. 6-0811 arba RO. 6-0832

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. MEILUVIENE
DANTŲ GYDYTOJA

262 Ronccsvalle.s Avė.
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 
129 GRENADIER ROAD

<2-ras namas nuo Roncesvallcs) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

OKULISTĖS
Hi Hnk«»w>ka-BEJNAK, R-O

WiktuHa BUKOWSKA. KO

271 RONCESVALLEN AVE 
<!»• ie 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

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9139 

t prie Duffenn)
Visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automating transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir ganntuo-

Ant

J BARAKAVSKAS

Elektros 
kontraktorius

Vfcu rūsiu elektros 
įrengimai ir pataisymai 

Tel RO. 7-9947 
*4 Wmnhervlew Rd.. Tor^pto

DR. J. MATULIONYTE 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele) 
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak.. ant 
radieniais, ketvirtadieniais ir penk 
tadieniais 9-5.30 vai. p.p

Telefonas RO. 6-1372

Kabineto telefonas I.E. 4-4451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W.. Toronto I. 

(j rytus nuo Dufferin St.)

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O

Pritaiko akinius visiems akių jetę» 
toms. Iština akių nervus, kune do* 
not sukelia galvos skaudėjimų n ne< 
vingumg Kolbo slavų kolbomi’- 
470 COLLEGE ST., Torom.

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms
vaškas,popicns! šepečiai,
TERPENTINAS

SKY’S PAINT & WALLPAPER
891 DUNDAS ST. WEST 

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

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

DRAUDIMO IŠTAIGA
24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612

AL DŪDA DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IR VIENOS 
KOMPANIJOS.

N AM V

RO. 6-7132
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Central Technical School salėje, Harbord ir Lippincott gatvių sankryžoj Toronto apylinkės valdyba MONTREAL, Que

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

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Susitelkime ir laisvės vilty

je švęsime Vasario 16 — Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
45-ją sukaktį. Sekmadienį, vasa
rio 17 d., 11 vai. iškilmingose pa
maldose dalyvauja Toronto unitų 
katalikų vysk. J.E. Isidorius Bo- 
recky. Ekscelencija svečias, kurio 
tėvynė Ukraina, kaip ir Lietuva, 
yra pavergta, pasakys pamokslą ir 
suteiks palaiminimą. Iškilmingo
se pamaldose su vėliavomis baž
nyčioje dalyvauja: kūrėjai sava
noriai, Toronto skaučių tuntas 
"Šatrija“ ir šios parapijos kat. 
moterų dr-jos skyrius. Organiza
cijų atstovai į parapijos salę ren
kasi 20 min. prieš 11 vai. pamal
das pasiruošti, kad punktualiai 
galėtų ateiti į pamaldas.

Vasario 16 proga sekmadienio 
9.30 vai. pamaldos skiriamos jau
nimui; jos baigiamos Lietuvos 
himnu.

— Į Vasario 16 proga Royal
York viešbutyje konsulo rengia
mą priėmimą iš parapijos dele- 
guojama-keletas org-jų atstovų, --------- ---------- ... ...... .
parapijos komiteto pirui., ir kėlė- vispusiškai remdama Prisikėlimo 
tas ponių taut, drabužiais. [

— Tikybos pamokų vaikams, ganūacijas kviečia paskirti savo
ryšium su Nepriklausomybės mi- .................. .
nėjimu, šį sekmadienį nebus.

— Šią savaitę lankoma: St. Cla- 
rens, Marguaretta, Wilson, Ful
ler, Jameson, Dunn ir Close.

— Sunkiai serga Juozas Ado
maitis; iš šv. Juozapo ligoninės 
perkeltas į Our Lady of Mercy li
goninę; pirmadieni aprūpintas 
paskutiniaisiais sakramentais.

— Jaunimo choro repeticijos: vaikučių < 
šį penktadienį 6 vai. vak. ir šeš- jaut iškilmingose pamaldose, nei!

Prisikėlimo parapijos žinios
— šį sekmadieni — Vasario 

16-ji. Po Sumos — specialios pa
maldos, pamokslas, eisena prie 
paminklinės lentos. Sumoje ir pa
maldose organizuotai su vėliavo
mis dalyvauja šauliai, ateitinin
kai ir skautai, kuriems už tai iš 
anksto nuoširdžiai dėkojame. Pa
mokslai — T. Kornelijaus.

■— si sekmad., Nepriklausomy
bės šventės proga, per visas Mi
šias daroma antra speciali rink
liava religinei šalpai Lietuvoje ir 
radijo programoms i Lietuvą pa
remti. si rinkliava yra organizuo
jama Liet. Katalikų Religinės Šal
pos ur-jos JAV. Kviečiame pagal 
išgales prisidėti. ’

— Visus maloniai kviečiame 
gausiai dalyvauti viešame Vasa
rio 16-tosios minėjime vasario 17 
d., sekmad., 4 vai. p.p. Centrai 
Technical School salėje.

— Ši šeštad., vasario 16 d., 6-8 
vai. vak. Lietuvos gen. konsulas 
Royal York viešbutyje priima ki
tų valstybių konsulus ir Kanados 
valdžios atstovus. Šį priėmimą

parapijos vadovybė parapijos or-

atstovus ir susidariusias išlaidas 
eventualiai padengti iš organiza
cijų i/.oų. Maloniai raginame ir 
kitas kolonijos organizacijas pa
našiai padaryti.

— D. Gerb. seselei M. Gertrū
dai, dirbančiai LV Namuose, jos 
tėveliui mirus Lietuvoje, reiškia
me giliausią užuojautą.

- si sekmadieni, daugeliui r

KLK Moterų dr-jos Prisikėlimo parapijos skyrius 
kviečia visus į linksmą

Tradicinių Užgavėniiių baliiių 
kuris įvyks Prisikėlimo parapijos salėje 
vasario 23 d., 7.30 vai. vak.

• VEIKS GERAS BUFETAS: •
$ VĖDARAI, DEŠROS SU KOPŪSTAIS •
• ANT STALŲ — PONČKOS. •
• ĮDOMI IR DIDELĖ LOTERIJA. •
• Gros geras "HARMONY” orkestras •

Įėjimas $1.50, studentams 75c.

AlexandrA
PASIRODYMAI JAU VYKSTA IKI 

KOVO 9 DIENOS.
Vakarais 8.30 v. (išskyrus vasario 15, 

ir25, kovo 4 d. vakarais pradžia 7 v.) 
ir šeštadienių popiečiais 2 vai.

NATIONAL *

BALLET
★ COMPANY OF 80 &
★ National Ballet Orchestra

Klasikinis ir modernus baletas, 
kaip Swan Lake, The Nutcrack
er, Copeilia, 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.

Lietuviškosios pr. mokyklos ir montrealio LIETUVIŲ KREDI- 
liiuanistiniai kursai iškilmingai TO UNUOS “LITAS** METINIS su
minės Vasario 16. Kadangi ši n 7 nA .'.7^
mums brangi ir reikšminga diena 
išpuola šeštadieni, tą dieną mo
kyklose pamokų nebus. Visi mo
kiniai, mokytojai, mokinių tėvai 
bei šiaip galintieji prašomi atvyk-

i i AV parapiją 10 vai. ryto.
Minėjimas prasidės gedulingo

ms pamaldomis už mūsų laisvės 
kovotojus. Rimtimi ir malda pri
siminsime partizanus, kurie gynė 
kiekvieną mūsų žemės pėdą. Mo
daliai jungsimės su tais, kurie ne- 

::li šios dienos viešai švęsti sa- 
")j žemėj Lietuvoj.

Po pamaldų AV par. salėje bus 
minėjimas. Paskaitą mūsų moks
leivijai skaitys stud. Algis Ru- 
ii» škas. Meninę dali atliks patys 
mokiniai. Visi maloniai kviečiami 
•avlvauti. Mokinių dalyvavimas 
privalomas. Rengėjai

Lietuviškosios pr. mokyklos ir
. “Lito’ valdyba, rem

damasi “Lito” Įstatų 20 skyr., šaukia 
š.m. vasario 24 d., sekmadieni, 12.30 
vai. p.p. Aušros Vartų parapijos salėje, 
1465 de Seve St., Montreal., “Lito” 
metinį visuotinį narių susirinkimų se
kančia darbotvarke:

1. Filmas “We Stand on Guard** ir 
CUNA atstovo p. Lachapelle ko
mentarai.

2. Susirinkimo atidarymas. •
3. Balsų skaičuotojų ir tikrintojų 

rinkimas.
4. Paskutiniojo visuotinio narių su

sirinkimo protokolo skaitymas ir 
priėmimas.

5. Valdybos pirmininko pranešimas.
6. Banko vedėjo pranešimas apie fi

nansinį stovį.
7. Kredito komisijos pranešimas.
8. Revizijos komisijos pranešimas.
9. Diskusijos dėl pranešimų.

10. Pelno paskirstymas ir metinio ba
lanso priėmimas.

11. “Lito” veiklos plėtimas.
12.1963 m. sąmatos priėmimas.
13. čekių sistemos Įvedimas.
14. Įstatų keitimas.
15. Naujųjų valdybos, revizijos, ir kre

dito komisijų narių rinkimai.
16. Klausimai ir sumanymai.
17. Susirinkimo uždarymas.
Po susirinkimo — užkandžiai. 
Gerbiamieji nariai prašomi atsinešti 

į susirinkimą savo banko knygutes. 
Dėl kandidatų išstatymo rinkimams at
kreipiame Tamstų dėmesį į šią “Lito” 
įstatų 18(b) skyriaus ištrauką:

“Kandidatuoti rinkimuose Į valdo
muosius organus narys turi būti pasiū
lytas raštu mažiausia kitų dviejų na
rių ir toks pasiūlymas turi būti pada
rytas per sekretorių mažiausia vieną 
savaitę prieš metinį visuotinį narių su-

TRADICINIS Dll 

STUDENTŲ|JH

(Semi-formal)

įvyks vasario 15 d., penktadienį, 
Prince George viešbutyje 9i'Yor"šr.™Y“rkuKinags>
Gros geras orkestras. Veiks savas Bilietų kaina:
pigus bufetas. Užkandžiai nemoka- $4.00 studentų porai,
mai. Bus loterija. Pradžia 8 v. v. S3.00 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, KO. 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

Konsulo rengiamas 
priėmimas

i Pranešama, kad priėmimas, ku
ri Vasario 16 proga ruošia Lietu- 

-7 vos gen. konsulas dr. J. Žmuidzi- 
\ i iias Kanados valdžios atstovams, 
■jivvks vasario 16 d. nuo 6 v.v. iki

Aušros Vartų parapijos žinios
— Nuo praėjusio sekmadienio 

liturginė Bažnyčios spalva yra 
violetinė. Tai rimtumo ir susikau
pimo simbolis. Anksčiau krikščio
nys šiuo sekmadieniu pradėdavo 
gavėnią, todėl kaikada šis sek
madienis dar vadinamas Senųjų 
Užgavėnių sekmadieniu.

— Nuoširdi padėka mieliems 
nirąpijiečiams, kurie sugrąžina 
iš lalintų bilietų knygeles loteri- 
•os. įvykstančios mūsų parapijos 
bazaro proga. Dar didesnė padėka

j tiems, kurie išplatinę gautas kny- __ _  _ ______________
grlos. dai net naujų paprašo. Ba- sirinkimą. Sekretorius turi apie tai pa
žaras įvyks kovo 23 ir 24 d. informuoti pasiūlytuosius narius prieš 

. — Mūsų parapijai po $10 pa'- visuotinį metinį susirinkimą”.
! aukojo: Pr. Sušinskas ir K. Marti- P* Rud,nskas- “Lito” sekr.
nėnas. Vykstančiam i Kaliforniją AV parapija vasario 9 d. vie- 
Pr. Susinskui linkime geros klo- šame pobūvvje parapijos salėje ties. i . - - - - - — -

AV parapijos komitetas ir Borevičium, 
šv. Onos dr-ja nuoširdžiai dėkoja 
visiems, atsilankiusiems į T. J. 
Gurevičiaus, SJ. išleistuves. Pa- 

i dėka tautiečiams, kurie savo da
lyvavimu norėjo parodyti dėkin
gu i:, buvusiam parapijos klebo- 
ni i. Gerb. T. J. Borevičių tely- 

i Viešpaties malonė ir globa.
tepraėjusio sekmadienio 

rinkliava—$161.50. Antroji rink
liava besiruošiantiems į misijas 
ksDiigams remti — $135.67.

ntsisveikno su savo klebonu T. J. 
SJ, išvykstančiu i 

Čikagą. Tėv. J. Borevičius Mont
realyje išbuvo daugiau kaip 5 me
lus ir čia plačiai reiškėsi. Atsi
sveikinimo metu buvo pasakyta 
’nug kalbų ir palinkėta toliau tęs

ti tautos ir Bažnyčios labui darbą 
Čikagoje. Atsiveikinimo pobūvi 
-•m’ė parap. k-tas, talkinamas šv. 
Onos dr-jos. Vakarui vadovavo 
dr. P. Lukoševičius.

Naujajam klebonui T. K. Peč- 
kiui. QJ. palinkėta geriausios sėk
mės naujose pareigose. Tėv. Pėč- 
kys AV parapijoj nėra naujokas. 
Montrealyje buvo vikaru parapi
jai kuriantis, vėliau perkeltas į 
Čikaga ir vėl grąžintas i Mobtre- 
alį prieš metus laiko. Parapijos 
reikalai ir parapijiečiai jam getai

VASARIO 1G TORONTE
/ . , Šventė bus minima vasario 17

’ sekniauienį, sekančia tvarka:
..... i , »• '>» ™ lskiiniingos pamaldos lietuviu pa- ’ ’vArv’viLThi.XionXnei kltų tlky- ^7* “n7s ak- £ov

! ei. LE. 4-1274.
kišiol priėmime pasižadėjo da- 

• lyvauti apie 60 augštų svečių: ke- 
! ’i misteriai, miesto burmistras, 
svetimų valstybių konsulai su 
žmonomis ir kt. Taip pat visa eilė 
lietuvių yra pasiruošę dalyvauti 
bei prisidėti prie savo tautos at- 
stovavinio. Inf.

ios pamokų renkasi visi choristai ajs pamokų nebus, 
bendroms repeticijoms paruošti --Dėl viešo Nepriklausomybės. ----- e.iirai lecnmeai bcnooi saieje,*
naujo religinio repertuaro Vasa- minėjimo si sekmadieni jaunimo Harbor i ir Lippincott gatvių san-i 
rio 16 šventei. pasilinksminimo muzikos studi- kryžoj '(kur ju\.o Ciu°lioniį an. i

Pamaldos lietuviams evaneeli- n1®bus-. samblis). Programoje: dr. H. Na-:
ruiiuiiuob Iiviuviauis t \ augen —Buvusiai Liet. Studentu Re-, u Ji oivtA :

kam< Imi.— ktijinvlnin hT/nvpin- •• >- , • . • - \ ■ . '-UO pabivdiu, bJl. vi. ZiemeiVte,Kams iiui. — Išganytojo bažnyčio
je 1601 Bloor St. W. ir Indian 
itoad sankryžoje vasario 17 d. 1 
vai. p.p. Pamaldas Lietuvos ne
priklausomybės šventės proga at
laikys kun. supar. St. Noimanas 
iš Čikagos. Pamaldų metu giedos 
parapijos choras.

Maloniai kviečiame visus To
ronto ir apylinkėse gyvenančius 
evangelikus gausiai dalyvauti.

Parapijos taryba
Pedagoginis lituanistinis 

seminaras
pradeda darbą vasario 22, penk
iadieni, 7.30 v.v. LV Namuose, 
57 Sylvan Ave. Seminaras vyks 
kiekvieną savaitę penktadieniais 
nuo 7.30 v. iki 9.40 vai. vakarais. 
Jame bus skaitoma trys paskaitos 
po 40 minučių. Numatomi dėsto
mi dalykai: 1. lituanistinė moky
mo metodiką — A. Rinkūnas; 2. 
liet, kalba — A. Gurevičius; 3. 
liet, literatūros apžvalga — Iz. 
Matusevičiūtė: 4. lituanistinio mo
kymo praktika — J. Gustainis. 
Suinteresuoti kviečiami užsire
gistruoti L. Vaikų Namuose tel. 
LE. 4-5773 arba pas seminaro ve
dėją J. Gustainį tel. AM. 7-0021.

“Parama“ užbaigė 1962 m. su 
nariu regisi racijos numeriu 2228. 
Į šią sumą Įeina 1708 nariai su 
pilnais Šerais, 189 nariai su nepil
nais Šerais ir 75 organizacijos. Be 
to. atskira numeracija eina šeš
tad. Maironio mokyklos mokiniai, 
kurių paskutine gruodžio dieną 
buvo 126. žemiau 18 metų am
žiaus "Paramoje“ yra 287 nariai. 
Taigi, jaunimas sudaro apie 15% 
visų "Paramos“ narių.

Reik. ved.
Rūta Bleizgytė, Toronto liet, 

skaučių tuntininkė susižadėjo su 
Algimantu Žilinsku iš Bostono. 
Ji yra baigusi mokytojų seminari
ją ir mokytojauja Toronte, be to, 
dėsto Toronto liet, šeštad. in-loj. 
A. Žilinskas yra baigęs Bostono 
un-tą bakalauro laipsniu iš biolo
ginės chemijos. Dabar studijuoja 
teologija Čikagoje ir šią vasarą 
bus ordinuotas liuteronų pasto
rių. A. B.

Antano ir Petronėlės Poškų 35 
metu vedybinė sukaktis gražiai 
paminėta šv. Jono Kr. par. salė
je. dalyvaujant apie 150 giminių 
ir bičiulių. Pp. Poškai, kilimu 
vilkaviškiečiai, yra išauginę lie- 
tuviška šeima: dukrele ir sūnų 
Uosiui i. baigusi Gamtos mokslus 
Toronto nn-tc ir besiruošianti ma-

įnėjų Būrelio v-bai, taip jautriai 
supratusiai mūsų bestudijuojan-Į 
čio jaunimo problemas ir tiek i 
daug nuveikusiai per vienerius; 
.actus, ypač jos pirm. J. Karkai, 
nuoširdžiai dėkojame. Naujai iš
rinktai valdybai linkime ištver
mės ir sėkmės. Prisikėlimo para
pija ir toliau žada savo moralinę 
ir materialinę paramą.

— Visą Toronto visuomenę 
kviečiame paremti savo studen
tus. atsilankant į jų tradicinį me
tinį-balių šį penktadienį, 8 v.v. 
.’rinee George viešbutyje.

— Par. choro bendros repetici
jos — šį antradieni ir ketvirtadie
nį, 7.30 v.v.

— Kitą savaitę parapijos kuni
gai lankys: Armstrong Ave., Bank 
-t.. Bloor St. W., Brock Ave., 
Dufferin St.. Emerson Ave., Glad
stone Ave., Lidsey Ave., Margue- 
retta St., Muir Ave., Newsham 
"t.. Pauline Ave., Queen St. W., 
Russett Ave.. Sylvan Ave., Wal
lace Ave. .

VI. Pūtvio šaulių kuopos šau
liai ir šaulės vasario 17 d. 11 vai. 
iškilmingose pamaldose dalyvau
ja organizuotai su vėliava Prisi
kėlimo parapijos bažnyčioje. Ren
kasi 10.30 vai. parapijos kavinėje. 
Narių dalyvavimas būtinas.

Valdyba .
Lašinskis ir Kanapinskis atvyks 

vasario 24 d. i šv. Jono Kr. par. 
salę. Maloniai pranešam, kad ta 
pačia proga bus ir daugiau Įdomy
bių. Kviečiame lietuviškąją visuo
menę nepasididžiuoti ir atsilanky
ti. Svečius pavaišinsime kugeliu, 

j blynais ir kitais skanumynais.
Rengėjos

J. Paliulis, gyvenąs Hawk Junc
tion ir turis viešbuti, dalyvavo 
viešbučių laikytojų suvažiavime 
Toronte. Aplankė “Tž” ir užsakė 
laikrašti sau ir savo bičiuliams. 
Ontario vyriausybės aktu 1962 m. 
snalio 11 d. jis yra paskirtas Ai
žoma miestelio ir apylinkės tai
kos teisėju. Būdamas Toronte tu
rėjo progos dalyvauti “TŽ“ spau
dos baliuje. Kanadoje jis gyvena 
iau 36 metai. Toronte jis buvo šv. 
Jono Kr. parap. komiteto pirm, 
ir šv. Jono pašaloinės dr-jos pirm, 
kun. Barono klebonavimo laikais.

PRAEITĄ SAVAITE liberalai su
šaukė pirma ji susirinkimą kandida
tams i fed. ir provincini parlamentą 
nominuoti. Susirinkimas įvyko Toronto 
Dovercourto apylinkėje. I feder. par
lamenta vėl nominuotas ekonomistas

nislm laipsniui. Pats A. Poškus w. Gordon, o į provincinį parlamen- 
vra Lietuvos kariuomenės sava- tą — lietuvių drangas E. Thompson, 
noris. ! dabartinio prov. parlamento narys.

Nuoširdi užuojauta
V. MEILIONIENEI

jos mamytei mirus Lietuvoje.

A. ir K. Aperavičiai

-10 paskaita, sol. VI. Žiemelytė, 
Varpo" choras, taut, šokių gru

pė “Gintaras?. • •
Kiekvieno lietuvio pareiga šia

me minėjime dalyvauti. Prie Įėji
mo renkamos aukos Bendruome
nei. Lietuvi, savo duosnia auka 
Vasario 16-os dienos proga pa
remk savo Bendruomenę.
s. Toronto apyl. inf.

Aukų rinkimo tvarka 
Vasario 16 minėjime

TĖVU DĖMESIUI
Ši šeštadieni, vasario 16 d., mū

sų šeštad. m-loje yra TĖVŲ DIE
NA. Vienas iš tėvų yra kviečiami 
atvykti i mokyklą ir pasikalbėtiMinėjimas įvyks vasario 17 d., p . - .

sekmadienį. Central Technical! su klasės auktėtoju. Laikas: 10.40 
School salėje, Harbord ir Lippin
cott gatvių sankryžoje. Pradžia 4 
vaL p.p. Prie įėjimo apyl. valdyba 
prašo paaukoti nors po $1 minėji
mo išlaidoms padengti. Tautos ir 
Nepriklausomybės Fondai rinks 
aukas salėje vokeliais, kurie bus 
dalijami prie įėjimo į salę. Kiek
viename vokelyje bus įdėtas la
pelis su užrašu — “Aukoju Tau
tos Fondui“ ir kitame lapelyje — 
•Aukoju Nepriklausomybės Fon

dui“. Aukotojas laisvai pasiren
ka VIENĄ iš dviejų lapelių, užra
šo aukojamą sumą pinigų, savo 
pavardę ir adresą, įdeda užrašytą 
lapeli kartu su paaukotais pini
gais į vokelį. Pertraukos metu vi
si vokeliai su auka bus surinkti 
į dėžutes, suskaityti ir rezultatai 
paskelbti.

Tautos Fondo Toronto sk.

— 12 vai Ta pačia proga bus iš
duodami I-jo semestro pažymėji
mai. Norima priminti — šeštad. 
m-los pasisekimas priklauso nuo 
klasės auklėtoju ir tėvu nuošir
daus bendradarbiavimo.

Vedėjas

Privatus asmuo 
perka 

morgičius. 

Telefonas 
LE. 2-5461

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

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

Cigarečių kartonas -S’S- už s3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų. paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu
nėlės, zubražolė, "C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmu aparatus — ROLEX, KEYSTONE-BELL. HOWF.I.L 

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEK LE. 5-1944

MARGIS DRUG STORE
kniinpę — Nylon seamless— reg. $1.00 pora fYlUieriilkUb Kojines _sprcia|i nuolaida—2 poros už $1.00

nepamirškite užsukti lletuviikon dovaną, 
suvenlrą ir įvairią reikmenų krautiiven

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

sv. Kazimiero parapijos žinios
— Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo 45-ta sukaktis šv. Ka
zimiero bažnyčioje paminėta da
lyvaujant skautų tuntui. Šv. Mi
šios buvo atnašaujamos už visus 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės. Kle- pažįstami, tad linkime geriausios 
bonas kun. dr. F. Jucevičius pa- sėkmės trečiajam parapijos kle- 
sakė giliai prasmingą pamokslą, bonui toliau plėtoti jauną AV pa
kurto klausęsi tautiečiai buvo pa- radiją, taip gražiai pradėtą buvu- 
kiliai nuteikti. Pamokslininkas siu dviejų klebonų.

kad Pasiūlymai kandidatų Į “Lito“ 
valdomuosius organus turi būti 

kurios'siekti prtvahi'kaip i!eiklti .ra.š,u “Li?°’1?e'fr1AnR„U‘ 
- - - b hnskui iki vasario 17 d. 12.30 v.;

turi būti pasirašyti nemažiau kaip

Inž. P. Petraitis iš Melbourne, 
Australijoj, lankėsi Toronte pro
fesiniais reikalais ir ta proga ap
lankė p. Beržinskus ir kt. bičiu
lius. Jis vra siunčiamas savo me- 
ialurgijos b-vės aplankyti visą ei
lę kraštų Įvairiose pasaulio da
lyse. Kelionėje jis išbus iki ge- 
gužės mėn. vidurio.___________
PARDUODAMA 15 akrų vasarvietė su 
12 cottages po tris miegamus kamba
rius. ant Credit upės kranto, 35 mylios vaizdžiai išryškino mintį. 
nuo Toronto. Kaina S12.000. Tel. žmogaus valia ir minties laisvė 
HU. 5-9703, po 6 vai. i yra Dievo duota vertingiausia do-

' vana. I
Pavieniam žmogui, taip ir tau
toms. nežiūrint ar jos didelės ar , . . - . ,,,, -
•inžos. Lietuvių tauta savo istori- !

niame kelyje šių dorybių visad 
"arbingai siekė ir siekia. Todėl . 
lietuvių tautos kelias yra teigia- Į ~ 

atžymėtas kilų tautų tarpe ir 
mums kiekvienam būti lietuviu 
yra garbė.

- - Šv. Elzbietos moterų draugi
ją ši sekmadieni, vasario 17 d., 
12 vai. šv. Valentino dienos pro-

parapijos salėje rengia arba- 
'ėle. i kurią visus lietuvius kvie
čią gausiai atsilankyti.

- - MirčTOna Motuzienė, 69 m. 
amžiaus, gimusi Škotijoje.

Lietuviška baldu
V

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

renkami 2 asmenys, i revizijos 
komisiia — 2 ir i kredito komisi-

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montrealį. Londoną. Windsors, Hamil
toną. North Rav, Sndburi ir kitur.

20 DEWSOX ST.. TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

TAUPYK IR SKOLINKIS 
SAVO KREDITO 
KOOPERATYVE

Adresas: 1451 CRAWFORD 
BRIDGE AVE., VERDUN. P. Q. 

Telefonas PO. 7-4280.

Santaupos apdraustos vienam mili
jonui dolerių. Mirties ir invalidu
mo atvejais pagal turima draudimo 
polisą santaupos iki S2000 išmoka
mos dvigubai. Už santaupas moka
ma 4.25%. Už asmenines paskolas 
imama tik 7,6%. Už nekilnojamo 
turto paskolas imama tik 6,5%. 
Pigus paskolų draudimas skolinto
jo mirties ir invalidumo atvejais.

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

AL GARBENS
REAl ESTATE

Kanados. Ontario ir Toronto Real Estate Boards narvs

1611 Bloor St. W. Toronto, O’
TcHfonor I.F, 6-2738 IF 6 766^

Vakarais — HU. O-l S11

M ARGU A R ETTA — BLOOR. $15.900, atskiras namas, moderniška virtuvė, 
d'd^l s daržas, arti T.loor, įmokėti $5.000.

QUFR”C — RI.OOR. 15.900. Atskiras. 6 kambariu, platus įvažiavimas, pir
ma svki nnrdavimui įmokėti $3 000. Balansas 10 metu.

ST. CLARENS — BLOOR. $17.000 visa kaina. įmokėti apie $5 000, 3 vir
tuvės. 2 vonios, nauja apšildymo sistema. Garažas.

an'»rtnmrttnas. 8 metu senumo. 3 garažai. Įmokėti $7.000.
QUEBEC — BLOOR. $22.500 visa kaina. Pajamų namas su baldais. 11 kam

barin. 5 virtuvės. Atskiras su 2 garažais. įmokėti $10 000.
INDIAN RD. — RLOOR. $23.000. 3-ju šeimų, atskiras. 3 virtuvės. 3 vonios. 

Vandeniu šaldamas 2 mūriniai garažai. įmokėti $7.000.
HEWITT — RONCESVALLES. $26.900. Atskiras, pakeistas pastatas i 3 šei 

•"-'s modern izuot^s, vandeniu šildomas. įmokėti $8000.
WILLARD — ANNETTE. $30.500. Originalus tripleksas. Įmokėti apie 

$10.000. 5 metų senumo, vandeniu ir alyva šildomas.

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

ANNETTE. — JANE. $21.500. Atskiras dupleksas. nl»us užbaigtas rūsy
- - - - - ------------ Į

St n. Kęsgailą, buvęs KLB kr. 
' bos pirm., ši sekmadieni yra pa
kviestas skaityti paskaitą Hamil
tone Vasario 16 minėjime.

ST. Baranausko dainų ir arijų 
koncertą rengia Katalikių Mote
rų dr-ja vasario 23 d. AV salėje 
nėr tradicini Užgavėnių balių. Tai 
nuiki nroga išgirsti žymųjį solis
tą. Dalyvaukime visi.

Vaikų Užgavėnės — vasario 17 
d., 3.30 vai. p.p. AV salėje. Ren
gia N. Pr. M. seselės visiems lie
tuvių vaikams. Bus idomi progra
mą: 
nos. 
žaii 
Visi 
gaiš 
mas

Šeimos ratelio susirinkimas, 
rengiamas Kat. Moterų dr-jos, 
įvyks vasario 14 d., 8 v.v. AV kle
bonijos salėje su labai Įdomiom 

; diskusinėm naskaitom. kurias su
tiko naruošti: Z. Piečaitienė — 
"Montessorinis piešimas“. K. Ku- 
hiiinnp . _ “Meninis vaiko išsi- 
roiški’V’ns tošiniuose ir jo reikš- 

ir t vajonė _ _ “Pasakos ir 
ui reikšmė vaikams“. Moderuoja 
T Pi’"keviėipnė Visos Montrea- 
iin r>n»prvs nuoširdžiai kviečia
mos ntsilankvti. /

p Ądqmon»o andraiidos. 
fausė’us darbui, andrmida žino
ma “P. Adamonis Insurance” 
v^rdu <rąvo bendrovės titulą “Dis
trict General Insurance ęorvice“ 
ir andraudns reikalus tvarkvti 
įtikiu*1! sntikn visiems cerni pa- 
♦istąynąs CcAj-ninns Rukšėnas 
(namu tol 768-8640i. Petras Ada- 

pasilieka sau finansine dali 
ir P. A.

vaidinimas, eilėraščiai, dai- 
šokiai ir žaidimai. Visą ma- 
iaunimą kviečia atsilankyti, 
bus pavaišinti skaniais pyra- 
ir mėgiamais gėrimais. Įėji- 
visiems nemokamas.

DISTRICT ESTATE BROKERS 
Montreal Real Estate Board nariai 

Namai — žemė — Paskolos 
P. Jasutis. tel LA. 2-7879 
DISTRICT GENERAL 

INSURANCE SERVICE 
Royal Globe draudimo b-vės. 

Gaisras—Automobiliai—Nelaimės 
G. Rukšėnas, tel. 768-8640 

P. ADAMONTS
3907 Rosemont Blvd. Tel. 722-2472 

S-tos Lite Nr. 752


