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Dorybė tapo yda
Viena mūsų tautos plačiai žinomų savybių yra svetingumas. 

Kažin ar atrastume kitą tautą pasaulyje, kuri galėtų su mumis 
juo lenktyniauti? Svetingumas juk yra didelė dorybė, tačiau ir ge
riausią dorybę pervertinant, stokojant saiko ir kultūros galima 
paversti ją pačia blogiausia yda. Svarstant mūsų vaišingumą, pra
vartu pažvelgti į kaikuriuos svečiavimosi aspektus.

Esame Įpratę perkrauti pokylių stalus. Įkyriai raginame sve
čius valgyti ir gerti, kol juos nugirdome. Renkamės labai vėlai ir 
svečiuojamės ligi ankstyvo ryto, nepamiršdami gerokai po vidur
nakčio pilnu balsu užtraukti sutartinę. Nenuilstamai prašome 
svečius ilgiau pabūvoti ir t.t. Turbūt sutiksime, kad čia paminėti 
“svetingumo” reiškiniai mūsų daugumos yra mėgiami ir gana pla
čiai vartojami. Nėra reikalo, manau, paskirus reiškinius plačiau 
aiškinti, nes jie jau ir taip aiškūs, belieka tik kiekvienam ir vi
siems bendrai su jais kovoti.

• • •
Paskutinių kelių metų būvyje pradėjome labai mėgti Įvairias 

mažareikšmes pagerbtuves. Gerbiame visi visus visokiomis pro
gomis. Nebeužtenka tradicinių ir šeimos švenčių. Įkurtuvės, išleis
tuvės, pirkimai, pardavimai, penkmečiai, dešimtmečiai ir kt. užima 
beveik kiekvieną mūsų savaitgali. Neturėtume pasisakyti prieš, jei 
tie parengimai ribotųsi vien šeimos nariais, artimais draugais 
arba tikrai reikšmingoms sukaktims. Savaime suprantama, kad 
šeimos šventes reikia prisiminti ir atskirti jas kuo nors nuo kas
dienybės. Tačiau mūsų pagerbtuves kas kartą didėja žmonių skai
čiumi. Svečių vidurkis dažnai siekia 50-70 žmonių, neretu atveju 
100, o kartais ir dar daugiau. Vargu ar betkuris mūsų turime apie 
šimtą artimu draugų. Į svečių sąrašus Įtraukiame toliau pažįs
tamus ir tų pažįstamų draugus, kurie dažnai gerbiamųjų visiškai 
net nepažįsta. Tokių “svečių” pagrindinis tikslas gerai prisivalgyti 
ir išsigerti. Neretai pasitaiko, kad panašiose pagerbtuvėse pradžio
je minėti “svetingumo” reiškiniai visu šimtu procentų yra įvyk
domi. šis pagerbtuvių paprotys plečiasi geometrinės progresijos 
būdu, nes pagerbtieji jaučiasi skolingi rengėjams ir stengiasi 
jiems tuo pačiu atsilyginti. Tuo būdu susidaro nepertraukiama 
pokylių grandinė.

• • •
Pagerbimų manijai siaučiant, mūsų organizacijų rengiamieji 

šokių vakarai neturi ir negali turėti reikiamo pasisekimo. Iš kur 
sueis žmonės i viešus parengimus, jei kas šeštadienis gausu priva
tinių sukaktuvių? Priėjome prie to, kad organizacijų vakarų ren
gėjai, prieš rengdami viešus šokius, išsiklausinėja ar jų numatyto
mis datomis'nėra keleto stambiu' privatinių pokylių. Ir tai visai 
logiška, nes jau nekartą organizacijų vadovams teko kreiptis Į 
salių šeimininkus prašant nuleisti salių nuomos kainą, kad pa
dengtų susidariusias išlaidas. Savo pagerbtuvėmis uždarėme dau
gelio organizacijų pagrindinį ir neretu atveju vieninteli paja
mų šaltini.

Labai stokojame visuomeninėje veikloje darbininkų. Susirin
kimuose skubame išsisukti iš prašomų užimti pareigų. Juk esame 
nepaprastai užimti, o kartais prisipažįstame neturi reikiamų orga
nizacinių kvalifikacijų, štai šis ar tas daug geriau sugebės, negu 
aš. Pokyliui suorganizuoti visai kas kita. Atsiranda noras, energija 
ir sumanumas. Kartais tenka nustebti, kai trumpu laiku suorga
nizuojamas didžiulis pokylis, kurį net patyrę rengėjai vargu ar 
pajėgtų taip greitai suorganizuoti.

• • •
Laikas rimtai pagalvoti ar ne pertoli nuėjome? Reikia mažinti 

pagerbtuvių skaičių ir dar svarbiau — apriboti dalyvius. Nedide
liame artimų žmonių ratelyje pasijusime žymiai jaukiau ir pati 
sukaktuvių atmosfera bus daug malonesnė. Nesigrupuodami per
daug į privačius pobūvius, sugrąžinsime nemažai žmonių ir organi
zacijų vakarams. Atliekamu gi doleriu galėsime paremti daugelį 
mūsų kultūrinių užsimojimų. . J. G.

Už baimės ir nerimo
Viltis J. GRIKIS
w iiiiw Mūsų korespondentas Švedijoj

Sveikiname savo kaimynus estus bendros laisvės 
kovos brolius jų Nepriklausomybės šventės proga

Kas naujo
Bedarbių skaičius Kanadoje 

pakilo .per paskutinius 2 mėne
sius iki 540.000. Praėjusią žiemą 
tuo pačiu laiku bedarbių skai
čius buvo šiek tiek didesnis.

Kanadoje?

Iki šiol pagrindinis šaltinis so
vietinei tikrovei pažinti buvo ir 
tebėra oficialioji sovietų spauda. 
Toji spauda, tarsi kreivas veid
rodis, atspindi tik iškraipytą tik
rovę.

Tačiau išorinio pasaulio gali
mybės stebėti Sov. Sąjungos vi
daus reiškinius nėra visiškai be
viltiškos. Kaip anksčiau, taip ir 
dabar gana vertingą šaltinį suda
ro turistų ir pabėgėlių liudijimai. 
Aišku, nė apie visus taip galima 
pasakyti. Tačiau vienas tikras liu- laiKys Lietuvą roKia pat rusissa. i nysis prezidentas 
dijimas niekais paverčia visą ai- i kaip Volgos upę”. ■ k. Paets okupanti
bę priešingų propagandos pareiš- | Latvijos jaunimas sovietų buvo suim

............ ■ Tačiau joks turistas negali to' “’LaCcX 
Amerikietis Estijoj ipasaky.i, ką iš tikrųjų galvojaĮ sąjungoje Esdjo-
Prieš kurį laiką visose trijose < vietos įyveniojai. Štai palyginki-! nepriklausomybė 

Pabaltijo valstybėse lankėsi ame-į me vieno paskutinių pabėgėlių buvo paskelbt? 
rikietis negras laikraštininkas i pareiškimą. Jaunas latvis jūrinin-; lois m. vasario & 
William Caldw;ell. Jo norą savo-'kas Maris b.rus.s. kurio pabėgi- d. Taigi šiemet ir 
mis akimis pamatyti nūdienį pa- i mą iš sovicai tanklaivio esame. estai mini 45-tasias 
baltiečių gyvenimą sužadino pasi-1 neseniai aprašę, “Latvijos” korės- > nepriklausomybės 
kalbėjimas su dviem estų studen- ’ pondentui suteikė papildomų ži- paskelbimo metines 
tais Stockholme. Amerikos pilie- inių. Klausiamas, ar dabartinis joį- 
čiui aplankyti Sov. Sąjungą, anot; amžiaus latvių jaunimas paverg- i 
jo. visai nesunku. Tam užtenka' toje tėvynėje moka tautos himną, 
trijų sąlygų, būtent: gauti vizą, i atsakė: taip. Moka ir himną, ir ■ 
užsimokėti po $16 už parą ir apsi- ■ tautines spalvas bei jų reikšmę 
stoti valdiškame viešbutyje. i žino. Himnas sugiedamas slaptai.

Per Suomiją su Volkswage_nu patikimų draugų tarpe.
Rusų atžvilgiu, tęsia Krusts.

mas remiasi vaizduote ir kiek tik- i 
rove.

Kiek anksčiau panašius įspū-į 
džius iš Lietuvos Caldwell buvo' 
paskelbęs atskiru straipsniu kita-1 
me Stockholm© laikraštyje. Ir čia ■ 
jam smarkiai i akis krito rusini- į 
mas. Savo stebėjimus jis susuma-1 
vo labai pesimistiškai: “Kol ko
munistinė Rusija bus tokia stipri j 
ir galinga, kaip dabar, pasauliui ■ _. ... __ _
teks prieš savo norą sutikti, jog i Estij0Tįrezidentū. 
Rusija be mažiausios abejones ■ ros rūmaj. paskuti- 
laikys Lietuvą tokia pat rusiška. į nysis

Caldwell apvažiavo visas tris Pa
baltijo respublikas. Poviešėjęs latviai nėra draugiškai nusiteikę, 
kiekvienoje jų po savaitę, jis išsi- ” 
vežė aiškų įspūdį, kad šie kraštai 
smarkiai rusinami. Estijoj, anot 
jo, ne tik fakultetų vadovaujan
čios •vietos apsėstos rusų, bet net 
ir studentų daugumą -^-jrųsai. jau 
nekalbant apie daugybę rusų par
duotuvėse, įmonėse, Įstaigose. Vi
siems jiems Estija — tik Sov. Są
jungos provincija.

Rusų kalbos mokomasi, nes be jos 
neįmanoma išsiversti, tačiau ji 
vartojama kiek galima mažiau. 
Įstaigose daugiausia sėdi rusai, 
tačiau jaunimas* dažnai atsisako 
su jais rusiškai JkaJjėti. Nors at
viro pasipriešinto nėra, pasitai
ko kartais, jog rusas dingsta.

Žmonės džiaugiasi iš užsienio 
atvykusiais giminėmis bei pažįs-

Net patikimi estai komunistai i tarnais, kurie atveža dovanų. Ta- 
tylomis išsiunčiami į tolimas Ru- ’ čiau jiems liūdesį ir juoką sukė- 
sijos vietoves, iš 23 adresų, ku- iia, kai lankytojai ima rodyti en- 
riuos negras laikraštininkas buvo tuziazmą teatruose, koncertuose 
gavęs iš pažįstamų estų Švedijoj,!ar pamatę vaikus tautiniais dra-

Stiprinamas 
laisvės balsas

Vasario 8 d., po 3 metų paren
giamųjų darbų, Greenville vieto
vėje, N. Carolina, JAV, baigtas 
statyti naujas, galingas “Ameri
kos Balso” trumpųjų bangų radi
jo siųstuvas. Jis atsiėjo $23 mil. i.r 
jo stiprumas—daugiau kaip 2.400 
klv. JAV Informac. tarnyba—.US 
I Al pareiškė, kad tai stipriausias 
radijo siųstuvas pasaulyje. Siųs
tuvą pastačius, bus siekiama lais
vojo pasaulio programas perduoti 
ypač kraštams už gelež. uždangos.

Amerikos valdžios žodis lietuviams
JAV UŽSIENIO REIKALU MINISTERIO LAIŠKAS 

LIETUVOS ATSTOVUI J. RAJECKUI
Mielas Charge d'Affaires, ii Sovietų Sąjungą. Mes tikime, 
Leiskite man perduoti Jungti-'kad išbandytas lietuvių atsida- 

nių Amerikos Valstybių vardu šil- vimas laisvei ir teisingumui, ku
tą šio krašto pasveikinimą lietu- riuo daugelis jų praturtino mūsų 
vių tautai 45-tųjų valstybinės ne- • pačių krantus, gerai pasitarnaus 
priklausomybės metinių proga J jų tautos pastangoms eventualiai 
Amerikiečiai tebėra tvirtai įsitiki- Į atstatyti ;avo teises, 
nę, ka^ jwsų« tauta, kaip ir vijusį fcllo4R!Šf lusn f 
kitos, turi teisę į laisvę ir tautini NuosXdzfci Jūsų, 
apsisprendimą. Šiuo pagrindu ; . "ar* "e<*n 
mūsų valdžia ir toliau nepripažįs-! Valstybės Departamentas 
ta prievartinio Lietuvos įjungimo ■ Vašingtone,'vasario 8, 1963.

Lietuvos vėliavos Kanados miestuose
nė vieno jam nepavyko aplankyti.bužiais. Namuose daug nekalba- 
nors įvairiai mėgino, net su mili- j ma apie tuos apsilankymus, bet 
cijos pagalba, juos susirasti.- !žinoma, jog visa tai registruoja-

Paliesdamas Talino religinį gy-'ma.
venimą. Caldwell rašo, jog nesą į Daugelis bėgtu ...
nieko tuštesnio. kaip 4 protestam > Ar daug žmonių norėtu bėgti iš j 
tų bažnyčios sekmadieniais. Pana-. Latvijos? Krusts sako, jog tokiu 
šiai esą ir su stačiatikiais. Tik vie-Į yra pakankamai. Tik mažai gali- 
ninteliai žydai tvirtai laikąsi savoĮmybių išsprukti. Ir tos pačios ne- 
tikybos tradicijų. ; visuomet išnaudojamos, nes per-

Tiki laisve ; mažai žinoma, kas laukia laisva-
Nors ir nupiešęs labai tamsų : jame pasaulyje. N uolat klausoma 

padėties vaizdą nūdienėj Estijoj, i užsienio radijo laidų, ypač Ameri- 
negras laikraštininkas tvirtino: kos Balso. Tačiau pastaraisiais 
“Už viso baimės ir nerimo, kurį metais nieko netekę išgirsti kas 
sukėlė rusiškoji okupacija, gali- atsitinka su pabėgėliais Vakaruo- 
ma apčiuopti šiek tiek vilties. Ir se, ko jie klausinėjami, kaip turi..^ „ 
net jei niekas negali viešai kai-. laikytis, vienu žodžiu, praktiškų te buvo padėtas vainikas suliėtu- 
bėti anie laisve, tai visuose estuo-i natarimu. <._

TORONTO IR HAMILTONO ROTUŠĖSE MŪSŲ TRISPAL
VĖ. KONSULO PRIĖMIMAS. UKRAINIEČIU VYSKUPO 
PAMOKSLAS.

45-sios Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo metinės viso
se lietuvių apylinkėse buvo pami
nėtos su išskirtinu iškilmingumu. 
Montrealyje jos buvo paminėtos 
vasario 10 d. bažnyčiose ir didžio
joje Plateau salėje su gerai pa
ruošta programa (žiūr. aprašymą 
pr. “TŽ” nr.). Toronte vasario 16 
dieną nuo 7 vai. ryto plevėsavo 
Lietuvos trispalvė rotušėje iki 8 
v.v. Dienos metu, 11.30 vai., prie 
žuvusiųjų karių paminklo Toron-

į Hamiltone 2.30 v. p.p. buvo iš
kelta Lietuvos vėliava ant naujo
jo rotušės pastato, dalyvaujant 

i burmistrui V. Cops. kun. dr. J. 
kontrolierius A. Lamport, adv. A. Tadarauskui. apyl. v-bos pirm. V.
Maloney, M. Harris, švetimo va
dybos narys iš IV apyL, gen. 
kons. dr. J. žmuidzinas, abiejų 
parapijų klebonai, “TŽ” redakto
riai, šeštad. m-los "vyr. mokinių 
grupė ir būrys tautiečių. Buvo 
pasakytos kelios kalbos, jų tarpe

Kažemėkui ir didokam būriui tau
tiečių. Kalbas pasakė burmistras 
ir minėtas v-bos pirm. AV choras 
sugiedojo Kanados ir Lietuvos 
himnus. Si iškilmė buvo išrūpinta 
bei leidimai gauti kun. dr. J. Ta- 
darausko iniciatyva. Sekmadieni

Kanados komunistų partija 
planuoja ateinančiuose rinki
muose išstatyti 25 kandidatus. 
Tose rinkiminėse apylinkėse, 
kur jų kandidatų nebus, komu
nistai rems Naująją Demokratų 
partiją.

Amerikiečių žurnalas “News
week” įsidėjo ant viršelio prem
jero J. Diefenbakerio atvaizdą 
su komiškai iškreiptu veidu. 
Straipsnyje “Diefenbakerio kri
timas. Ar jis pats šoko, ar buvo 
nustumtas?” jis puolamas visais 
atžvilgiais. Pabrėžiamas jo anti- 
amerikietiškumas ir sakoma, 
kad nei Macmillan, nei Kennedy 
jo nemėgsta. Kanados spaudoje 
kilo triukšmas dėl straipsnio ir 
viršelio. Netik konservatoriai, 
bet ir liberalai įžiūri jame ne
leistiną elgesį.

Kubos prekybos ministeris Er
nesto Guevara pareiškė, kad Ku
ba norėtu padidinti prekybą su 
Kanada. Jis nusiskundė, kad tam 
kliudančios JAV, nes daugelis 
gaminiu Kanadoje esą kontro
liuojami amerikiečių. Kanados 
prekyba su Kuba sumažėjusi dėl
to. kad Kuba neturi doleriu atsi
lyginti už importuotus gaminius.

Rusai susidomėjo Albertoje 
gaminamu sulfuru ir pradėjo de
rybas. Pasirašyta sutartis ir jau 
nupirkta 13.000 tonų sulfuro, 
kuris gabenamas Į Sibiro uostus.

Sovietų šnipai daugiausia nau
dojasi Kanados pasais. Anksčiau 
Britanijoj pagauti šnipai turėjo 
Kanados pasus. Garsusis Soblen- 
Sobolevičius irgi buvo pagautas 
su kanadišku pasu. Neseniai 
Australijoje pagauti sovietų šni
pai irgi turėjo Kanados pasus. 
Bylai prasidėjus, vienas kana- 
dietiškas pasas buvo atrastas ka
pinėse. Kaikurie kanadiečių 
laikraščiai nurodo, kad tai įvyks
ta dėlto, kad Kanados užs. pasai 
perdaug lengvai gaunami — už
tenka nusiųsti prašymą ir nuo
traukas.

Streikuojančių ir neštreikuo- 
jančių miško darbininkų susidū
rime žuvo 3, sužeisti 9 asmenys. 
40 mylių nuo Kapuskasing, Ont, 
yra Spruce Falls Power and Pa- 

. per Co. miško darbų stovykla. 
Joje dirbo 19 unijai nepriklau
sančių darbininkų, kuriuos už
puolė 400 streikuojančių, atvykę 
autovežimiais. šeši policininkai 
neįstengė išlaikyti tvarkos. Kai 
streikuojantieji kolonomis ėmė 
artėti prie nestreikuojančių ba
rako. šie paleido eilę šūvių. Kal
tininkai suimti. Toronte įvyku
siame abieju pusiu pasitarime 
nutarta baigti streiką.

Kanados eksportas 1962 m. 
pakilo net 7% ir paskutiniu lai
ku dar vis kilo iki pat dabartinės 
vyriausybės krizės. Tas buvo at
siekta energingo prekybos min. 
G. Hees pastangomis. G, Hees 
pasitraukimas iš ministerių ka
bineto buvo didžiausias smūgis 
konservatoriams ir pačiam 
premjerui J. Diefenbakeriui.

bėti apie laisvę, tai visuose estuo- i patarimų.
se galima užčiuopti norą žinoti.: Maris Krusts pasakoja, kad 
kas vyksta išorės pasaulyje”. Jis Į maistu apsirūpinti šiuo metu Ry- 
taip pat teigė sutiktuose estuose i goję dar sunkiau, negu betkada 
pastebėjęs tvirtą įsitikinimą, kad ■anksčiau, žmonės kalba, jog šiuo 
jų kraštas vieną dieną vėl būsiąs j požiūriu Estijoj ir Lietuvoj kiek 
laisvas, nors pats autorius prisi- geriau. Rygiečiai net į Klaipėdą 
pažįsta nežinąs, kiek toks įsitikini- i važiuoja maisto pirktis. —

Persitvarkė KLB Kultūros Fondas
Vasario 14 d. posėdyje KLB kr.: išsiųsta jau 49 siuntiniai. Šalnos 

v-ba aptarė daug dalykų, kurių j Fondo klausimų apimty plačiau 
priešakyje buvo Kultūros Fondo I aptartas Vasario 16 gimnazijos 
persitvarkymas, pasitraukus (iš- šelpimo reikalas: nutarta susiži- 
vykusl nirin. T. J. Borevičiui. SJ. ‘ noti su Vasario 16 gimnazijos va-

Kr. v-bos pirm. dr. P. Lukoše-; dovybe.
vičius v-bai pristatė naują KF1 
pirm. dr. H. Nagi, kuris suforma
vo nauja KF: dr. H. Nagys —
pirm.. V: Jonynas - vicep., dr. san{a7k~"kausimą'nutert? vesti

Kanado.s Lietuvių Fondan nu
tarta įnešti $100.

Welando ir St. Catharines ne-
L -Gražytė — sekr., V. žižys — 
ižd., J. Piečaitis — jaunimo sk.

Vt yVFKLB glr^s Teismas,'
JAV ir Kanados taut, šokių 

šventės komitetai! nutarta skirti 
siškai realia? Numatomr ^KLB T J> ?orevičil?- SJ- kuris jau yra 
apylinkėse turėti KF įgaliotinius, paprašytas atstovauti Kanadai.

ir dr. J. Semogas — narys.
Dr. H. Nagys v-bą supažindino 

su K F planais, kurie nubrėžti vi-

turėti ryšius su PLB kultūros ta
ryba ir JAV KF; lietuviškųjų mo
kyklų klausinfą ištirti paruošiant 
anketą: suruošti mokytojų dienas; 
jaunimo organizacijų centrą su
daryti Montrealyje su fili ja To
ronte ir į ji įtraukti studentus; 
nustatyti ryšius su visomis jau
nimo organizacijomis; suruošti

KLB statuto pagrindais: asmeni
niams nesutarimams ar užgavi-

Apsvarstytas ir 1963 m. pava
dinimo “Sukilėlių ar sukilimo me
tais” klausimas ir nutarta tuo rei
kalu pasiųsti motyvuotą pasisaky
mą PLB valdybai.

Kanados sporto pirmenybėms i 
valdyba paskyrė pereinamąją do
vaną.

KLB kr. v-bos posėdyje fierdėm
pasaulio lietuviu seimo metu jau- vy ravo mintis, kad Lietuvių Ben- 
nimo pasireiškimą; susirūpinti' druoinenė. kaip pagrindinė orga-
skautu, sporto organizacijomis ir 
kt. KLB kr. v-ba su dideliu pasi
tenkinimu pritarė KF pirmininko 
planams.

J. Adomaitis supažindino su 
šalpos Fondo veikla. Į “trikampį”

nizacija. kuri jungia visame pa
saulyje visus lietuvius ir jų orga
nizacijas į bendrą bei vieningą 
lietuvišką šeimą, yra būtina di
džiausio dėmesio, stiprinimo ir 
puoselėjimo. KLB Kr.V. Inform.

miesto atstovo A. Lomporto. iri Vasario 16 minėjime pagrindiniu 
sugiedotas Lietuvos himnas. Tai į kalbėtoju buvo Stp. Kęsgailą iš 
buvo istorinis įvykis Toronto 
miesto istorijoj — pirmą kartą 
rotušė tuo būdu pagerbė lietu
vius. Tiktai gaila, kad apyl. val
dybos skubotai gauti leidimai ne
buvo panaudoti didesnio masto 
demonstracijai.

Montrealio.
Reprezentacinis priėmimas 

Lietuvos gen. kons. dr. J. Žmui
dzinas su ponia, talkinami To
ronto apyl. v-bos. surengė šaunų 
priėmimą geriausiame Toronto 
Royal York viešbutyje. Dalyvavo

■ apie 190 svečių, kurių 80 buvo ne
lietuviai — įvairūs pareigūnai: 
konsulai su poniomis. Kanados 
valdžios ir miesto atstovai, žurna
listai ir t.t. Iš 33 konsulatu To
ronte atsilankė šių kraštų: Brita-

j nijos. JAV (net 4!. Prancūzijos, 
i Vokietijos. Italijos, Olandijos, Es- 
itijos, Latvijos. Kolumbijos. Do-
■ mininkonu res •ublikcs, Islandi- 
: jos. Kostarikos. Libano. Panamos, 
j Ispanijos. Šveicarijos. Priėmimo 
'cMė b’»vo papuošta Lietuvos vė- 
• liavomis.

Iškilmingos pamaldos
Abiejuose Toronto katalikų 

> dievnamiuose buvo atlaikytos iŠ- 
I kilmingos pamaldos, dalyvaujant 
i organizacijoms su vėliavomis. 
Evangelikams pamaldas atlaikė 
kun. Neimanas iš Čikagos. Pažy
mėtinas dalyvavimas pamaldose 

balis, Lietuvos gen. konsulas dr. J. žmuidzinas, Toronto miesto šv. Jono Kr. bažnyčioj Rytų anei- 
savivaldybės kontrolierius A. Lamport. Prie vainiko šeštad. mo-gų Toronto vyskupo Iz. Boreckio. 
kyklos mokiniai: Vid. Valiulis ir E. šimkevičiūtė. Jis pasakė anglų k. tai progai pri

taikytą patrijotinį pamokslą, pa- 
—■ . .................................... ............. į. . . brėždamas reikalą ypač išsaugoti

savo tikėjimą, kuris dabar naiki- J*. namas Lietuvoje ir visoje R. Eu-^QvQlTQS IVyKiai ropoję. Ateity esą reikės tą tikė-
x " jimą nešti į nualintus kraštus.

T % ••• • * > • T TI • j- - *

viškais kaspinais bei su atitinka
mu įrašu. Vainiko uždėjimo iškil
mėse dalyvavo miesto atstovas

Uždedant vainiką vasario 16 d. prie paminklo žuvusiems Toronte. 
Iš kairės: adv. A. Maloney, T. Placidas Barius. OFM. kun. P. Ažu-

Savaitės įvykiai
Paminėjo Lietuvą ir Ukrainą sie-

Sukilčlių nužudytasis Irako premjeras Kassein. kuris savo revo- jančius rysius ir skatino bendrom 
liucijos pradžioje buvo nužudęs savo krašto karalių, glaudžiai bend- Pastangom kovoti prieš bedieviš- 
radarbiavo su komunistais. Dabartiniai revoliucininkai, kurie yra komunizmą, kūno žodžiai pa
kartu ir antikonnmistai. aštriai veikia prieš savo ir kitu valstybių stanioju metu susvelncjo, bet 
komunistus. Ypač jų buvo privažiavę iš R. Europos valstybių. Dabar .veiksmai liko hc natys 
jie visi stengiasi kiiogreičiau pasprukti su visais savo doleriais. Kol komunizmas, grasinąs is Kinijos 
kas Iraką valdo prezidentas, buvęs armijos pulk. Aref. ir R. Europos ateitų Amerikon,

Naujas sąmokslas prieš De Gaulle susektas Prancūzijoje. Suimti I *)ulM lyg’*’ toks pats, 
šeši augšto laipsnio karininkai, ruošė sąmokslą nužudyti preziden- Minėjimas salėje 
tą, kai jis turėjo lankyti karo mokykla. Suimtųjų tarne yra vienas Belaukdami tradicinio minėji- 
generolas. Esą nustatyti ju rvšiai su pirmuoju pasikėsinimu. mo torontiečiai išklausė “Tėvy-

(N’ukelta j 6 psl.) (Nukelta į 6 psl.)
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Religiniame gyvenime
• Naujas Bažnyčios Daktaras. 

Šv. Tėvas Jonas XXIII pranešė, 
kad netrukus oficialiai bus pa
skelbtas naujas Katalikų Bažny
čios Daktaras. Tai šv. Bernardi
nas Sienietis, pranciškonas kuni
gas, gimęs 1380 m. ir miręs 1444 
m. Jis laikomas žymiausiu Itali
jos XV š. misijonieriu. Bernardi
nas Sienietis buvo paskelbtas 
šventuoju vos 6 metams praslin
kus po jo mirties. Ikišiol Bažny
čioje buvo priskaitoma 30 Dak
tarų. šiai grupei priklauso vy
rai, pasižymėję ne vien savo 
šventumu, bet taip pat išsilavi
nimu bei teologinės - filosofinės 
minties gilumu.

• Malda Jungtinėse Tautose. 
Niujorko atstovas Frank J. Be
cker pateikė JAV kongresui pa
siūlymą, kad JAV delegacija JT 
pasistengtų jog kiekvieną dieną 
Jungtinių tautų sesijos prasidė
tu malda.

• Katalikai skaičiuose. Nese
niai iš spaudos išėjusiame “Ka
talikų Almanache” pateikiamos 
Įvairios statistikos iš Katalikų 
Bažnyčios gyvenimo. Dabartiniu 
metu visame pasaulyje yra 406 
arkivyskupijos, 1490 vyskupijų, 
192.170 parapijų, 97.678 klieri
kai, 421.609 kunigai, 9.212 ligo
ninių ir 558.221.000 katalikų. Ši 
1963 m. “Katalikų Almanacho” 
laida yra jau 49-toji.

• Piloto atsakomybė. Reuter 
agentūros pranešimu, Liverpool 
un-to istorikai tiria neseniai su
rastą penkiolikes šimtmečių se- 
•nn—n dokrnnenta, kuris iškelia 
Pontijaus Piloto pastangas išgel-

—m—Kristų htio do--
kumentas — tai vertimas Piloto 
laiško Tiberiui Vezariui. Laiške 
Pilotas prašė atsiųsti pagalbon 
2000 kareivių, kurie atvykę per- 
vėlai.
’ • Marija Turkijos pašto ženk
luose. Muzulmoniškoji Turkija 
išleido keturių pašto ženklų seri
ją, skirtą Marijai. Juose pavaiz
duojamas pastatas netoli Efezo 
miesto, kur pagal tradiciją Ma
rija užbaigusi savo žemiškąjį gy
venimą.

• Kalifornijos apaštalo pager
bimas. Abu Kalifornijai atsto
vaują senatoriai — Tomas H. 
Kuchel ir Clair Engle, o taip pat 
atstovai kongrese, pateikė JAV 
senatui ir kongresui Įstatymo 
projektą, kad būtų išleistas spe
cialus medalis paminėti 250 me
tų nuo Tėvo Junipero Serra gi
mimo. T. J. Serra, pranciškonas 
vienuolis^ gimęs Ispanijoje, il
gus metus skelbė katalikų tikė
jimą tarp Kalifornijos indėnų ir 
pastatė visas 22 garsiąsias Kali
fornijos senąsias misijų stotis 
— “Old Mission”.

• žydų vedybos. Izraelio par
lamentas" pasisakė prieš Įstatymo 
projektą, kuriuo buvo stengia
masi aprobuoti mišrias vedybas 
tarp žydų ir kitokios kilmės as
menų.*

• Katalikų mokyklos televizi
joje. Pusės valandos filmas apie 
katalikų mokyklas buvo rodytas 
per Niujorko WNBC televizijos 
stoti. Netrukus šis filmas bus 
prieinamas ir kitoms stotims. 
Šiame filme, pavadintame “Kas 
yra mano artimas?” vaidina 
Danny Thomas, Jane Wyatt, An
ne Blythe ir McDonald Carey.

• Katalikiška televizijos stotis. 
Daugelio planų sumanytojas 
kardinolas Richard Cushing, 
Bostono arkivyskupas, paskelbė 
planą, pagal kurį netrukus bus 
pradėta statyti arkivyskupijos 
televizijos stotis. Rudenį visos 

.340 arkivyskupijos mokyklos jau 
turės reikiamus Įrengimus pasi
naudoti naujosios stoties teikia
momis religinėmis ir auklėjamo 
pobūdžio programomis.' Stotis 
perduos kaikurias programas ir 
plačiajai visuomenei.

• Italų filmų pramonė. 1962 
m. Italijoje pagaminta 216 fil
mų, iš kurių, pagal Katalikų Fil
mų Centro pranešimą Romoje, 
48 buvo visai pasmerkti, o 29 nu
rodyti kaipo nepatartini. Įstai
gos vadovai taip pat pastebėjo, 
kad filmų pramonėje italai žiū
rovų masėms pateikia proporcin
gai daugiausia nemoralių filmų. 
Po italų šioje srityje seka pran
cūzai.

Kova Europoje
šio nos

buvo per^yVe je nuo
laikoje. Anuo metu pavergtieji 
laukė laisvės, nuskriaustieji — 
teisingumo, o skurstantieji — ge
rovės. Bet netrukus atslinko nu
sivylimo banga. JAV savo galy
bės metu, kai jos vienos turėjo 
branduolinį ginklą, galėjo Įgyven
dinti tuos lūkesčius. Vieton jų 
atėjo nusivylimo metai. Rytų ir 
Vidurio Europa buvo išduota ir 
milijonai pasmerkti vergovei. Va
karinė Europa buvo sunaikinta. 
Belgijos, Olandijos, Liuksembur
go bandymai apsijungti pradžioje 
buvo paskandinti nesutarimuose. 
Senutėje Europoje buvo jaučia
mas nuovargis. Ji tapo lyg paly
dovu dviem galybėm, skaldan- 
čiom pasaulį ir mažaisiais gink
lais vedančiom šaltąjį karą. Pran
cūzija buvo ilgai silpninama tar- 
nusavio kovų ir skendo politinių 
"«artijų nesutarimuose. Italija pla
čiai užsimojo, bet iki šio meto ne
sugebėjo išspręsti socialinio klau
simo ir apvaldyti komunistų. Vo
kietija, kad ir slegiama suskaldy
mo, Įrodė organizacinius sugebė
jimus ūkiui tvarkyti, bet pateko į 
oolitikos ąkligatvį. Europa sulau
kusi JAV ūkinės paramos, netrū
ko polėkių, bet pasigedo jėgų 
jiems įgyvendinti. Europos vals
tybės plaukė JAV politikos srovė
je, nors matė joje prieštaravimų 
ir net pavojų.

Apsijungimo bandymai
Daug politinių planų buvo su

kurta Europai apjungti. Visi jie 
liko praeityje neįgyvendinti, tik 
šiame amžiuje sukurta- liko nepa
bėgi Tautų Sąjunga, o šiame po
karyje dar silpnesnės Jungtinės 
Tautos. Ūkinio bendravimo su
manymai nekartą palaidoti. Pa
baltijo valstybės svarstė politinio 
>r ūkinio apsijungimo galimybes, 
‘ačiau nesurastas tiltas tautoms 
suartinti. '

Ano pokario metu, 1921 m., 
Belgija panaikino muitų sieną su 
Liuksemburgu, 62 mylių ilgio 
valstybe, kurios gyventoju skai
čius nesiekė trečdalio milijono, 
’’■eldija ir Olandija, nors turėjo 
4au<? ginčytinu klausimu, šiame 
okarvie ėmė tartis dėl ūkinio 

bendravimo. Pradžia buvo sunki, 
"‘įmaisiais nokario metais iau 
’•o^ėsi. ka/l Benelux (Belgijos. 
Oiandros ir Liuksemburgo! ūkj- 
nė bendruomenė jau nriėiė be
dugne. Tačiau sunkumai buvo nu
galėti. šiandiena šie trys kraštai 
sudaro ūkini vienetą, turintį ben
dro muitu sieną.

1947 m. buvo sukurta organiza
cija Europos ūki niam bendravi
mui skatinti. Nuo .to meto vyko 
nuola+inįai nasitarimai dėl ūkinio 
ongiinnaįmo.
-Srogiinkus — 1957 m. kovo 25 d. 
Rnmoie - Ttaliia. Prancū’iia. 
Vnkieriia ir Benelux nasirašė ūki
nio bendravimo sutarti. Net ir 
naujosios ūkinės bendruomenės:

bendruomenėn, tačiau jos vyriau
sybė du kartu siūlymus atmetė. 
Anuo metu liko lyg nepastebėtas 
Londono aiškinimasis, kad britai 
esą susirišę su istorine imperijos 
bendruomene ir todėl posūkį Į 
Europos žemyną jie laiką per- 
ankstyvu. 1961 m. JAV ir Kana
da jau ėmė jieškoti sąlyčio su Eu
ropos ūkine bendruomene. Brita
nija, išvydusi Europos ūkinės 
bendruomenės tarpimą 1961 m. 
rugpjūčio 10 d. pareiškė norinti 
jon įsijungti, šis pareiškimas var
gu buvo nuoširdus, nes ji pateikė 
ūkinei bendruomenei nepriimti
nas sąlygas: palaikyti ūkinius san
tykius su imperijos bendruome
ne, jos nariams iškovoti kaikurių 
lengvatų Europoje, toliau teikti 
paramą Britanijos ūkininkams ir 
remti Europos laisvosios preky
bos bendruomenės narius — Aus
triją, Daniją, Norvegiją, Portu
galiją, Švediją ir Šveicariją. Eu
ropos ūkinė bendruomenė negalė
jo pritarti Britanijos keliamoms 
ūkinio bendravimo painiavoms. 
Ilgai užsitęsusios derybos nieko 
gero nežadėjo. JAV užkulisinis 
įsikišimas, viešas politinis ir ka
rinis spaudimas sudarė sąlygas iš
augti šio tarpsnio Įtampai Euro
poje. Benelux, pradžioje vengęs 
Britanijos, ėmė kovoti dėl jos Įsi
leidimo nuogąstaudamas Prancū
zijos pirmavimo.

Ūkinės bendruomenės 
užsimojimai

Romos sutartyje . tekalbama 
apie ūkinį bendravimą. Europos 
valstybių politinis santykiavimas 
paliktas atviru. Sutartį pasirašiu
sios valstybės turėjo užsimojimų 
ir politiškai apsijungti, bet šis rei
kalas paliktas atviru. Mažesnės 
tautos — Benelux — siekia apsi- 
jungimo iš apačios — tautų atsi- 
klausiant, kai Prancūzija ir kitos 
didesnės valstybės bando jo sek
ti iš viršaus, t.y. vyriausybių ben
dravimo.

Romos sutartyje apie politinį 
apsijungimą net neužsiminta. Jos 
esminis tikslas per 12-15 metų vi
siškai panaikinti muitų rinklia
vas. Pereinamasis tarpsnis pada-

■ *i ;'■*
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Su svetimšalių legijonu B. VRUBLEVIČIUS

AZIJOS PLOTUOSE KARIAVĘ LIETUVIAI
Bevartant savo dienoraščio jau 

pageltusius lapus ir begalvojant 
apie praeituosius karo ir dabar
tinius “atominius” laikus, štai 
dar vienas ryškus Įvykis iškyla 
prieš akis — paskutinė “atsisvei
kinimo medžioklė” 1948 m. gegu
žės 2 d. ■

Išbuvę 2V2 metų tropikų kraš
te, buvome pagaliau pakeičiami 
ir laukėme laivo, kuris nugaben
tų per Alžyrą i Prancūziją sveika
tai pataisyti bei atsigauti. Mūsų 
bazė buvo Saigono priemiesty 
ShoLon.

Pasiruošti žygiui
Legijonieriai — neramūs žmo

nės ... 1948 m. balandžio 30 d. 
švęsdami savo Camerono šventę, 
jie pasiautė ir pridarė Saigonui 
daug žalos. Už tai karo vadovybė 
nubaudė — generolo De Lattre - 
Tassigny Įsakymu legijonas tu-

leitenantas De Serigny. 1940 m. nenasnėdavo jo nušauti, 
jis buvo su gen. De Gaulle rėžis- ’ ’ . _ - .

ne. Viename būry buvo vyr. ser
žantas Sandmaeyeris, žiaurus vo
kiečių žydas, kuris 1945 m., 
mums atliekant apmokymą Sa
charoje, Kreidos kaimely, mus la
bai vargino, varinėjo keikdama
sis ... Dabar buvo gera proga 
;am “atsilyginti”.

Ryžių laukuose 
jieškome partizanų
Na, pirmyn—En avant march! 

žygis iš priemiesčio vyko tylo
mis. Ėjome ryžių laukais, balo
mis, turėjome persikelti per upę. 
Laimei, dar buvo užsilikęs tiltas, 
nors silpnas, bet atlaikė. Po ke
lių km. pradėjome išsisklaidę bū
riais “medžioti” — košdami vie
tovę tikrinome kiekvieną šiaudi- 

_______ nę lūšnelę, jiėškodami ginklų ir 
rėjo įvykdyti “atsisveikinimo me-jvyril partizanų “vietminhu’. De- 
džioklę”._____________________ ia- radome tik moteris ir vaikus.

Gegužės 2 d. rytą, pasirodžius 
- pirmiesiems saulės spinduliams 

virš mėlynos tropikų jūros ir Azi
jos žemyno, visus mus prikėlė ne
simpatiškasis viršila Van Tim
mers — belgas. Tas dvi dienas aš 
turėjau maliariją, bet reikėjo ir 
man. kaio seržantui, parodyti pa-

mas, praslinkus pereinamajam ( 
tarpsniui, bus visai laisvas. Ūki- < 
nės bendruomenės valstybių pi- ; 
lietis galės vykti darbo jieškoti ' 
kur tipkamas, o kapitalas laisvai 1 
galės plaukti iš vienos šalies Į ki- ( 
tą. Bendrovės galės steigti savo 1 
padalinius. Ūkio bendruomenės J 
darbo, socialinio aprūpinimo, pre- * 
kybos, pramonės Įstatymai bus ( 
suvienodinti. '<

Romos sutarties 85 str. drau- ; 
džiama betkuriuo būdu pažeisti ! 
ūkines varžybas. Bet tame pat 1 
straipsnyje nėra varžomas Įmonių J 
susijungimas, jei vartotojų reika- < 
lai nebus pažeisti. Įmonių susi- Į 
jungimai tegali būti vykdomi nu- < 
statyta tvarka, kad kartelės ir sin- Į 
dikatai nepažeistų vartotojų rei- < 
kalų. Suglaustai, Europoje žymiai ; 
kiečiau kovojama prieš ūkinius ! 
monopolius, kaip pvz. JAV. 1

Net smulkusis žemės ūkis, at- ! 
skiriems kraštams sudarantis ne- 1 
mažą galvosūkį, bendromis pajė- ; 
gomis skatinamas ir jo našumas < 
keliamas. Ūkio bendruomenė per ' 
penkmeti įrodė savo pajėgumą, 
kuris nustebino daugelį kraštų, o 
ypač JAV.

vĄ Lo9WĮ$ Erhai*<, y ; VokĮ®ijps-'fea 
'‘Betkokie susitariMi tarp Adehauėr __ _
tai būtų asmeniniai, ar ne, neturės jokios reikšmės Adenau
eriui pasitraukus. Britanija turi būti Europos sąjungoje”.

Albert Einstein: “Apskaičiuoti pajamų mokesčius mate
matikui yra persunku. Tam reikia filosofo”.

Rašytojas Somerset Maugham, minėdamas savo 89 gim
tadienį: “Aš sulaukiau amžiaus, kada gyvenimas manęs ne- 
bedomina. Nenoriu jokių linkėjimų”.

ir De Gaulle, ar

»ąli apsiginti be 
Europos bendra-

Kiek lietuvių 
atvyko Kanadon?
Pagal imigracijos ministerijos 

paskelbtus duomenis, 1962 m. iš 
Lietuvos Kanadon imigravo 4 as
menys, 1961 m. — 2; iš Latvijos 
— 1962 m. — 8, 1961 m. — 13; 
iš Estijos — 1962 m. atvyko 3,
1961 m. — 7; iš Sov. Sąjungos —
1962 m.— 56, 1961 m. — 79; iš 
Lenkijos — 1962 m. 1.601, 1961 
m. —2.391.

Pagal tautybę lietuvių imigran
tų skaičius per pastaruosius dve
jus metus yra žymiai didesnis: 
1962 m. — 61, 1961 m. — 14; 
latvių — 66 ir 122; estų — 54 ir 
63; žydų — 1.840 ir 2.043. Nepa
žymėta iš kurių kraštų jie yra 
imigravę.

Pagal pilietybę 1962 m. užre
gistruota lietuvių — 2, 1961 m.— 
6; latvių — 4 ir *8; estų — 1 ir 2. 

, Daudausia ateiviu apsigyveno 
iintas Į tris penkmečius; kiekvie- Ontario prov. — 1962 m. — 37. 
no penkmečio gale numatyta su-1210,1961 m. — 36.518; Quebeco 

- ap.132 ir 16.920; Albertos— 
4.745 ir 4.823; Br. Kolumbijos — 
7.441 ir 7.326.

Chruščiovas: “Mes išvežėm 40 atominių raketų iš Ku
bos, bet 80 ar 120 jų bus įrengta kur nors kitur. Kuba nebu
vo ideali vieta jom laikyti. Mūsų technika yra tiek pažengusi, 
jog nesvarbu iš kur tos raketos bus iššautos. Jos vistiek atsi
durs ant kapitalistų galvų”.

Adenaueris: “Euroį 
JAV pagalbos. Mano ti 
darbiavimas su JAV”.

Lordas Langford: “Politikoje žmonės skirstomi į draugus 
ir priešus. Versle gi visi yra svarbūs klijęntai”.

Hugh Casson: “Automobiliam statyti aikščių įrengimas 
yra lyg karvelių maitinimas parke. Juo daugiau jų Įrengia
ma, juo daugiau atsiranda automobilių. Nėra vilties pamab .. 
tinti visus karvelius”.

Italijos diplomatas pataria JAV: “Politiškai V. Europa 
šiuo mętu yra šiek tiek susirgusi. Palikite ją keletą mėnesių 
ramybėje, kol ji savo jėgomis sustiprės. Dąbąr nelaikąs Ame^ 
rikai spausti Europą, nes tas ja dar labiau susargdintų. Ne
būtų protinga kiršinti esamą švelnų antiąmerikietiškumą”.

Andre Malraux, paklaustas kodėl prancūzai atvežė Mona 
Liza paveikslą Amerikon: “Todėl mes pasirinkom JAV, kad 
joks kitas kraštas nebūtų paveikslo taip iškilmingai priėmęs”.

Samuel Gompers, vienas pirmųjų darbo vadų JAV: “Įmo
nė be pelno reiškia darbininkus bė darbo. Kai tik bendrovės 
pirmininkas atsiduria finansiniuose sunkumuose, tai dar
bininko padėtis pasidaro nebesaugi”.

Prez. Kennedy: “Praeity mes vairavome savo politiką taip, 
kad pasaulis apie mus tik gerai galvotų. Atėjo laikas, kad 
mes turime nebijoti susilaukti kritikos iš kaimynų ir kitų 
pasaulio valstybių. Norėdami visiems įtikti, stovėsime vie
toje”.

Chruščiovas: “Mes nenorime karalystės danguje. Mum 
reikia rojaus žemėje, užtat reikia būti protingiem ir elgtis 
atsargiai. Mes nenorime karo”.

mažinti muitus vienų trečdaliu. 
Ūkio bendruomene skuba muitus 
sumažinti ir tikisi, kad 1966 m. 
jos mainų prekės bus laisvos nuo 
muitų. Prekių kiekybiniai varžy
mai bus galutinai 1970 m. panai
kinti. nors prekyba kaikuriais 
pramonės gaminiais jau nevaržo
ma nuo 1962 m. Pvz. knygoms 
įrišti mašinoms didžiausias mui
tas buvo Italijoje, nes siekė 18% 
m vertės, kai Vokietijoje tik 5%. 
M”Pas mažintas kas ketvirti me
tai. Prekės paskirstytos grupėmis. 
Kiekvienai prekių grupei nusta
tyti muitai atitinkamai mažinami,

Gyvensime 
200 metų

Dr. E. Corday, medicinos profe
sorius Los Angeles universitete, 
tvirtina, kad ateityje žmogus gy
vens 200 metų: širdies ligų tyri
nėjimai yra taip pažengę priekin, 
kad įvairios širdies ligos bus nu
galėtos ir tuo žmogaus amžius 
bus padvigubintas.

Mokiniai nori 
valgyti kasdien 
Lietuvos nepkriklausomybės 

metinių proga Vasario 16 gimn. 
’ir. kun. Liubinas paskelbė krei

pimąsi i visuomenę, primindamas, 
kad jo vad. įstaiga yra viena pras
mingiausių išeivijoj. štai jo žo
džiai:

“Vasario 16 proga, dėkodamas 
visiems ištvermingiesiems ir 
duosniesiems gimnazijos rėmė
jams, kartu jungiu gaivalingą 
prašymą visiems laisvojo pasau
lio lietuviams: Neužmirškite, kad
Jūsų rankose yra Vasario 16 gim- kės. 
nazijos ateitis ir jos gyvybė! Ne- Yra žinių, kad iš karių tarpo 
pagailėkite nuolatinės aukos, nes 
mokiniai nori valgyti kasdien! 
Kiekvienas centas yra brangus, 
nes tik bendru darbu ir bendra

Rusų koriai 
Kuboje

Kubos krizės metu buvo skel
biama, kad Kuboje esą tik 6000 
sovietų karių. Dabar tas skaičius 
patrigubėjo ir rašoma, jog* esą 
16-18.000. Slaptoji amerikiečių 
žvalgyba , (prisipažįstą padariusi 
klaidą, nes jie sprendė pagal Ku- 
bon atvykstančių sovietų laivų 
skaičių. Pasirodo, kad kiekviena
me laive buvo trigubai daugiau 
karių, negu galvota ir jiem ne
atėjo į galvą, kad žmonės galėtų 
būti suspausti laivuose kaip sil-

jau atsirado nemaža dezertyrų.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

auka bus įmanoma išlaikyti gražų
jį lietuvybės židinį — Vasario. 16 
gimnaziją!

Kun. Br. Liubinas, direktorius”

sutraukiančių 
hemarojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
Įrodžiusi galią sutraukti hemarojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

Visais tyrimų atvejais, švelnėjant 
skausmams, Įvykdavo hemąrojų susi
traukimas.

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

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

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

1 mums i pagalbą, bet negalėjo sau-j laivelio ir tapo jų “suvirškintas”, 
dyti, nes buvome susimaišę —Į Visi nuvargę, apiplyšę, alkani, 
visi kovėsi viens prieš kitą. Tada; be batų žygiavome keikdamiesi 

klausdami už ką? Mūsų tėvynė 
Lietuva taip toli... aimanuoja, 
laukia mūsų ir laisvės ryto! Susi
grupavome "13 lietuvių ir žygiuo
dami uždainavome tyliai liūdnai 
dainą, kurią teko dainuoti 1943 
m. pavasarį Kaune, kai vokie
čiai mus varė i geležinkelio stotį
- i Rytus...
“Oi močiute, kam auginai, kam 

kariauti išmokinai...”
Į Prancūziją
Rytojaus dieną laidojome Sai

gono kapinėse žuvusius draugus, 
tik pulkininko palaikus laivu 
“Sontay” išgabeno į Prancūziją. 
Tuo pačiu laivu ir mes grįžome, 
išbuvome vandenyse 30 parų.

Marseille uoste buvome išlai
pinti, priimti bei sutikti Raudono
jo Kryžiaus, augštų pareigūnų su 
muzika. Pulk. De Šerigny karstą 
lėktuvu nugabeno į Paryžių, kur 
laukė jo žmona ir sūnus. O iš lie
tuvių daugumas žuvo ir liko Azi
jos žemyne priglausti svetimos že
mės ... Deja, ne tėvynėje. Dau
gelis tapo invalidais, kiti pakliu
vę i nelaisvę pas komunistus ki
niečius, buvo žiauriai nukankinti. 
Ir vis klausėme už ką?

majoras paprašė skubiai atsiųsti 
parašiutininkus.

Pagalbon atskrido
parašiutininkai
Po pusvalandžio atskridęs JU-

52 nuleido parašiutininkų koman-
L , „ ' ' • Ilsimės, o saulė taip negailes-

tencijos kovotoju eilėse Londo- tingai kepina; mūsų gerklės tiek .v v
ne. Viename būry buvo vyr. ser- išdžiūvo, jog supykę nė nusispjau- dą. Tokiu būdu is užpakalio ir vi-

i nebegalėjome ... Pailsėjus, va-1 sų sparnų pradėjo šaudyti priešą, 
las nutarė grįžti atgal. Kelio bu-(Pavyko apsupti ir nuginkluoti li- 
vome nuėję nemažai — apie 20 kusius.

Nelengva buvo atskirti vyrą nuo 
moters, nes visi dėvėjo plačias 
kelnes, marškinius, o ant galvos 
- šiaudinę trikampę skrybėlę, iš 

->o kurios kyšojo stipriai susuk
tos kasos, lyg dvi žiurkės uodegos.

Nors buvo griežtai draudžiama, 
tačiau nedrausmingi legijonieriai

vyzdį kitiems. Įsakymas griežtas: sauvaliavo — atiminėjo, jei tik

:m. ir vis per balotus ryžių lau
kus, krūmus, miškus lyg džiung
lėse. Priėję upę, radome mus be
laukianti netikėtumą. Tiltas, per 
kurį iš ryto žygiavome, buvo su
sprogdintas. Vadinasi, gelton- 
odžiai mums paruošė pinkles!

žūti ar būti
Kol nutarėme ką daryti, staiga 

pasipylė iš visų pusių šūviai. Už
virė ginklų simfonija. Iš trijų pu
sių tapome apsupti, prispausti 
prie upės. Mūsų vyrai drąsiai at
sišaudė. Kasėmės žemėn, kad ap
sisaugotume ir turėtume kuo ma
žiau aukų. Atsidūrėme labai pavo
jingoje būklėje ir radijo siųstuvu 
orašėme pagalbos. Reikėjo žūt 
būt gintis, nes kiekvienas norėjo 
dar pamatyti Europą! Priešas vis 
artėjo Į mus. Svaidėme granatas 
— nieko nepadėjo. Azijatai lyg 
skruzdėlės pasipylė. Mat, vedė 
juos japonų karininkai ir vienas 
dezertyras nuo mūsų pabėgęs 
Schmidtas, “kapitonu” pasidaręs 
pas vietminhus. Jau matome, kad

visiems skubiai ruoštis Į. žygi. Iš rasdavo, auksinius daiktus. Pasi- nėra išeities — priešas visai arti 
viso mūsų legijonieriu buvo apie taikydavo ir tokių niekšų, kurie — vos keliolika metrų. Komanda: 
180 ir 5 karininkai. " j prievartaudavo moteris ir žudyda- durtuvus ant šautuvų! Prasidėjo

Rengėmės labai nenoromis, ne- ■v0- Nevienas, išgėręs ryžių alko- grumtynės vyras prieš vyrą. Japo- 
- holio— šumo. pasijusdavo drąsus nai mus puolė su kardais, kinie

čiai ilgais peiliais. Legijonieriai 
nepripratę panašiais šaltais gink
lais kautis, bet reikėjo gintis ...

Laimei, daugumas mūsų mokė
jo “ju-ju-tsu”. Mūsų vyrai narsiai 
grūmėsi — kaip liūtai: kiekvienas

oatenkinti ir keikdamiesi... Ne
turėjome nei tinkamos kautynių 
aprangos, nei gerų ginklų. Gavo
me tik lengvuosius automatus, šo
vinių, na, ir žinoma, parai maisto 
— konservų amerikinius davinius 
septyniems vyrams dėže. Paskirs-

ir užmiršdavo esąs XX amžiaus 
civilizuotas europietis. »

Kelias atgal i...
pinkles
Toje apylinkėje neužtikome 

vietminhu - partizanų. Todėl nri-
f* i dvi kuooas po 90 ir aštuonis vargę, šlapi nuo karščio. Dietų stengėsi tik save išgelbėti. Daug 
būrius. Kadangi trūko karininkų, -netu sustojome pailsėti ir užkasi sužeistų aimanuoja, o nėra laiko 
tai vienas būrys ir man teko; ja- ti. Atsirado keli sužeisti laukinių juos slaugyti. Girdime, jog žuvo 
me buvo daugiausia vokiečių ir iaučių, kurie vydavosi europietį mūsų pulk. De Serigny. Perėmė 
keli lietuviai. Vyr. vadu buvo mū- ir vargas tam, kurį pasivydavo—į majoras
sų 13-sios brigados pulkininkas metriniais ragais perdurdavo, jei I Saigono atskrido du naikintuvai

Ik. De Sengny. Pereme 
Arnaud vadovavimą. Iš

Po kautynių rezultatai pasiro
dė gan skaudūs: mūsų 50% žu
vo, daug sužeistų, visi 5 karinin
kai žuvo. Van Timmers ir Sand- 
meyeris irgi buvo nukauti, grei
čiausia, savųjų. Mano būryje žuvo 
jaunas lietuvis — Algis Rinkevi
čius, kiti du buvo smarkiai sužeis
ti — tapo invalidais.

Baisus vaizdas. Kol surankiojo
me sužeistus bei nukautus, varg
šus 5 karininkus barbarai suspė
jo nežmoniškai “sumėsinėti” — 
vos teatpažinome. žuvo visi tie, 
kurie tikėjosi jau už 3 savaičių 
būti Prancūzijoje arba namuose.

Vaizdas po mūšio
Rezultatai: iš 180 žuvo 90 legi- 

jonierių, sužeistų apie 45, o svei
kųjų liko tik .. . 45. Iš mano bū
rio likome du — aš ir vokietis 
Zbikowski. Bet ir priešo pa gul
dėm beveik 90%. Laukas visas 
tapo lavonais nuklotas. Paėmėm į 
nelaisvę kelioliką, jų tarpe vie
ną japoną Įeit. Yorinomiya (išver
tus lietuviškai būtų “paklusnu
sis”). Jis buvo sužeistas i ranką ir 
nespėjo pasidaryti ‘charakiri” — 
persipjauti vidurių — “garbin
gai’ nusižudyti, kaip reikalauja 
japonų fanatizmas. Todėl malda
vo mus. kad jam kardu nukirstu- 
me galvą, žinoma, jo noras buvo 
Įvykdytas ... Dezertyrą Schmidtą 
karo lauko teismas nuteisė pa
karti.

Už ką?
Belaisvius nuvarėme i Sholono 

stovykla. Turėjome nemažai var- 
qo persikeldami per upę, kurioje 
buvo krokodilų giminės vadina
mų aligatorių. Vienas legijonie- 
rių — vargšas lenkas išvirto iš

“Namuose kalbame 
lenkiškai’

Krysia Jarmicki, 16 m. mokinė 
laimėjo visų Toronto gimnazijų 
iškalbos konkursą anglų k. Pa
klausta žurnalistų, kaip jie na
muose kalba, mergaitė atsakė: 
“Tik lenkiškai. Mano tėvai nieka
da su manim nekalba angliškai”.

Daugelis lietuvių tėvų teisinasi, 
kad kalbėdami su savo vaikais 
lietuviškai jie pakenks jų anglų 
kalbai. Minėtos mergaitės tėvai 
nekalba su ja angliškai, kad ne
pakenktų savo akcentu jos ang
lų kalbai.

Įvairūs 
siuntiniai į Lietuvę, Latviją, 

Estija, Ukrainą 
ir U.S.S.R.

1952-3 m. Įvyko lemiami mū
šiai Dien-Bieri-Phu apylinkėje ir 
tuo baigėsi prancūzu “karaliavi
mo’ laikotarpis. Jie "prarado ko
lonijas — Madagaskarą, Indoki
niją ir kt. Tada panaikino ir le- 
gijoną, kuris buvo Įsteigtas 1836 
metais.

P.S. Mes esame dėkingi sesėms 
lietuvaitėms, kurios mielai palai
kė ryšius iš Vokietijos DP sto
vyklų, tuo sustiprindamos mūsų 
nuotaikas. Norėčiau rasti sesę 
Elyte Tamašauskaitę iš Ingolstad- 
to (ištekėjusi Kanadoje).

Respublikonų stipriausias kan
didatas j JAV prezidentus yra 

Niujorko burmistras N. Rockefel
ler is. Salia jo minimi stiprūs vy
rai, kaip sen. Golwater ir gubern. 
Romney.

IX Siunčiame ___ _ Jūsų sudalytas ir ap-IS 1x0 UOGOS* paprastu ir oro postu draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairiu medžiagų ir kitų prekių.
Tain nat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA. 

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

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

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

7 vai. vakaro. 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. KALOZA
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NE MIESTU TVIRTUMU
GYVUOJA TAUTOS DR. J. ŽMUIDZ1NAS

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULA1T1S

L

“Jau 18-tąjį kartą išeivijoj mi
nim Vasario 16-sios aktą, kuriuo 
paskelbtas buvusios Lietuvos 
valstybės atstatymas. Ir kiekvie
na tokio minėjimo diena lietuviui 
patrijotui sminga sąmonėn mas
kolių tebevykdomas lietuvių tau
tos žudymas, kuriuo jie siekia pa
stoviai įsikurti prie Baltijos jū
ros”.

Apžvelgęs pr. metų tarpt, poli
tinę būklę, gen. kons. dr. J. Žmui- 
dzinas tęsė:

“Tai rodo, kad sovietinio kolo- 
nizmo veidas jau tiek išryškėjo, 
kad net neseniai gimusios Afrikos 
ir Azijos nepriklausomos valsty
bės ima suvokti, jog sovietų im
perija yra vienintelis ir nepatei
sinamas anachronizmas pasauly.

Taigi, ši trumpa praeitų metų 
įvykių apžvalga rodo, jog laikas 
dirbo sovietų imperijos nenaudai 
ir užtat Lietuvos laisvinimo sąly
gos gerėja ir mūsų gimtosios že
mės laisvės viltys švinta.

Minint Lietuvos valstybės at
statymo paskelbimo 45-tąsias me
tines, itin minėtina ir tai, kad šie
met sueina 700 metų, kai mirė 
Mindaugas, kuris pirmas lietuvių 
valdovų, užsidėjęs karaliaus vai
niką, išėjo į istorijos sceną paliu
dyti pasauliui, kad jau visos lie
tuvių gentys suvienytos ir Lietu- 

. vos valstybė įkurta, šit kodėl Min
daugas dažnai minimas kaip Lie
tuvos valstybės kūrėjas. Aš pasa
kyčiau dar ir tai, jog Mindaugas 

. savo valstybine kūryba sudaro 
pirmą ir stipriausią istorinę atra
mą bei giją, įaustą į Vasario 16- 
tos aktą.

Be to, šiemet sukanka ir 350 
metų, kai mirė didysis Lietuvos 
patrijotas kanauninkas Mikalojus 
Daukša, tas vienas pirmųjų rašti
jos lietuvių kalba kūrėjas. Jis sa
vo “Postilės” garsiojoje prakal
boje, 30 metų po Liublino unijos 
pasirodžiusioj, šitaip tarp kitko 
prabilo į savo skaitytojus:

“Nėra tokios menkos tautos, nė
ra tokio niekingo žemės užkampio, 
kur nebūtų vartojama sava kalba ... 
Pati prigimtis visų to moko ... Tai 
akivaizdžiai matome ne tiktai žmo
nių, bet ir neišmintingų padarų gy
venime. Kas per keistenybės būtų 
gyvulių tarpe, jeigu varnas užsima
nytų suokti kaip lakštingala, o lakš
tingala — krankti kaip varnas, ožys 
— staugti kaip liūtas, o liūtas — 
bliauti kaip ožys? Dėl tokio savo 
būdo pakeitimo pranyktų savitumas, 

Socialiniai patarnavimai 
yra JUMS!

Jeigu lamstai ar tamstos šeimos nariui būtų reikalingas betkuris tokių 
patarnavimų, nedelsdamas prašyk pagalbos. Ji bus noriai suteikiama. 
Socialiniai patarnavimai yra išvardinti telefono knygos geltonuose lapuose 
po antrašte:

"Social Service Organizations".
Jos yra ten JUMS patarnauti.

Pilietybės ir Imigracijos Minisleris
52-17

Daugumoje Kanados vietovių yra sveikatos bei gerbūvio patarnavimai 
gyventojams teikiami savanoriškų organizacijų bei Įstaigų.
Jų tarpe yra:

• Slaugymas namie
• Pagalba šeimos problemose
• Gydymas asmenų, turinčių kokių 

nors defektų
• Vasaros stovyklos berniukams

ir mergaitėms
ir daugelis kitų.

beveik pranyktų ir tokių įvairių gy
vulių esmė ir prigimtis ... Ne žemės 
derlumu, ne drabužių skirtingumu, 
ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja 
tautos, bet daugiausiai išlaikydamos 
ir vartodamos savo kalbą, kuri didi
na ir išlaiko bendrumą, santaiką ir 
brolišką meilę. Kalba yra bendras 
meilės ryšys, vienybės motina, pilie
tiškumo tėvas, valstybės sargas ...”

Ypatingai reikia pabrėžti tai, 
kad Daukša savo originaliomis 
patrijotinėmis mintimis bei savo 
ankstyba tautinio jausmo Įtampa 
yra tautinės idėjos pranokėjas 
Europoje, apsireiškęs apie 200 
metų anksčiau už kitus tautinės 
sąvokos autorius. Jisai savo ci
tuotame rašinyje, sudogmatinda- 
mas kalbini patrijotizmą, sukuria 
visiškai jo epochai naują, origi
nalią tautybės teoriją, kokios, ar 
jai panašios, dar niekas nesurado 
XVI š. Europos literatūroje. Tai 
savo rūšies kūrybinis genijus, ku
ris ilgainiui užims, kaip ir Done
laitis, pasaulinėj raštijoj garbin
gą vietą.

Be abejonės, Daukšos patrijoti- 
nės mintys nebuvo be įtakos Va
sario akto signatarams.

Ir baigdamas norėčiau šia pro
ga ir šiais Sukilimo Metais, nes 
gyvenam lygiai šimtas metų po 
didžiojo lietuvių sukilimo prieš ' 
caro okupaciją, palinkėti kiekvie
nam užsidegti tų sukilėlių ryžtu 
ir neišdildomu tikėjimu Lietuvos , 
laisvės pergale.

(Iš Lietuvos gen. konsulo Kanadai 
dr. J. Žmuidzino kalbos, pasakytos To
ronte 1963. II. 17.).

M ū s ų pedagogai ir visi tie, 
kurie sielojasi mūsojo jaunimo 
lituanistinio 'švietimo reikalais, 
visiškai su pagrindu skundžiasi, 
kad visos jų pastangos, kaikada 
ir asmeninis pasiaukojimas, ne
duoda norimų rezultatų, šešta
dieninė mokykla, kurią daug kas 
laiko lituanistinio švietimo pa
grindu, neduoda visu šimtu nuo
šimčių norimų rezultatų. Stoka 
pareigingumo, drausmės, para
mos ir supratimo bus bene pa
grindiniai visos nesėkmės ele
mentai.

Tik septyni mokiniai
Laikraštinėje kronikoje skaito-
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1: nebus kartojami spaudoje ar ir 
: šiaip pokalbiuose, kaikas ir dau- 
■ gįau paaiški.

Šis autorius drįstų tarti, kad 
. mūsų visų absoliutinė dauguma 
ijaučiasi čia pastoviai įsikūrę ir 
i visiškai negalvoja apie eventualų 
! grįžimą Lietuvon, net jei kokiu 
; stebuklu visa pdėtis ten pasikeis-

CANADA

SKAUTAI ŠAUKIASI MŪSŲ PARAMOS

Toronto ateitininkų metinės šventės jaunieji veidai. Iš kairės: meninės programos pranešėja D. 
Girčytė; paskaitininkas K. Skrupskelis, filosofijos magistras; J. Tumosaitė, dainuojanti iš operetės 
“Našlaitės dainą”.

LITUANISTINIO ŠVIETIMO NESĖKMĖS PASLAPTYS
AL. GIMANTAS mato jokios realios, apčiuopia

mos naudos stiprinti savojo prie
auglio lituanistinį švietimą. Esą, 
vaikas Lietuvon negrįš, ten ne
gyvens, tad, girdi, koks gi tiks
las jį dar vienu dalyku apkrau
ti... Tegu geriau rimčiau moko
si čia ir ruošiasi savajai ateičiai, 
kuri visvien pagrindinai bus su
rišta su dabar gyvenamu kraštu. 
Bet dauguma tėvų, atrodo, nieko 
prieš neturėtų, net ir skatintų, 
kad jų vaikas mokėtų skaityti ir 
rašyti lietuviškai, nesigėdintų 
prieš viešumą savosios lietuviško
sios kilmės. Bet tik tiek. Nei vie
nu tašku daugiau. Kad vaikas ne
žinos pagrindinių dalykų apie 
Lietuvą, jo tėvų gimtąjį kraštą, 
nepažins lietuvių tautos tradici
jų. istorijos, dainų, kaikurių kitų 
kultūrinių apraiškų, esą, maža bė
da. Jam gyvenime to vargiai ar 
kada beprireiksią. Žinoma, čia ne
minimos gražios tikrai šviečian
čios išimtys, jų buvo ir bus mūsų 
visų džiaugsmui ir pasitenkini
mui, bet išimtys, deja, nepakeis 
realaus gyvenimo visumos.

Štai kodėl nei mokiniai, nei jų 
tėvai, nejaučia didesnio pareigin
gumo lituanistinei mokyklai, į ku
rią žvelgiama kaip į savotišką naš- 

l patys vaikai, juos įkandin seka vi- tą. nemalonumą ir į kurią vaikai 
įsad pasiteisinimą surandą jų gim- kaikuriais atvejais leidžiami ne- 
idytojai. Ir taip užburtasis ratas tvien tik iš įsitikinimo ar lietuviš-

me, kad X didmiesty šiais moks
lo metais stamboka lietuviškoji 
kolonija pirmam skyriui tedavė 
vos 7 mokinukus. Z m-los vedėjas 
anądien skundėsi šių žodžių au
toriui, kad visai kita padėtis šeš- 
tad. m-loje buvo prieš dešimtme
tį. Tada ir mokiniai, ir jų tėvai 
turėjo nuoširdaus entuziazmo, už
sidegimo, skaidrios lietuviškos 
nuotaikos, šiandien, deja, to viso 
stinga. Tėvai atveda mokyklon 
sunkiai lietuviškai pakalbančius 
arba ir labai mažai besuprantan- 
čius vaikus. Dažnas jų jau nebeži
no nei kas ta Lietuva, nei ką ji 
reiškia, nei kur ji yra. Padėtis to
lydžio negerėja, bet aiškiai ritasi 
pakalnėn.

Slaptas motyvas
Priežasčių paprastai jieškome 

! ir randame labai daug. Vieni kal- 
! tina esamą mokyklinę sistemą, 
kiti netinkamus vadovėlius, treti 

i mokytojus, bet mažiausiai barti 
■ gauna patys tėvai ir mokinukai, 
! pati savotiškai nedėkinga aplinka 
: ir “nemalonumas" aukoti šeštąją 
dieną darbui. Ir to- tikrai kieto 

! darbo 'kratosi visi, pirmoje eilėje.

kojo susipratimo meilės, bet dėl 
žmonių, šiuo atveju, kaimynų, pa
žįstamu. bičiulių akių ir nuo
monių:; •

Tokiomis sąlygomis, aišku, ar 
galime laukti tikrai našių rezul
tatų mūsų mokyklose? Viskas juk 
•‘laikina", neįdomu, neprivalu, 
nebūtina. Tad. ar tokios sąlygos, 
tokie įsitikinimai gali pakelti 
drausmę, mokymosi lygį, parei
gingumą ir įsigilinimą į dėstomą
jį dalyką?

Lietuviška gimnazija?
Su gailesčiu tenka žvelgti į en

tuziastus, galvojančius apie lietu
ti! jau šiąnakt* Todėl tėvai ir ne- viškos gimnazijos steigimą, apie

sukasi toliau.
Giliau panagrinėjus visas prie

žastis galima ir kiek kitokią nuo-

Mūsų spaudoje daug kartų buvo 
keltas lietuviškojo jaunimo išeivijo
je klausimas. Dideli nuopelnai jau
nimo lietuviškosios sąmonės ugdy
me, gimtosios tėvų kalbos puoselė
jime priklauso šeštadieninėms mo
kykloms ir vaikų darželiams. Ta
čiau taip pat negalima užmiršti, kad 
šioje srityje gilią vagą yra išvariu
sios lietuviškos jaunimo organizaci
jos, atsivežtos iš Lietuvos ir toliau 
tęsiančios savo tradicinį darbą sve

timoje išeivijos padangėje. Viena 
tokių populiarių organizacijų yra lie
tuviškoji skautija. Nekalbant apie 
dvasinę naudą, reikia pasakyti, kad 
lietuviškajai skautijai būtina mate
rialinė parama, kad visuomenės su
mestais skatikais būtų sudarytos 
bent minimalinės sąlygos šios orga
nizacijos didžiai vertingai veiklai.

STOVYKLAVIETĖ 
ANT EŽERO KRANTO 

Toronto lietuviai skautai netoli 
Huntsville, Fox ežero pakrantėje, 
nupirko 40 akrų miško, kuriame pla
nuoja įrengti vasaros stovyklą. Smė
lėta 1.500 pėdų pakrantė ir nuolai
dus ežero dugnas sudaro puikias są
lygas maudymuisi, sodrus lapuočių 
miškas teikia puikų gamtos foną 
skautiškoms palapinėms. Mes turi
me abiejų Toronto parapijų vaikams 
skirtas stovyklavietes Springhurste 
ir New Wasaga vasarvietėse, kur 
kartais, deja, perdaug būna aplinki
nio suaugusiųjų trukdymo. Skautų 
stovykloje mūsų jaunimas būtų at
skirtas nuo bereikalingos suaugusių
jų vasarotojų aplinkos, parduotuvių 
keliamos pagundos, mašinų plentuo
se ir ežero pakrantėje.

Stovyklavietei įrengti komisija, 
kurią sudaro inž. dr. A. Kulpavičius, 
inž. P. Čeponis, inž. M. Gvildys ir 
inž. G. Šernas, yra paskelbusi kon
kursą stovyklavietės pastatų pia
nams paruošti. Konkurse žada daly
vauti visa eilė lietuvių skautų, duo
nos kąsnį šiandien užsidirbančių ar
chitektūros ir statybos frontuose.

Komisija yra numačiusi pastatyti 
400 vietų valgyklą ir motelio sti
liaus miegamąsias saliukes savo ma
žiesiems — vilkiukams ir paukšty
tėms, nes mažiesiems būtų sunkoka 
pakelti blogo oro sąlygas skautiško
se palapinėse. Stovyklavietės ribo
se žadama įrengti tris sporto aikš- 

j tęs. šių planų įgyvendinimas parei- 
į kalaus S1&.000. Pirmiausia norima 
j pastatyti valgyklą, kuriai kartu teks

Cikagiečiai ir šiemet negali nu
siskųsti Vasario 16-sios minėjimų 
derliumi. Juos čia bando rengti 
visi, kas tik sugalvoja, naudodami 
įvairias formas ir reklamą. Tačiau 
tų minėjimų kokybė, dalyvių gau
sumas negalima pasakyti, jog la
bai džiugintų.

Štai, viename pirmųjų tokių! 
minėjimų, surengtame studentiš
kų organizacijų (septynių) vasario 
10 d. Jaunimo Centre tepasirodė 
tik virš 100 žmonių, nežiūrint, jog 
čia dalyvavo net 2 augšti JAV pa
reigūnai — sen. Paul Douglas ir 
kongresmanas Roman Pucinski. 
Kadangi šį minėjimą rengė stu
dentų organizacijos, tai šie sve
čiai, be abejonės, tikėjosi rasti 
pilną salę (joje telpa tik apie 500 
žmonių) jaunimo, tačiau į juos 
žvelgė apytuštės kėdės.

Nežiūrint to, svečiai buvo man
dagūs, ir apie tai viešai nieko ne
užsiminė, o mažai jaunimo gru
pelei davė pamoką apie tautišku
mą. Douglas net taip išsireiškė: 
“Jeigu esi geras Amerikos lietu
vis, esi geras amerikietis. Tu ne
turi būtinai būti panašus į kiek
vieną gatvėje sutiktą žmogų”. 
Kongresmanas Pucinski kvietė 
jaunuosius mokytis lietuvių kal
bos, studijuoti turtingą Lietuvos 
praeitį, Lietuvos istoriją ir pa
našiai.

Tuojau po studentų minėjimo 
toje pačioje vietoje įvyko lietu
viškos muzikos koncertas. Pagal 
ruošėjų giedrininkių skelbimą su
rengtas “Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 45-rių metų su
kakties proga”. Šių eilučių auto
riaus buvo atkreiptas dėmesys į 
faktą, jog rengėjos iš lankytojų 
paprašė nustatytos S3 “aukos”, 
nors . programa neturėjo nieko 
bendro su šia sukaktimi.

Šiame koncerte programą išpil
dė pianistė B. Smetonienė, solis
tės R. Mastienė ir D. Kučienienė, 
aktorė B. Pūkelevičiūtė.

Tos dienos vakare Lietuvos vy
čių organizacija, puošniame Mar
tinique restorane, surengė savo 
minėjimą, nors jis, kaip buvo 
skelbiama, buvo suruoštas dau
giau šios organizacijos 50 metų 
gyvavimo sukakčiai atžymėti, i 
šią programą atsilankė taip pat 
garbingas svečias pats Čikagos 
miesto burmistras Richard Daley. į

Dar vienas didesnis tą dieną: 
įvykęs minėjimas buvo surengtas; 
Lietuvos Nepriklausomybės Tai-j 
kos. ,Šis minėjimas buvo linksmas 
— su šokiais, vaišėmis bei kitais 
smagumais.

O kaip būtų buvę gražu, jog 
bent šiuose visuose kituose mi-i

ir salės pareigos, jeigu stovyklauto
jus užgriūtų lietingos dienos.

Toronto lietuviai skautai savo sto
vyklos įrengimui žada skirti daug 
darbo ir dar daugiau skautiškos 
energijos, bet galutiniam planų įgy
vendinimui jiems būtina lietuviško
sios visuonienės parama dolerio pa
vidale. Gražią pradžią padarė abi 
Toronto lietuvių parapijos, pažade- 
damos savo paramą. Tačiau pagrin
dinę pinigų sumą teks sudėti Toron
to lietuviškosios visuomenės na
riams. Skautai tiki, kad mes, supras
dami jų projekto dvasinę ir fizinę 
naudą lietuviškajam jaunimui, neat
sisakysime prisidėti. Aukų prašan
tieji raštai pirmiausia per pačius 
skautus bus pristatyti skautų tė
vams, nes juk stovyklavietės paslau
gomis naudosis jų vaikai. Vėliau jie 
pasieks ir visą lietuviškąją visuome
nę. Gražus yra naujas televizijos 
aparatas, gražūs stereo patefonai, 
kurie mūsų ausis užlieja lietuviškos 
muzikos garsais, bet kas gali būti 
gražesnio už jaunosios kartos lū
pomis tariamą lietuvišką žodį? Kas 
gali gražiau nuskambėti už jų nuo
širdų, lietuvišką “ačiū’*?

AUKOTI GALIME 
IR NEPRAŠYTI

Nebūtina laukti, kol mus pasieks 
aukoms rinkti skirtieji raštai: savo 
pareigą lietuviškajai skautijai mes 
galime atlikti aukas atiduodami “Pa
ramos” bankelio stovyklavietei skir
toje einamoje sąskaitoje nr. 1979. 
čia yra puiki proga, papildant savo 
santaupas, tuo pačiu metu centais 
ar doleriais paremti ir mūsų Jauni
mo lietuviškąją ateitį. Aukas taip 
pat galima įteikti skautų ižd. Vyt. 
Sendžikui, 277 Durie Avė.. Toronto.

Skautai dalį lėšų tikisi surinkti 
per savo parengimus — Kaziuko mu
gę. šv. Jurgio minėjimą ir loteriją- 
b a rara. Lietuviškosios visuomenės 
pareiga būtų šias skautų pastangas 
paremti gausesniu dalyvavimu minė
tuose parengimuose, nes juk dides
nis dalyvių skaičius duoda didesnį 
pelną.

Išeiviją žmonės yra linkę vadinti 
tautinių mažumų kapinynu svetima
me krašte. Bepigu didelėms tau
toms, turinčioms sūnų ir dukterų 
perteklių. Mūsų mažoji Lietuva mus 
įpareigoja pereiti per šį kapinyną 
ir nenumirti — neišnykti svetimy
bių jūroje. Vyt. Kastytis. 

norą paruošti lietuviškosios inte-j 
ligentijos kadrus. Jei tie. kurie! 
galvoja, kad šis sumanymas bus 
galimas įgyvendinti, tepakalba 
tarp keturių akių, bet visiškai at
virai ir nuoširdžiai, ne su vienu, 
ne -dviem, bet dešimtimis ar ir 
daugiau tėvų, kurie sutiktų duoti 
atvirus atsakvmus. Manau, rezul
tatai būtų liūdni, ar bent jau ge
rokai tolimi nuo paprasčiausio 
optimizmo bangos.

Suaugusių švietimas
Ar šiandien dar būtų įmanoma 

pakreipti lietuvių išeivių nuotai
kų ir įsitikinimų laikrodį atgal, 
sunku pasakyti. Nesinorėtų būti 
jokiu pranašu, bet net ir nedarant 
pačių paskutinių išvadų iš čia mū
sų ką tik apkalbėtų reikalų, ne 
pro šalį prisiminti, kad ir suau
gusių, ne vien tik vaikų, lituanis
tinis švietimas nėra nei kiek ge
resnėje būklėje. Pvz. į vienos jau
nimo organizacijos lituanistinį se
minarą atsilanko tik 4 asmenys. Į 
vieno studentų suvažiavimo metu 
ruoštą lituanistine tema paskaitą 
teatėjo tik pats prelegentas ir 
vienui vienas klausytojas. Yra ir 
daugiau ir dar liūdnesnių pavyz
džių ... Tai vis didėjančio rūpes
čio ženklai.

nėjimuose dalyvavęs jaunimas 
būtų atvykęs į jam skirtą minė
jimą. Tada augštieji amerikiečiai 
pareigūnai, čia atvažiavę iš Va
šingtono, būtų galėję pagalvoti, 
jog lietuvių jaunimui dar rūpi 
lietuviški reikalai.

Vasario 13 d. vakare Vasario 
Į16 minėjimą buvo surengę Lietu
vos Prekybos Rūmai, o vasario 16 
d. vakare — Liet. Bendruomenė 
Cicero apyl. Vadinamas “bendra
sis” minėjimas įvyko vasario 17 
d. Marijos augšt. mokyklos salėje. 

• •
Aną kartą buvome rašę apie Įsi

steigusį naują vienetą, apjungian
tį didesnį skaičių lituanistikos lei
dinių turinčiuosius. Dabar galime 
pranešti apie visai neseniai “iš
keptą” organizaciją — Pensinin
kų sąjungą.

Vienoje lietuviškoje svetainėje 
susirinkusių grupelė sugalvojo 
susiorganizuoti, nors platesnių ži
nių apie šio junginio tikslus dar 
neturime. Kaip ir visos organiza
cijos, taip ir ši jau turi valdybą 
ir jos nariai, reikalui esant, galės 
sveikinti įvairias kitas organizaci
jas, o gal net sugalvos įstoti į 
Amerikos Lietuvių Tarybą.

Tautiečiai kalba, jog Pensinin
kų sąjunga gali turėti didelį pa
sisekimą, nes ji bene vienintelė, 
kuri turės natūralų prieauglį. Jei
gu kitos organizacijos skundžiasi 
prieauglio stoka, tai pensininkai 
čia bus laimingesni, nes 65 metų 
riba žmones noromis nenoromis 
paženklina “pensininko” vardu, 
nors dalis tuoj pat į pensininkų 
kategoriją dar nepereina. Bet po 
metų, kitų ir didieji užsispyrėliai 
kapituliuoja.

"Namai ant smėlio" 
angliškai

Š.m. balandžio mėn. pasirodys ang
lu kalba rašytojo Jurgio Giiaudos pre
mijuotasis romanas “Namai ant smė
lio”. Angliškasis knygos pavadinimas 
— “House upon the Sand”. Knygą lei
džia Manyland Books leidykla, kuri 
gražiai užsirekomendavo su savo stam
biais leidiniais angliškai skaitančiai 
visuomenei: poezijos ir novelių antolo
gijomis. su pažymėtinu daugelio tautų 
novelių rinkiniu “?»Iodern short stories 
from many lands”. Tai geriausios no
velės iš “Literary Review”.

Romanas “House upon the Sand” su
laukė puikių atsiliepimų iš anglų ir 
amerikiečb; tliterąių. Vokiečių leidi
nys MemeleF Dampfboot romaną ĮvėK 
tino, palygindamas su E. A. Poe kū
ryba.

Nedidelis kiekis pirmos laidos kny
gų platinamas lietuvių tarpe nepa
prastai palankiomis sąlygomis, duo
dant negirdėtas iki šiol knygų plati
nime lengvatas. Būtent: kas tuoj pat 
iki knygos pasirodymo rinkoje užsira
šys romaną ir atsiųs užsakymo kainą 
S4 pačiam autoriui — J. Gliaudą. 1314 
Maltman Avė.. Los Angeles 26. Calif., 
USA, gaus netik puikiai išleistą knygą, 
bet dar priedu gali laimėti S100 skai
tytojo premiją. Sąlyga yra tik viena: 
atsiųsti apmokėtą užsakymą iki kny
gos išleidimo datos. Skaitytojo premiją 
ir knygos platinimą organizuoja nauja 
organizacija Lietuviškosios knygos pa
tinimo vajus, pasiryžusi ir toliau eiti 
tuo keliu į skaitytoją. Tad Platinimo 
Vajus kviečia jungtis talkon. LKPV

De Gaulle 
populiarumas

Kai visas pasaulis reiškia nepa
sitenkinimą De Gaulle politka. jo 
populiarumas Prancūzijoje didė
ja. Viešosios nuomonės instituto 
duomenimis 61% visų prancūzų 
teigiamai pasisako už jo santar
vę su Vokietija. 64% prancūzų 
yra patenkinti jo vedama vidaus 
ir užsienio politika. Tačiau jo nu
sistatymas prieš Britanijos įsilei
dimą į Europos ekonominę są
jungą terado pritarimo tik 40% 
visų gyventojų; 39% nepareiškė 
jokios nuomonės.

MOHAWK 
Furniture Ltd.

2448 DANFORTH AVE. ir 137 RONCESVALLES AVE. 
Telefonas OX. 94444 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, KĖDES. ŠALDYTUVAI, 
VIRIMO KROSNYS, SKALBIMO MASINOS, 

VAIKŲ BALDAI,
DAŽAI IR KITI NAMŲ APYVOKOS REIKMENYS.

ABI PARDUOTUVES ATIDARYTOS nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. v.
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GINTARO MVZEJVS
Vilniaus valstybinis dailės mažėjus 

Palangoje ruošiasi atidaryti gintaro 
mažėjų, kuriame bus pavaizduota vi
sa lietuviškojo gintaro istorija, pra
dedant legendomis ir baigiant moks
linėmis gintaro atsiradimo teorijomis, 
šiame mažėjuje norima sukaupti Įdo
miausius gintaro rinkinius, išdirbi
nius ir gintarui apdirbti Įrankius. 
Ypatingas dėmesys bus skiriamas 
gintaro gabaliukams su juose užkon
servuotais gyviais ir augalais. Didžią
ją muzėjaus eksponatų dalį tikimasi 
surinkti iš Lietuvos gyventojų. Dail. 
Pr. Gudynas pareiškė: “Gintaro kraš
tas negali būti be Gintaro muzėjaus, 
ir visų mūsų garbės reikalas padėti jį 
organizuoti!”

LIETUVIŠKAS ŠALDYTUVAS
Lietuvos inžinierių iš medienos ir 

plastmasių pagaminto šaldytuvo 
“Snaigė” keturi bandomieji pavyz
džiai buvo pademonstruoti Maskvoje 
Liaudies ūkio tarybos ir valstybinio 
plano komiteto sovietiniams darbuo
tojams. Apie naujuosius šaldytuvus 
rašoma: “šaldytuvai “Snaigė” patrau
kė dėmesį savo gražia išore. Jie deri
nasi su šiuolaikiniu buto interjeru, 
pasižymi paprastumu bei griežtumu 
ir kartu dideliu skoniu, formų grakš
tumu. Trys šaldytuvai su medienos 
drožlių plokščių korpusu, apdailinti 
popieriaus plastiku ir apdengti įvai
riaspalviu poliefiriniu laku, turi iš 
viršaus lygų poliruotą paviršių ir pa
daryti taip, kad gali pavaduoti šeimi
ninkei virtuvės staliuką”.

TRIUKŠMAS DEL LAIDOTUVIŲ
Raseinių rajono Balčių apyl. tary

bos sėkr. Juozas Lionikas atsidūrė 
didelėje komunistų partijos nemalo

nėje: žadama mesti lauk iš partijos 
eilių. Nusikaltimo priežastis — moti
nos laidotuvės. Savo religingą motiną 
Lionikas norėjo palaidoti komunistiš
kai: tarybinis ūkis paskyrė tris sunk
vežimius, buvo pakviestas Skaudvilės 
dūdų orkestras, laidotuvėse pasižadė
jo dalyvauti Balčių mokyklos moki
niai ir mokytojai. Tačiau Lionikui už
bėgo už akių mirusiosios brolis P. 
Jankus, velionę pašarvodamas pagal 
katalikiškas tradicijas. Partiečiai, at
nešę raudonais kaspinais papuoštus 
vainikus, užsirūstino. Buvo atšaukti 
laidotuvėms paskirti sunkvežimiai, 
atsakytas dūdų orkestras, uždrausta 
mokyklos mokiniams ir mokytojams 
dalyvauti Lionikienės laidotuvėse. Gi
minės velionės karstą ant pečių nune- 

. šė iki plento, kur buvo pasamdytas 
pravažiuojantis sunkvežimis. Velionė 
buvo nugabenta i Stulgių bažnyčią ir 
čia su visomis katalikiškomis apeigo
mis palydėta į kapines. J. Lionikui 
komunistų partija meta sunkų kalti
nimą, kad jis pasidavęs giminių va
liai, kai tuo tarpu turėjęs pasakyti: 
“Aš komunistas. Mirė mano mama. 
Aš noriu ją palaidoti gražiau ir kil
niau, negu jūs. Jeigu kam nepatin
ka — pririšęs nelaikau. Palaidoti man 
padės mano draugai...” J. Lioniką 
kaltinąs komunistų partijos ck in
spektorius A. Ramelis ir “Tiesos” 
koresp. Alg. Stankevičius užmiršta, 
kad visame kultūringame pasaulyje 
yra gerbiami velionies jausmai ir įsi
tikinimai. Anot jų pačių žodžių — 
Lionikienė buvo “ypač dievobaimin
ga”. Komunistinės laidotuvės būtų 
buvusios didžiausias pasityčiojimas iš 
jos įsitikinimų. Visam pasauliui aiš
ku, kad materialistiniam komunizmui 
svetimas net ir elementariausias kul
tūringumas. —vkst—

DIDŽIAUSIAS KAUKIŲ BALIUS, 
rengiamas T. Fondo Hamiltono skyr. 
valdybos, įvyks vasario 23 d., šešta
dienį prieš Užgavėnes, Hillcrest salė
je, II augšte, 510 Concession St., ant 
kalno.’ Pradžia

Benny Ferri orkestras, turtinga lo 
terija, gaivinantis bufetas, laimės sta
liukai ir t.t. Kaukėms bus skiriamos 
stambios piniginės premijos. Tik su 
maškėmis kaukės nepremijuojamos. 
Automobiliams pastatyti — kitoj pusėj 
gves laisva didelė aikštė.

Maloniai kviečiame Hamiltono, To
ronto ir iš visų kitų vietovių visus lie
tuvius ir kaukes gausiai atsilankyti.

Atsilankę turės malonią progą ge
riausioje nuotaikoje praleisti laiką bi
čiulių tarpe; kartu paremsite ir musų 
darbą lėšų telkime pavergtos tėvynės 
išlaisvinimui. Laukiame. Valdyba

VYR. ATEITININKŲ SUSIRINKI- 
MAS — ARBATĖLĖ įvyks vasario 24 
d., 5 vai. p.p. parapijos salėje. Tarp 
kitų susirinkime svarstomų klausimų 
svarbiausias — išrinkti atstovą į ne
paprastą at-kų konferenciją, kuri įvyks 
birželio 7-8 d. Niujorke. Nariams daly
vavimas būtinas. Kviečiame ir prijau
čiančius. Kuopos valdyba

ATVYKO IŠ LIETUVOS. — Per N. 
Metus į Hamiltoną iš Lietuvos atvyko 
Aid. Babeckienės mamytė Eug. Keme- 
žienė, majoro A. Kemėžiaus žmona. E. 
Kemėžienė gyveno Kaune. Ji dalyvaus 
HLKM dr-jos skyr. suruoštame tra
diciniame Užgavėnių blynų baliuje va
sario 26 d. Bus galima duoti jai pa
klausimų apie dabartinį Kauno ir Lie
tuvos gyvenimą. Ji mielai atsakys.

Skyriaus valdyba
IŠMOKĖJO $50.000 DIVIDENDO.— 

“Talkos” sus-mas vasario 9 d. buvo ne
gausus, bet darbingas. Pagerbus mirų-

sius narius — St. Gudinską ir J. Gied
raitį, pirm. E. Sudikas padarė prane
šimą. Pasak jo, suėjo 8 metai kaip 
bankelis veikia. Per tą laiką buvo iš
duota nariamsarti pusantro milijono 
doi .paskolų, o^iM^ininkaw išmokė
jo virš $50.000 dividendo. Reiškia, lie
tuviškas pinigas uždirbo ir grįžo atgal 
lietuviams. Nors bankelis gražiai auga, 
tačiau pirmininkas kvietė narius ra
ginti savo pažįstamus ir draugus įstoti 
nariais į bankelį, nes dar daug lietu
viško pinigo guli angliškuose bankuo
se duodami pelną svetimiesiems. Esą 
dar daugelis tėvų neįrašo vaikų į ban
kelį ir čia netaupo gaunamų iš val
džios pinigų už vaikus. Vaikų taupy
mas bankelyje juos visai kitaip nuteik
tų lietuviškumui, jie galvotų, kad štai 
ir lietuviai turi banką ir jame galima 
laikyti pinigus ir uždirbti procentus, 
kaip ir angliškame banke.

Iždininkas — bankelio vedėjas E. 
Lengnikas pareiškė, kad pr. metais Še
rų ir indėlių suma padidėjo 31%; ba
lansas pasiekė beveik $600.000. Hipote- 
kinės paskolos pr. metais padidėjo virš 
66%. Čekių operacijos irgi padidėjo 
ir jomis dabar naudojasi 139 nariai. 
Depozituose laikomiems pinigams nuo 
sausio 1 d. 1963 m. pakelti palūkanų 
procentai ligi 3*4%.

Kredito komisijos narys A. Šukaitis 
davė duomenis apie paskolų išdavimo 
eigą mėnesiais ir paskolų dydžio pa
grindu. Kontrolės komisijos aktą pa
skaitė pirm. J. Varanavičius. Komisi
ja rado viską tvarkoje.

Valdybos pateiktos apyskaitos ir są
matos 1963 m. ir pelno paskirstymas 
susirinkimo patvirtinti be didesnių dis
kusijų. Likutis nepaskirstyto pelno pa
liktas sekantiems metams.

. Šiems metams iš valdybos, kadenci
jai pasibaigus, išėjo — St. Dalius ir 
A. Repčys; iš rev. k-jos — P. Lukošius 
ir iš kredito k-jos — A. šukaitis. Val
dyba, remdamasi įstatais, pasiūlė juos 
perrinkti kitam 3-jų metų terminui. 
Susirinkimas naujų kandidatų nepa
siūlė, ir minėti asmenys liko aklama
cijos būdu palikti kitam 3-jų metų ter
minui. Alf. Vainauskas paliktas valdy
boje vienų metų terminui baigti miru
sio J. Giedraičio kadencijai.

Kiek daugiau pasisakymų pareikšta 
dėl pelno paskirstymo jaunimo organi
zacijoms. Kadangi nepadalinto pelno 
daug nesusidarė, tai susirinkimas bal
sų dauguma nutarė palikti jį kitiems 
metams, o reikalui esant prašančios 
jaunimo organizacijos kreipiantis ga-
lės būti sušelptos metų bėgyje, šešta-

VAJUS TAUTOS NAMAMS 96 sa
vaitėje davė vieną LN narį A. K. iš To
ronto su $200 ir pasiekė $92.400. Nuo
širdus ačiū!

Dabar, kai LN v-ba vieningai nuta
rė statyti LN už $275.000 maloniai 
prašau visus tautiečius nelaukti sta
tybos pradžios, bet ateiti su finansine 
parama tuojau.

MOŠŲ KINO TEATRE vokiški fil
mai — “Die Grosse Freiheit” ir “Hei- 
raten verboten” — abu spalvoti — bus 
rodomi šį sekmadienį, vas. 24 d.; se
ansų pradžia 5.30 ir 7.30 v.v. Visiems 
puiki proga prisiminti vokiečių kalbą 
ir tuo pačiu pamatyti gražią -kultūrinę 
programą.

Nuo ateinančio pirmadienio, vas. 25 
d., visą savaitę eis puikūs spalvoti fil
mai: “Bridges at Toko-Ri” ir “Prisoner 
of the Volga”.

GENUTĖS IR VLADO STABINGIŲ 
puikią 5 m. vedybinę staigmeną su
ruošė vas. 9 d. didokas būrys jo bi
čiulių. Vaišės įvyko naujai įrengtame 
p. Krivinskų svečių kambaryje, kur 
susirinko apie, 40 Stabingių draugų pa
gerbti juos šios sukakties proga. Visa 
eilė kalbėtojų iškėlė p. Stabingių nuo
širdumą, lietuviškumą, visuomenišku
mą ir daug kitų gerų būdo savybių. 
Puiki dovana įteikta jiems šia proga.

Staigmenos suruošimo iniciatyvos 
ėmėsi ir daugiausia darbo įdėjo: Sa
vickai, Krivinskai, Šilinskai ir Januš- 
kevičiai, kurių dėka šis pobūvis buvo 
toks nuotaikingas, gražūs ir puikiai 
paruoštas. Linkime mieliems sukak
tuvininkams ilgiausių ir gražiausių 
ateities metų! Sk. St.

NUOŠIRDŽIAUSIA PADĖKA
Kiekvieno asmens gyvenime esti 

liūdnų, džiugių ir ypatingai džiaugs
mingų dienų bei valandų. Viena to
kių mums visai netikėto džiaugsmo 
dienų buvo vasario 9-toji diena, kai 
mūsų mielieji draugai ir pažįstami 
mums visai net nenujaučiant, suren
gė mums iškilmingą penkių metų ve
dybinio gyvenimo staigmeną, kurios 
metu mes su maloniu nuostabos jaus
mu patyrėme kad per gyvenimą žen
giame ne vieni, bet turime tiek mielų 
ir gerų bičiulių. Už taip turtingai pa
ruoštą staigmeną ir už taip gražią ir 
mielą dovaną mes su giliausiu nuošir
dumu dėkojame ponams Adamaus- 
kams, Agurkiams, Antanaičiamš, As-
menavičiams, St. Bakšiui, VI. Bart-

Padarykite tai dabar
pasinaudodami

Toronto-Dominion Banko
namų pagerinimo paskola!

NAMŲ SAVININKAI — padidinkite savo namo vertę pagerindami jį viduje 
ir išorėje DABAR; kada darbininkai ir medžiagos yra lengvai gaunamos. Jūs 
galite tą padaryti su valdžios laiduojama NAMŲ PAGERINIMO PASKOLA 
TORONTO-DOMINION BANKE. Bankas duos paskolą iki $4.000 žemu nuo
šimčiu ir lengvais išsimokėjimo terminais. ŪKININKAI — pasiteiraukite 
pas vietinį Toronto-Dominion banko vedėją apie ŪKIŲ PAGERINIMO PA
SKOLĄ, gaunamą iki $7.500, išsimokėjimo terminui iki 10 metų. DĖL SMUL
KESNIŲ INFORMACIJŲ — kreipkitės į vietinį Toronto-Dominion banko 
skyrių ir išsiaiškinkite su vedėju. Jis mielai supažindins jus su visomis deta
lėmis ir pamatysite, kaip lengvai TORONTO-DOMINION BANKO NAMŲ 
IR ŪKIŲ PAGERINIMO PASKOLA gali būti sutvarkoma. Užeikite ir pasi
kalbėkite dabar. Jūs tikrai pasinaudosite mūsų patarnavimais.

K

PADARYKITE TAI DABAR! Investuokite į savo namą per

TORONTO-DOMINION
Mes išsiskiriame savo žmonėmis.

THE BANK

Jūsų kaimynystėje yra banko skyrius.

dien. mokyklai paskirta $200 ir Vasa
rio 16 gimnazijos mokiniui išlaikyti 
— $240.

Susirinkimo dalyvių buvo pareikštas 
pageidavimas, kad valdyba paruoštų 
bankelio statuto lietuvišką vertimą ir 
jį kartu su angliškuoju duotų nariams, 
nes jiems būtų naudinga žinoti banke
lio įstatymus.

Valdyba išleido ir išsiuntinėjo vi
siems nariams gražią knygelę su pra
nešimais ir visomis 1962 m. apyskai
tomis. Kiekvienas atsilankęs į susirin
kimą gavo plunksnakotį su gražiu 
“Talkos” lietuvišku Įrašu. Dalyvis

ninkui, Chrolavičiams, Jakubauskams, 
Januškevičiams, Jūraičiams, p-lei M. 
Keženaitytei, J. Kežinaičiui, Krivins- 
kams, Ant. Muliuoliui, Pr. Lesevičiui, 
Paetzgold, Repčiams, Savickams, Ši- 
linskams, G. ir L. Skripkutėms, Šukai- 
čiams, Vizbarams ir Zurliams. Tamstų 
organizuotas prisiminimas šios, kad ir 
trumpos, bet mums brangios, bendro 
gyvenimo sukakties, paliks mums gra
žiausia prošvaiste per visus mūsų atei
ties gyvenimo metų metus. Priimkite 
dar kartą mūsų tyriausią ir gražiausią 
padėką!

Jūsų Genė ir Vladas Stabingiai

WINNIPEG, Man.
NAUJA KLUBO VADOVYBE. — 

Vasario 3 'd. Kanados Lietuvių Klubas 
Manitoboje sušaukė metinį narių su
sirinkimą, kur buvo išrinkta ir 1963 
m. nauja valdyba. Šis klubas yra įdo
mūs tuo, kad jame nariai yra susiskirs
tę į dvi grupes, kurių tarpusavio trin
tis tebesitęsia nuo 1947 m., kai nau
jieji ateiviai pradėjo atsikelti į šį kon
tinentą. Šios dvi grupės yra susiskirs- 
čiusios į dešiniuosius ir kairiuosius. 
Didžioji dalis senųjų ateivių yra patri- 
jotiškai nusistatę, smerkia komunistinį 
smurtą Lietuvos atžvilgiu ir jungiasi 
į bendrą kovą Lietuvai išlaisvinti.

Pačioje pradžioje vienas kitas nau
jųjų ateivių į jį įsirašydavo ir patek
davo į vad. klubo organus, tačiau to
kio buvimas buvo bereikšmis. Į val
dybą dažniausiai įeidavo kairiųjų pa
žiūrų žmonės, todėl jie naujuosius de
moralizuodavo. Vieną naujųjų buvo iš
rinkę net “Liaudies Balso” korespon
dentu, kuris atsistatydino netik iš 
v-bos, bet išsibraukė ir iš klubo narių, 
nes jam “judošiškas” darbas buvo ne
priimtinas ir įžeidžiantis.

1950 m. didesnė grupė naujai atvy
kusių buvo padavę pareiškimus įstoti 
į klubą nariais. Klubo v-bos ir narių 
tarpe kilo nepasitenkinimas, kurie 
.griebėsi klubo konstitucijos pataisy
mo ir užtrenkė duris naujiems atei
viams įstoti į klubą.

1951 m. klubo v-bos posėdyje buvo 
pasiūlyta uždrausti klubo salėje 
“šmeižti” dabartinę sovietinę Lietuvą. 
Klubo v-ba rinko aukas Vilniaus rau
donajai gurguolei ir siuntė sveikini
mus Lietuvos parsidavėliui J. Palec
kiui. Toks klubo pasielgimas iššaukė 
neapykantą naujųjų prieš senuosius, 
kuri truko eilę metų. Klubo vadovavi
mas iki 1960 m. išsilaikė tik komunis
tiškai galvojančios grupės rankose, iš
skiriant mažą priemaišą naujųjų atei
vių be jokio balso. Tenka priminti, 
kad raudonoji grupė sudaro tik mažu
mą. Vadovavimą jiems pasisekė išlai
kyti tik dėl to, kad didžiuma patrijo- 
tiškai nusistačiusių lietuvių laikėsi pa
syviai ir į klubo vadovavimą nesijungė.

Be to, jiems sekėsi ir todėl, kad se
nieji ateiviai mažai kreipė dėmesio į 
politinį gyvenimą, nes per mažai buvo 
pažinę komunizmą ir jo žalą Lietuvai. 
Jie neskyrė ypatingos reikšmės politi
kai, bet labiausiai buvo susijungę 
draugiškumo bei asmeninio sugyveni
mo ryšiais ir politinėje veikloje tarpu
savio kovos beveik nevedė.

NOTARAS
ANTANAS I.WD2IUS, B.L. 

savo ištaigą nuo liepos 1 dienos

perkėlė
j naujas patalpas — 

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

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

Pradžioje buvo stiprių jėgų, kurios 
mėgino šio klubo reikalus tvarkyti ir 
palenkti i geresnę pusę, tačiau buvo 
padaryta ir nemaža klaidų.

Ilgainiui ėmė retėti klubo nariai, ir 
teko atverti duris naujiesiems atei
viams. 1960-62 m., jau į klubo valdybą 
įeina trys iš naujųjų ir keturi iš se
nesniųjų ateivių. Beveik visi svarbes
nieji postai atitenka naujiesiems, iš
skyrus klubo reikalų vedėjo - iždinin
ko postą, kuriame beveik nuo pat klu
bo Įsikūrimo nepajudinamai laikėsi 
kairiųjų pažiūrų žmogus M. Vėdruk.

1963 m. į valdybą išrinkti ir pareigo
mis pasiskirstė: J. Baniukonis—pirm., 
senųjų ateivių; Albertas Nolius — vi- 
cepirm.. nauj. ateivių, Lietuvos sava
noris kūrėjas: J. Demereckas — ižd. 
ir klubo r. ved., n.a.: E. šneideraitis
— finansų rast., n. a.; T. Lukoševičius
— sekr., n. a.: nariai: P. Bagdonas — 
n. a. ir M. Vėdruk, s. a. š.m. į klubo 
v-bą Įeina 5 naujųjų ateivių ir 2 senų
jų. Į revizijos komisiją: K. Pranevičius
— s. a., M. Barauskas — n. a. ir K. 
Strikaitis — n. a.

Dabar reikia kantraus ir atsargaus 
darbo, pasiryžimo ir ištvermės, kad 
pradėta ’ kova būtų galutinai išvesta 
iki galo ir laimėta. Kstr.

Delhi, Tillsonburg
UŽGAVĖNIŲ POBŪVIS. — KLM 

dr-jos skyriaus narės ruošiasi Užgavė
nių pobūviui, kuris Įvyks vasario 23 
d., 7 v.v„ Delhi lenkų salėje. Rengėjos 
pasiskirstė darbais: Augaitienė ir M. 
Povilaitienė prie įėjimo bilietų; lote
rijos reiktam — B. Dirsienė. A. Grin- 
cevičier.e ir O. šiumienė: vyriausia 
blynų šeimininkė — Vindašienė su pa
dėjėjomis. Visos narės pasižadėjo atsi
nešti po lėkštę savų gaminių prie ka
vutės. Kas mėgsta bulvinius patieka
lus, bus pavaišinti karštu kugeliu su 
rūgščia grietine. Bufetą sutiko tvar
kyti: Bačiūnas, G. Rugienis ir V. Trei
gys. Loterijos fantams įsigyti aukojo: 
Augaitienė. J. Augustinavičienė, E. 
Augustinavičienė, Bačiūnienė, B. Dir
sienė, A. Grincevičienė, E. Kairienė, 
P. Laureckienė. D. Norkienė, M. Po
vilaitienė, E. Rugienienė, M. Rimkie
nė, A. Stonkienė, O. šiurnienė, V. Trei- 
gienė, Vindašienė, B. Vytienė, J. Žio- 
gienė. Nuoširdžiai dėkojame visiems 
už gražų bendradarbiavimą. Kviečia
me mielus apylinkės lietuvius ir sve
čius iš toliau atsilankyti į šį Užgavė
nių pobūvį, pasivaišinti ir pasilinks
minti grojant geram orkestrui!

Pelnas skiriamas šalpos reikalams.
Valdyba

METINIS

KAUKIU 
BALIUS

įvyks vasario 23 d., šeštadienį, prieš 
Užgavėnes, Hillcrest salėje,

510 Concession St.

BENNY FERRI ORKESTRAS
• ĮVAIRUS. BUFETAS 

LOTERIJA 
LAIMĖS STALIUKAI 

KAUKĖMS PREMIJOS 
IR T.T.

, PRADŽIA 7.30 v. .v.

Iš visų kolonijų visus lietuvius ir kaukes maloniai 
kviečiame gausiai atsilankyti.

Tautos Fondo Hamiltono skyriaus valdyba

KLK Moterų d r-j a ruošia 
TRADICINI 

UŽGAVĖNIŲ

BIZNU BALIU.
vasario 26 d., 7 vai. vakare. 

Aušros Vartų parapijos salėje.
Grojant puikiai muzikai, svečiai bus pavaišinti vėdarais, 
kugeliu, blynais, spurgomis ir kitais gardumynais. Veiks 
turtinga loterija. • Bilietų kaina $1.25, studentams 50c.

Visų laukiame!
Skyriaus valdyba

Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės

LIETUVIŲ FONDUI įmokėjo: LB 
Brockton apyl. $50; V. ir M. Grėbliu- 
nai Čikagoj $50; F. Kudirka Los An
geles $25; J. ir dr. E. Draugelis iš 
Brazilijos S25; Harfordo, Conn., LB 
apylinkė $100; T. ir T. Sereikos, J. ir 
E. Tijūnėliai, dr. J. Gailun, J. Vitkus, 
J. Dragūnevičius, V. Balčiūnas — hart- 
fordięčiai; J. Guntulis $25.

LIET. FONDO vadovybė praneša, 
kad Čikagos “Internal revenue” įstai
goje išsiaiškinta, jog LF 1962 m. au
kotojų aukos atleistos nuo mokesčių.

TĖVAS J. VAIŠNYS, SJ, Čikagoje. 
T. jėzuitų koplyčioje, sausio 27 d. per 
pamaldas už Lietuvos partizanus ir jų 
žygių mūsų literatūroje Įamžintoją J. 
Daumantą-Lukšą pasakytame pamoks
le apie partizanii kovų teisėtumą pa
gal tarptautinės teisės nuostatus, pa
brėžė, jog jų veiksmai buvo visiškai 
teisėti. Tuomet teisėtos valdžios Lietu
voj nebuvo, o kraštą valdė okupantai. 
Partizanai tuomet buvę teisėtos val
džios funkcijų tęsėjai, legalūs krašto 
šeimininkai. Kadangi tada Lietuvoj bu
vo karo stovis, jų dažni karo teismai 
taip pat buvo teisėti.

BR. JAMEIKIENĖ Čikagoj B. Pakš
to salėj, pristatydama publikai nau
jąją J. Daumanto “Partizanų” laidą, 
pabrėžė, jog tai esanti svarbiausia lie
tuviui knyga po Kristaus evangelijos, 
o mokyt. D. Velička pasiūlė tą knygą 
įtraukti i augšt. lituanistinių m-lų kur
są, kad partizanų prisiminimas būtų 
skiepijamas į jaunimo širdis.

TRUDĖ KIZLAUSKIENĖ, inž. K. 
Kizlausko žmona, niujorkietė, vasario 
2 d. mirė ligoninėje. Velionė buvo 
apie 30 m. amžiaus; paliko dar 6 met- 
tų dukrą.

GEN. LIET. KONSULATE Čikagoj 
sausio 24 d. Įvyko pasitarimas Lietuvos 
paviljono reikalu Čikagos tarpt, pre
kybos parodoje 1963 m. birž. • liepos 
mėn. Pasitarime dalyvavo ALT, LB, 
Arch.-Inž., Prekybos Rūmų ir skautų 
akademikų atstovai. Gen. kons. dr. 
Daužvardis referavo reikalą, pranešda
mas, kad akademikai skautai yra su
tikę paviljoną Įrengti ir parodos metu 
tvarkyti bei prižiūrėti.

IŠRINKTA LIET. TEISININKŲ C. 
VALDYBA: J. Šlepetys, dr. B. Nemic- 
kas, V. Sidzikauskas, M. Brakas, dr. A. 
Trimakas, A. Sodaitis ir A. Ošlapas; 
kandidatai: A. Senikas, dr. J. Petkevi
čius ir V. Stašinskas. Revizijos komi- 
sijon: dr. V, Čepas, A. Keturakis ir B. 
Mickevičius-Mikonis; kandidatai — P. 
Dulevičius ir L. Sperauskienė. Garbės 
teisman: dr. P. V. Raulinaitis, dr. P. 
Pamataitis ir A. Dabšys; kandidatai: 
J. Kutra ir S. Paltus. Balsavo 121 
narys.

Australija .
P. AUSTRALIJOS VYRIAUSYBES 

keli lietuviai yra pakviesti vasario 20 
d. Į Royal Garden Party, kur daly-

dės lietuvių jaunimas pagerbime pade
monstruos lietuvių taut, šokius.

ADELAIDĖJE leidžiamas “Šventa
dienio Balsas” šiuos metus paskelbė 
lietuviškojo jaunimo metais. Straips
nyje apie stovyklas rašoma: “Abi pa
sibaigusios jaunimo stovyklos parodė, 
kad jaunimas, nors jų tėvai kartais ir 
skirtingų pažiūrų, nuoširdžiai susidrau
gauja ir jiems nesuprantamos tėvų 
kovos. Kai tarpusavio santykiuose 
draugiškas nusiteikimas, bičiulišku- 
mas, tada ne tik pasijuntame, bet ir 
esame broliai ir sesės. Apšmeižti lie
tuvį yra lygiai tas pats, kas drėbti 
purvo į Lietuvos veidą, nes tuo nai
kinama pagarba lietuvio lietuviui —”

LIGONIAI ADELAIDĖJE. Povilas 
Matiukas guli St. Margaret ligoninėje. 
Račys, 13 metų berniukas, buvo Įkritęs 
i jūrą. Netrukus jam bus daroma gal
vos operacija Elizabeth ligoninėje. Ten 
gydosi ir A. Janilionis.

VASARIO 16 MINĖJIMAS Adelai- 
aėje buvo surengtas vasario 16 d. Vė
liavų pakėlimas įvyko Liet. Namų aikš
tėje; šv. Mišios — šv. Kazimiero kop
lyčioje. Iškilmingame minėjime Liet. 
Namų salėje — kun. Pr. Dauknio pa
skaita. Po pertraukos — vaidinimas 
“Vaivai

UŽ KĄ PREMIJUOTINI JAUNIEJI 
STOVYKLAUTOJAI? Štai, moksleivių 
ateitininkų stovykloj, Dainavoj Aust
ralijoj, premijuoti: kaip pavyzdingiau
sias stovyklautojas — L. Vasiliūnas, 
stovyklos metu žymiausią pažangą lie
tuvių kalboj padaręs — Algis Palaitis, 
tvarkingiausias stovyklautojas — A. 
čiplys; iš mergaičių tvarkingiausia — 
V. Antanaitytė, pavyzdingiausiai pa
vestus darbus virtuvėje atlikinėjusi ir 
dažnai savanoriškai — Aušrelė Blan- 
dytė. Be to, dar visai eilei berniukų ir 
mergaičių buvo įteiktos dovanos už 
gražiausius pasirodymus kultūriniuose 
parengimuose ir rašinėlių konkurse.

Argentina
LIET. TAUTINIS ANSAMBLIS 

“RAMBYNAS”, Lydijos Petravičienės 
ir Alfonso Petraičio vadovybėje, pa
siruošęs vykti i II P. Amerikos lietu
vių kongresą Urugvajuje. Tenai pra
mato pasirodyti televizijoje su savo 
tautiniais šokiais bei liaudies dainų ir 
eilėraščių pyne. Paruošė Pr. AL

LONDON, Ont.
VISI Į KAUKIŲ BALIŲ!—Jis Įvyks 

šeštadienį, vasario 23 d„ Eastern Star 
Temple salėje, netoli Richmond St. ir. 
CP gelež. stoties. Pradžia 7.30 v .v. 
Praeitais metais kaukių balius sukėlė 
didelį susidomėjimą. Šiemet bus dar 
įdomiau. Nepamirškime atsilankyti 
ir ... užsidėti kaukę! D. E.

Vokiečiai susitarė
vaus Anglijos karalienė Elzbieta su 
kunigaikščiu Pilypu. Ta proga Adelai-

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI $3.00®, mor. 
gičhi paskolos iki turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 291 — Telefono JA. 84511

su lenkais
Varšuvoje sudaryta prekybos 

sutartis trims metams. Fed.'Vo
kietijos atstovai reiškė pageidavi
mą turėti prekybos atstovybę 
Varšuvoje. Lenkų nuomone, tokia 
atstovybė atitiktų Lenkijos jau 

Į nuo seniau turimą prekybinę at- 
jstovybę Frankfurte. Jie pabrėžė 
! nenori, kad tokia atstovybė suda- 
i rytų Įžangą Į diplomatinių santy-
• kių užmezgimą. E.



5 psi.

ISTORIKO PASTABOS
Kultūrinėje veikloje

VASARIS

Torontas, vasario 5, 1963.

PED. LITUANISTIKOS INSTITU
TO neakivaizdinio dėstymo reikalams, 
t.y. L. Dambriūno “Lietuvių kalbos
sintaksei” išleist,!, Liet, tautinis akade
minis sambūris, kuriam vad. teis. Jo
nas Našliūnas, paskyrė $200. Sintaksė 
jau spausdinama ir pasirodys apie ba
landžio - gegužės mėn. Tas pats an
samblis Pr. Pauliukonio “Lietuvos is
torijos dėstymo metodikai” išleisti jau 
anksčiau yra paskyręs $250. Metodika 
spaudai jau paruošta ir laukia spaus
dinimo eilės.

“Atnešk man vašką ir knatus, 

Tėte, pritaisyk prieš krosnį

SOL. NERUA LINKEVIČIŪTĖ, so
lo partijas dainavusi lietuvių operose 
ir. dažnai pasirodanti parengimuose, 
yra numačiusi dainų ir arijų rečitali 
rugsėjo 28 d. Jaunimo Centre, Čika
goj. Spalio pradžioj solistė išvyks il
gesnėm dainavimo studijom į Italiją. 
Vėliau planuoja pastudijuoti ir Vokie
tijoje.

PROF. VL. JAKUBĖNAS sukūrė ir 
jau baigia instrumėntuoti specialų tau
tinių šokių šventei maršą “šokėjų ei
sena”. JAV ir Kanados liet, tautinių 
šokių šventė įvyksta 1963 m. liepos 7 
d. Čikagoje.

J. KAPOČIUS, Lietuvių Eenciklo- 
pedijos leidėjas, išvyko į P. Ameriką 
aplankyti lietuvių veikėjų ir pasitarti 
enciklopedijos reikalais. Daylvaus II 
P. Amerikos lietuvių kultūros kon
grese.

VILNIUJE PASIRODĖ JAV gyv. Al
bino Morkaus - Markevičiaus apsaky
mų knyga “Baltasis miestelis”. “Tiesa” 
16 nr. pažymėjo, kad autorius esąs 
“pažangus” JAV lietuvių rašytojas, 
kad jis temas paėmęs iš lietuvių gy
venimo Lietuvoje ir Amerikoje. Apsa
kymuose autorius juodina laisvųjų lie
tuvių veiklą JAV ir Europoje.

MASKVOJE buvo išleista Maironio 
poezijos rinktinė. Skelbiama, kad E. 
Mieželaičio eilėraščiai išversti, be so
vietų satelitinių kraštų, dar ir į vokie
čių, anglų, prancūzų kalbas. Dabar 
Maskvoje numatyta išleisti V. Mykolai
čio-Putino “Sukilėliai” ir nauja “Alto
rių šešėly” laida rusų kalba.

VILNIAUS FILHARMONIJOS SA
LĖJE koncertavo Maskvos Čaikovskio 
konservatorijoje ir aspirantūroje stu
dijuojantieji jaunieji lietuvių meni
ninkai: Vilius Masilionis, Birutė Al- 
monaitytė, Danutė Pomerančaitė ir 
Aldona Radvilaitė.

Tėviškės Žibartai • 1963. II. 21. — Nr. 8 (684) Su prekybos ir piniginio ūkio 
----------------------pagyvėjimu neišvengiamos buvo 

ir kredito operacijos. Kilo pinigų 
skolinimo reikalas, davęs pradžią 
bankams. Pats pinigų skolinimas 
virto pelningu verslu, davęs pui- 

DABARTIES ŽYDŲ TIKROVĖ- - - - - - - - kauptf turtus turtingiesiems. Juk
MnaBBiviMA ■■ anais laikais pinigas buvo retasPRAEITIES ŽVILGSNIU I . J JAKj;TAS

Paskolos apsunkinimas iki 50% inCP i___  _ _____žydai viduramžių 
pasaulyje

žydai, versdamiesi prekyba, 
plačiai keliavo tarp rytų ir vaka
rų jau viduramžių pradžioj. Iš 
prekybos jie, žinoma, lobo ir tuo
metinio skurdaus agrarinio ūkio 
kraštuose jie Įžymūs tapo savo 
turtais. Magėjo jų turtai ir kara
liams, ir tie jiems ėmė dovanoti 
“apsaugos raštus”, žinoma, už ge
rą atlyginimą, žinomas toks raš
tas Liudviko Pamaldžioje (814- 
40), kur žydams leidžiama švęsti 
subatą ir draudžiama krikštyti jų 
vergai. Šis paskutinis nuostatas 
smarkiai piktino bažnyčios žmo
nes, kaip matyti iš raštų Lyono 
vyskupo Agobardo (770-840).

Lyono miestas buvo dar Romos 
imperijos metu žymiausias politi
nis ir prekybinis centras. Jame 
susidūrė keliai, vedusieji iš Itali
jos ir iš jo šakojosi po visą Gali- 
ją. Tat suprantama, kad pirkliai 
žydai jame gausiai spietėsi ir šio 
miesto vyskupui jie labiausiai už
kliuvo. Jo išlikę 5 laiškai impera
toriui, nukreipti prieš žydus, ryš
kina šiųjų santykius su krikščio
nimis. Vyskupas labiausiai skun
džiasi imperatoriui, kad neleidžia
ma krikštyti žydų vergų ir šaukia
si bažnytinių sinodų nutarimų, 
kur Įsakmiai uždedama pareiga 
Bažnyčiai krikštyti ir vergus, jei 
jie to pageidauja. Nepatinka jam 
taip pat matant krikščiones mo
teris triūsiant žydams tarnaitėmis 
ar darbininkėmis. Užkliūva jam 
ir žydų šmeižtai, nukreipti prieš 
Kristų,* Mariją ir apaštalus ir „jų 
kalbos, jog Mozės tikėjimas esąs 
pranašesnis už krikščioniškąjį.

Agobardo laiškai ir kiti šalti
niai rodo, kad žydai frankų vals
tybėje jau prasikišo savo Įtaka ir 
piniginėmis priemonėmis galėjo 
pirktis sau privilegijuotą padėti.

Su frankų valstybės išsiplėtimu 
i vokiškus kraštus, kai ji pasiekė 
Elbės ir Dunojaus ribas, žydai pli
to ir vokiškose žemėse. Daugiau
sia jų priviso Pareinės didesniuo
se miestuose, kur ėjo prekyba ir 
buvo žinomesnės mugės. Jie atėjo 
Į vokiškus kraštus jau sųprancū- 
zėję bent kalbos atžvilgiu ir tuo 
būdu jau ir kalba išsiskyrė iš vie
tos gyventojų. Vokiečiai karaliai, 
didikai ir vyskupai dovanojo 
jiems privilegijas su teise gyventi 
savose bendruomenėse pagal sa
vus Įstatymus. Žydai kūrėsi mies
tuose atskiruose kvartaluose (ge
tuose, kaip vėliau imta vadinti) 
ir čia sudarė savas pirklių gildi
jas.

Žydų pogromai
Tad žydai savomis sodybomis 

buvo jau aprėpę visą vakarų Eu
ropos žemyną, kai juos užklupo 
didelis siaubas, pirmojo kryžiaus 
karo pažadintas (1096). Kryžinin- 
kai krikščionys, Įkaitinti pamoks
lininkų, sakiusių ugningas kalbas 
prieš Kristaus priešus, šoko žu
dyti ir plėšti čia pat pašonėje bu
vusių Jo priešų. Visur Europoje, 
kur tik kryžininkai rinkosi ir žy
giavo, vyko dideli žydų pogromai.

Geriausiai jie žinomi dideliuose 
pareinės mietuose, kur jų dau
giausia gyventa. Bažnyčios garbei 
reikia pripažinti (sekant ir žydų 
autoriais, k.a. Grayzel), kad ji ko
vojo su pogromais ir gynė žydus 
nuo įtūžusių minių. Bet jos siau
tėjo, kol kryžiaus karo Įkarštis at
slūgo. Kartojantis kryžiaus ka
rams, kartojosi ir pogromai. Ren
giant pvz. antrą kryžiaus žygį 
(1146) atsinaujino jie pareinėje. 
Čia, Mainco arkivyskupijoje, at
sirado domininkonas Rudolfas, 
varęs smarkią agitaciją prieš žy
dus. Arkivyskupas sufanatizuo
toms minioms malšinti pakvietė 
iš Prancūzijos garsų vienuolį Ber
nardą iš Clairvaux, cistersų ordi
no kūrėją. Bernardas išvystė įs
pūdingą propagandą prieš pogro
mus, kalbėdamas, jog žydai ir 
šiaip Dievo pakankamai nubausti 
išsklaidymu po platų pasaulį. Be 
to, Dievo valia jie pasaulio pabai
goje vis vien atsiversią. Tad nėra 
jokio reikalo jų persekioti. Ta pa
čia proga Bernardas karštai ragi
no pareinės vokiečius eiti į kry
žiaus žygį ir net išjudino patį im
peratorių Konradą III vesti kry- 
žininkus Į šv. Žemę.

Pasakos 
ir Įtarinėjimai

Čia suminėti ir vėliau pasikar- 
tojantieji daugiausia kryžiaus ka
rų sąjūdžių metu žydų persekioji
mai rodo aiškiai juos buvus sve
timu kūnu krikščioniškoje bend
ruomenėje. Tuo tarpu kai Euro
poje Įvairios tautos mišo ir iš jų 
kūrėsi daugiau ar mažiau viena
lytės bendruomenės, žydai paliko 
savyje užsidarę ir pagal savo ti
kybą ir papročius gyveną. O juk 
taip dažnai atsitinka, kad nuo vi
sos visuomenės atsiknojusi grupė 
būna Įtarinėjama ir visokiomis 
paskalomis apipinama. Panašiai 
atsitiko ir žydų bendruomenei, 
kai antrojo kryžiaus karo metu 
kilo pasakos apie žydų praktikuo
jamą slaptą hestijos profanavimą 
ir ritualinį krikščionių kūdikių 
žudymą (ypač apie Velykas), šis 
paskutinis mitas labai plačiai pri
gijo visoje Europoje ir Lietuvoje 
jis buvo kartojamas dar mūsų at
menamais laikais. Yra priskai
čiuota iki pusantro šimto bylų 
tuo reikalu su kartais skaudžio
mis pasekmėmis žydams — išva
rymu iš miestų bei sričių.

Įtakingi prekyboje
šiaip uždarai gyvendami žydai 

savo ekonominiu svoriu visdėlto 
veikė smarkiai Europos visuome
nę. Jie, visad buvę pirmieji pini
ginio ūkio varikliai, ypač ėmė 
reikštis toje srityje nuo 12 a., at
seit nuo kryžiaus karų, kai pradė
jo kilti miestai dėl padidėjusios 
prekybos su rytais. Žydai, jei šios 
orekybos ir nemonopolizavo, tai 
bent žymia dalimi pasisavino ją 
ir krovėsi sau iš jos kapitalą. La
biausiai pirmavo žydai vergų pre
kyboje, kuri klestėjo visais vi
duramžiais ir perėjo i naujuosius 
laikus juodųjų vergų prekybos 
forma.

buvo dažnas reiškinys. Kartais 
siekė dar augštesnio lygio — net 
per 100%. O 10% laikyta visai 
padori ir net Bažnyčios leista nor
ma. Mat, Bažnyčia tuojau Įsikišo i 
skolininkų verslą ir savo susirin
kimuose skelbdavo nuostatus, 
draudusius tikintiesiems plėši
kauti palūkanomis. Atsirado tada 
ir smerkiamas žodis “usura”, ku
riuo vadintos didelės, plėšikiškos 
palūkanos; arba net “usura vo- 
rax”, tą žodi pastiprinąs. Bet baž
nytiniai nutarimai praskambėda- 
vovo neužgirsti ir paties gyveni
mo nekeitė. Net ir patys Bažny
čios dignitoriai, kuriems priklau
sė didžiausia žemių dalis, dalyva
vo paskolų operacijose ir naudo
josi dideliais procentais.

Didieji skolintojai
Paplitusiame pelningame skoli

nimo versle ypač žymus buvo žy
dų dalyvavimas, nes jie daugiau- 

i šia pinigų turėjo. Nors jie ir ne
buvo vieninteliai skolintojai, ta
čiau jie tiek prasikišo, kad nu
stelbė tos pačios rūšies verslinin
kus pvz. lombardus. Skolinimas 
pasidarė lyg išimtinis žydų vers
las ir visuotinis kaltinimas dėl 
plėšikiškų procentų krito ant jų 
pečių. Krikščionių neapykanta 
žydams šiuo atveju dar ir dėlto 
didėjo, kad jų nevaržė bažnytiniai 
nuostatai dėl procentų ir tuo bū
du jie turėjo pirmenybę prieš 
krikščionis. Bet dėl procentų 
smerkiamus žydus gerai priden
gė valdantieji sluogsniai ir šiaip 
galingieji, gomavę pinigų praban
giam gyvenimui ar kokioms ka
riškoms operacijoms. Jie mielai 
skolinosi iš žydų ir už tai davinėjo 
jiems apsaugos raštus, šiuos raš
tus žydai dažnai pirkdavosi iš ka
ralių ir šiaip didikų. Karaliai tie
siog Įpareigodavo žydus mokėti 
tik jiems specialius mokesčius už 
globą ir tie mokesčiai (fiscus ju- 
deorum vadinami) dažnu atveju 
virto karališka regalija, panašiai 
kaip druskos (salinu), kasyklų ir 
kiti mokesčiai. Tad karalių globo
jamų žydų turtas atsidūrė lyg jų ____
dispozicijoje. Gražiai tai išreiškė ma buvo padaryti, čia karaliai tu- 
vokiečių imperatorius Friedri- rėjo daugiau formaline valdžią ir 
chas II vad. auksinėje bulėje1 negalėjo išvaryti žydu iš visos 
1236 m., kai jis žydus pavadino valstybės. Čia žydus trėmė paski-

Ilgąją bambuko lazdą”,
J

“Taisykit vyrai daržo įrankius

Jau ilgėja dienos”, 

Linksmiau čirpia žvirbliukai

Ant plikos alyvos. Kreiva vėžė 

Ir ežys išlindęs iš urvelio 

Mato savo Šešėlį,

Tuojau mes išsinersime iš sniego batų 

Pakeisime sunkų apdarą

Ir lauksime pirmo lietaus, 

Kuris nuplaus nuo žemės veido 

Žiemos susirūpinimą.

Gulbės giesmes" autorius apie premija
1962 m. Liet. Rašytojų dr-jos 

premija buvo paskirta dr. Jonui 
Griniui už jo dramini veikalą 
“Gulbės giesmė”. Autorius, už
klaustas apie ją mūsų bendradar
bio Miunchene, pareiškė

— Aišku, man buvo nemažas 
džiaugsmas ir staigmena gauti 
Bern. Brazdžionio telegrafini pra
nešimą, kuris mane raidiškai iš
vertė iš lovos, — atsakė “Gulbės 
giesmės” autorius. — Man ypač 
maloni Lietuvių Rašytojų ar-jos 
premija. Ji labiausiai nesuinte
resuota, sudaroma iš aukų tų lie
tuvių, kurie nori, kad lietuviško
jo žodžio dailioji kūryba nesusilp- 
tų pasauly. Be to, ta premija yra 
nepriklausomos Lietuvos valsty
binės premijos tęsinys. Argi ma
ža garbė būti pastatytam greta J. 
Aisčio, Bern. Brazdžionio, F. Kir-

šos, K. Bradūno, P. Andriušio, L. 
Andriekaus ir kitų. Nors aš pats 
vertinu savo “Štella maris”, 
“Žiurkių kamerą” ir dar niekur 
nespausdintą “Vėjų” komediją, 
bet man ypač prie širdies “Gul
bės giesmė”. Juk prie jos grįžau 
net du kartu. Malonu, kad ji pri
pažįstama, tik man gaila, kad ji 
iš spaudos išėjo su korektūros 
klaidomis. Važinėdamas po Ame
riką, kai drama buvo spausdina
ma, aš pats visai negalėjau prižiū
rėti korektūros.

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

Religija šeimoje — tik formalumas

Putvinskis, atrodo, laikėsi Rousseau auklėjimo pažiū
rų — paliko’vaikus gamtos prieglobsty. Norėjo galimai 
ilgiau išlaikyt juos nepaliestus civilizacijos ir religijos 
Įtakų. Neleido vaikų nei i mokyklą.— niošė namie ligi 
trečios klasės. Išleisdamas i Liepojos gimnaziją apgailes
tavo. kad jie ten turėsią mokytis tikybos, nes tokia esanti 
tvarka. Teksią jiem prieiti ir sakramentų, bet tai būsiąs 
tik mokyklos reikalaujamas formahimas.

Vaikai atliko ši “formalumą” pirmą kartą ir tuo vis
kas baigėsi.

— Aš net neprisimenu pirmosios išpažinties ir komu
nijos momento, — pasakojo vienas Putvinskio vaikų nū
nai. — Man nepadarė jokio Įspūdžio.

Kaikurių “formalumų" negalėjo išvengti ir pats Put
vinskis. Priimdavo kunigus kalėdoti, švęsdavo Kūčias, 
vardines ir kitas šventes.

Motina prasitardavo, kad po mirties išnyksianti kaip 
dūmas. Vaikų klausinėjama, iš kur viskas atsirado, aiškin
davo — iš embrijonų. Kas tie embrijonai ir iš kur jie? To 
ji nebesugebėjo vaikam atsakyti. Jos pačios kambary liko 
neišmesta Kristaus galvutė, kurią vysk. Valančius buvo 
jai dovanojęs.

Negaudami religinio auklėjimo, vaikai visdėlto negir
dėjo namuose kalbų prieš Dievą, Bažnyčią, kunigus. 
Šiaip namų atmosfera buvo dora ir kilni. Tėvai buvo

karinių valstybių, kuriose vidur
amžių gale karaliai turėjo beveik 
absoliutines valdžias, žydų vary
mus galėjo vykdyti valstybiniu 
mastu, tai Vokietijoje to negali-

“mūsų iždo tarnais (servi carne- 
rae nostrae).

Neapykanta ir 
trėmimai

Tapę dideliais skolintojais vai-! laikė nei kituose vakarinės Euro- 
dantiems sluogsniam ir šiaip ga--pos kraštuose ir šioje šalyje jų 
lingiem asmenim, žydai užsitrauk
davo jų tokią neapykantą, kad 
jais stengtasi atsikratyti. Nuo 12 
a. pasikartojantieji trėmimai bu
vo tam parinkta priemonė. Pran
cūzų karalius Filypas II Augustas 
bus bene pirmas parodęs jų trė
mimo pavyzdi (1182). Nuo šio me
to sekė trėmimai Įvairiose valsty
bėse bei miestuose per kelis am
žius. Iš Anglijos jie pvz. buvo iš
varyti 1290, iš Prancūzijos 1306, 
15 a. gale iš Ispanijos, Portugali
jos, Sicilijos ir iš Įvairių Vokieti
jos ir Austrijos miestų. Jei iš va-

ri miestai ir sričių valdovai ir jie 
galėjo keltis į kitas sritis bei 
miestus, kur jų niekas nejudino. 
Tad Vokietijoje žydai geriau išsi-

daugiau susispietė.
Skaudžiai žydai gavo pajusti 

Europą užklupusį juodąjį marą 
1348-50 m., kuriuo mirė gal iki 
pusės gyventojų. Maras sujaudi
no minias, kaip ir kryžiaus karai 
kadaise, ir jų jausmai išsiliejo Į 
žydiškus pogromus. Svarbiausias 
pogromų motyvas buvo paplitusi 
paskala, kad žydai nuodiją krikš- 
nims šulinius ir tuo platiną marą, 
šiuo metu daugiausia Vokietijos 
žydai, pagauti pogromų’ siaubo, 
bėgo Į rytus ir atsidūrė Lenki
joje.

Skubiai reikalingi 
dokumentai

Vokiečių leidykla V. Vokietijoj 
ruošia dokumentinį leidinį apie 
sovietų išvežtuosius Sibiran. “TŽ” 
redakcija yra gavusi leidėjo laiš
ką, kuriuo jis prašo parūpinti ati
tinkamos medžiagos: Sibire ken
tėjusių asmenų laiškų, praneši
mų, nuotraukų, išleidimo liudiji
mų, maldaknygių, pamokslų iš
traukų, padarytų Įrankių nuo- 
raukų, ten pergyventų Įvykių ap

rašymų ir pan. Tokią dokumenti
nės vertės medžiagą prašoma 
siųsti leidėjui arba padaryti foto
statines kopijas (pastaruoju atve
ju praleisti vardus bei pavardes). 
Leidinys pavadintas “Eisbedeck- 
te Lippen — Traenen in den Au
gen” — Apledėjusios lūpos — 
ašaros akyse. Medžiagą siųsti šiuo 
adresu: Cinema Verlag, inhaber 
Albert Annies, Waiblingen/Rems 
Teinr.-Kuederli Str. 1, W. Ger
many.

Į PROF. J. ŽILEVIČIAUS Muziko
logijos archyvą Čikagoje plaukia mu
zikinis turtas iš visur, ypač iš miru
siųjų muzikų palikimo. Neseniai gau
ti mirusio komp. Valeikos maršų ir 
valsų rankraščiai; taip pat ir muz. Ado
mavičiaus rankraščiai.

Archyve yra daug medžiagos, kuri 
tebėra dėžėse ir nesurūšiuota. Turima 
brangių rinkinių pvz. 1830 m. Kražių 
jėzuitų išleistas giesmynas gražia augš- 
taičių kalba, kaip įrodymas, kad ir ta
da bažnyčiose giedodavo lietuviškai. 
Tokių rankraščių ir pavergtoj Lietu
voj niekas neturi.

SOL. G. VASILIAUSKIENĖ šį ru
denį iš Australijos atvyks koncertuoti 
į JAV. Amerikoj ją globos J. ir M. 
Bachunai. Reikia tikėtis, kad solistė 
pasuks ir Kanadon.

MELBOURNO lietuvių dainos sam
būris ketina iš Australijos atvykti 
koncertuoti į JAV.

SKULPT. ANT. BRAŽDYS, cikagie- 
tis, laimėjęs stipendiją studijuoti Eu
ropoj, yra priimtas gilinti meno studi
jų į Royal kolegiją Londone, Brita
nijoje.

DIENR. “DRAUGAS” metinę prenu
meratą pakelia vienu doleriu; kurie 
1963 m. prenumeratą užsimokės iki 
kovo 1 d., šis kainos pakėlimas dar 
netaikomas.

KUN. DR. F. GURECKAS nuo va
sario 1 d. pradėjo dėstyti De Paul uni
versitete.

ST. PILKOS rečitalis ir sceninio dar
bo 40 metų pagerbimas rengiamas ko
vo 17 d. Apreiškimo par. salėje, Niu
jorke. Sudarytas iš Įvairių org-jų ko
mitetas. Pr. Al.

Bonna. — Miunstery, Fed. Vo
kietijoje, kur veikia vienintelė 
latvių gimnazija, dabar kuriamas 
didesnis latvių švietimo židinys, 
"tatomi rūmai gimnazijai ir ben
drabutis. Dalį gimnazijos staty
bos išlaidų padengs Miunsterio 
miestas. E.

VALST. AKADEMINIAME OPE- 
ROS IR BALETO TEATRE Vilniuje 
sausio 22 d. pirmą kartą pastatyta 
Rimskio Korsakovo opera “Mozartas 
ir Salieri” rusų kalba. Ją pastatė J. 
Grybauskas, o pagr. vaidmenį atliko 
tenoras Virgilijus Noreika — Mocar
to, R. Siparis — Salierio. *

LIETUVOJE PAMINĖJO 175-sias 
anglų poeto Byrono gimimo metines. 
Jo poezija Lietuvoje išleista 1955 m., 
dramos — 1958 m. ir lyrika — 1961 
metais.

Atsiųsta paminėti
Lietuva, nr. 1, sausio mėn., 1983 m. 

Filatelistų draugijos biuletenis, red. E. 
Petrauskas, 7742 So. Troy St., Chicago 
52, Ill., USA.

Hamiltono Liet. Kredito Kooperaty
vo ‘Talka” apyskaitinis leidinėlis apie 
1962 metų veiklą, 12 psl.

Metmenys, 1962 m. nr. 5. Jaunosios 
kartos kultūros žurnalas. 192 psl. Re
daguoja dr. Vyt. Kavolis. Iliustruotas 
dail. A. Mončio, dail. A. Šimkūno, Ž. 
Mikšio, Vyt. Virkau kūrinių reproduk
cijomis. Straipsniai: H. Nagio, J. Pi
voriūno, K. Ostrausko ir kt. Apstu po
ezijos, recenzijų, apžvalgų.

Ateitis, nr. 2, vasario mėn. 1963 m. 
Turiny: T. Pautieniūtė, Prakeikti pi
nigai; D. Bajorūnaitė, Vieno beržo is
torija; kun. K. Pugevičius, Bažnyčios 
pavasaris ir kt.

Eglutė, nr. 2, vasaris, 1963 m. Kas

griežti blaivininkai — net svečiam nedėjo ant stalo stik
lelių. Apylinkės žmonės ir ypač kumečiai gerbė šią šeimą 
dėl gailestingos ir teisingos širdies, tik stebėjosi jų bedie
vybe. Kitiem jų bedievybė buvo pavyzdys. Vienas kume
čio vaikas, kuriam Putvinskis buvo padaręs daug gero, 
išvyko Į Ameriką ir pasidarė bedieviu. Kai po daugelio 
metų ši vyrą sutiko Amerikoj Putvinskio dukra, jis nuste
bo, kad ji ne bedievė. Ši bandė aiškinti, kad ir tėvas ne
buvęs bedievis, ypač vėliau, bet šis vyras nenorėjo nė 
girdėti. Savotiškas paradoksas: tėvas savo pavyzdžiu pa
stūmėjo žmogų nuo religijos, o dukra dabar nori ji grą
žinti — jau kuris laikas už ji besimeldžianti.

“Grįžkime taisyti klaidų”
Argi Putvinskis buvo bedievis? Bent jau Dievo nebu

vo atmetęs. Tik jis buvo supainiotas naujų pažiūrų — 
evoliucinių ir revoliucinių. Pats buvo Įveltas Į 1905 metų 
revoliuciją, dėl to suimtas ir išsiųstas į Rusiją. Antrą kar
tą nišai vėl suėmę išsiuntė Rusijon 1914 m.

Putvinskis mėgo daug skaityti, ypač tremty je. Žmogus 
jis buvo kovojantis ir jieškantis. Skaitė, mąstė, rašė. Iš 
to meto rašinių ryškėja jo dvasinis nerimas.

Jau 1914 m. Voskresenske jis rašė “Iš jos kelionės”. 
Toji “Ji” — tekste rašoma iš didžiosios — turima galvoj 
siela. Ir ką jis randa toj savo sielos kelionėj?

— Daug yra negyvo manyje, kuris sako: vis tiek. Daug 
yra gamtiško sapningo, kam valios neturiu. Daug parei
na nuo valias, amžinai rūpestingos — budžiosios, amžino 
priešo — blogo. Bet triiksta, dar triiksta man Vieno. Dar 
Vienas sieloje lyg juda. Dar Vienas saulės prašo. Be tam- ' 
sos nebūti} šviesos ... Be “atgal” nebūtų “pirmyn”. Jei yra 
blogo budrus priešas, turi būt gero budrus draugas.

Jame pačiame griimėsi lyg “du genijai”, kuriuos jis 
vaizduoja Spamiaus ir Pročiaus vardu. Vienas atstovavo 
širdžiai ir valiai, antras — protą. Vienas gynė savo deivę 
— Siekį antras savo — Gyvę (gyvybę). Jiedu vedė ilgą 
ginčą: kas viską valdo — laisva vah’a ar aklas gamtos 
būtinumas — determinizmas? Pagaliau jiedu padavė vie
nas antram ranką ir tarė;

— Eiva, grįžkiva klaidų taisyti.
— Eisiva, brolau, eisiva, bet lukterėkiva, kol gaisras 

(karas) nutils.

Kurti naują lietuvių aristokratiją!
Grižo jis Lietuvon 1918 m., kai karas dar buvo nepa

sibaigęs. Jungėsi į kovą už Lietuvos atstatymą ir jau 
1919 m. pradėjo kurti naują šaulių sąjūdi. Kokia buvo jo 
mintis kuriant šią organizaciją? Ar tik karinė? Jam rūpė
jo ypač moralinis jaunimo apšarvojimas. Per šią organiza
ciją, norėjo atrinkti geriausią elementą — augštos moralės, 
blaivų, kūrybišką, užgrūdintą, neprivilegijuojamą iš šalies 
ar viršaus. Ginklas rankoj, o dvasioj garbingumas — štai 
kaip jis vaizdavosi naują Lietuvos aristokratiją! Įdomu, 
kad šios naujos idėjos programoj nebeiškrito, religija. Ir 
bažnytinės pareigos, matyt, nebeafrodė tik “tuščia for
ma”. Kai šauliai eidavo bažnyčion su vėliavom, ėjo su 
jais ir jų vadas Putvinskis; net kitus vadus ragino eiti.

Jis rašė kiek vėliau:
— Yra trys vyriausios idėjos: tautybė, tikyba ir socia- 

lė. Visos trys, teisingai suprastos, kaip upės sueina i vieną 
pirmapradi okeaną.

Tautybė, kaip matom, jam vis dar buvo pirmesnė ir 
gal pagrindinė idėja. Kaip ji turėjo būti suderinta su ti
kyba? Šis klausimas, matyt, jam rūpėjo, juoba, kad tuo 
sirgo ir kiti patrijotai.

Nauja tikyba ir Senasis Testamentas
Nepriklausomybės pradžioje pasiskardeno du nauji 

pranašai. Vienas jų — Gediminas Beržanskis Klausutis, 
save laikęs kunigaikščiu, žemaitis, taip pat varpininkas, 
kaip ir Putvinskis. Jis mėgino atkurti senąją lietuvių pa
gonybę ir save laikė tos tikybos tartum vyriausiu kunigu. 
Kitas — O. Šidlauskas, rytų augštaitis, “visuomybės — 
naujos tyros tikybos: mokslo, dorovės, apeigų ir organi
zacijos” kūrėjas, dėlto pasivadinęs Visuomiu.

Pastarasis tartum užuodė, kad Putvinskis turi kažin 
ką panašaus savo galvoj ir prisistatė, prašy damas talkos 
— duoti minčių, padėt Šią religiją formuluot ir gal pri
taikyt.

Abu nauji pranašai buvo pernelyg lėkšti, ir jų projek
tai galėjo atbaidyti betkuri pajėgesnį žmogų nuo minties 
apie tautinę religiją. Putvinskis atsisakė kuo nors padėti 
Šidlauskui, o artimiesiems ŠĮ planą pavadino “šlamštu”. 
Bet jo galvoj pagyvėjo mintis rašyti veikalą apie religiją 
santykyje su tauta. Dėlto jis susidomėjo Senuoju Tes
tamentu, kur religija ir tautybė yra giliai susieta.

(Bus daugiau)

LIETUVIŠKUS GARSINIUS FIL
MUS 16 mm yra pagaminę Jasiukonis atnaujins prenumerata iki kovo 1 d., 
—Gustaitis, Stasiūnaitis — Gustaitis.
Filmai yra išnuomojami: Litū-Filmas, 
269 Norton St., New Haven, Conn, ar
ba Stasiūnaitis Film Studios 725 W. 
19th PL, Chicago 16, Ill., USA.

LĖLIU TEATRAS VILNIUJE turi 
didelį pasisekimą vaikų tarpe. Jis su
organizuotas aktoriaus ir režisoriaus 
B. Lukošiaus. Čia vaikai gali pamatyti 
medinio berniūkščio Buratino nuoty
kius, Eglę žalčių karalienę, K. Kubi
linsko “Strakaliuką ir Makaliuką” ir 
“Vėjo botagėlį”. Šiuo metu teatras 
ruošia Balio Sruogos komediją “Ait
varas teisėjas”. Lėlių teatrui daug pa
deda skulpt. P. Deltuva ir kompozito
riai — T. Makačinas ir V. Paltanavi
čius. Kas antra savaitė lėlių teatras 
vyksta gastrolių į kitus Lietuvos mies
tus, miestelius ir net didesnius kaimus.

ANT. RAČIŪNO naujoji opera pa
lies gyvenimą ir mirtį Vilniaus aka
demijos auklėtinio Kaz. Lyščinskio. 
Jis prieš 300 metų, kaip teigia “Tie
sa” 1 nr., buvęs jėzuitų gyvas sude
gintas, nes kovojęs prieš religiją ir 
bažnyčią. Prie šios temos komp. A. 
Račiūnas su libreto autoriumi Jonu 
Mackoniu dirba jau beveik metus ir 
pavasarį tą “aktualių problemų” ope
rą abu kūrėjai numatą įteikti valsty
biniam operos ir baleto teatrui.

galės gauti už $5 “Svirplio muzikanto” 
dvi dalis ir “Užburtus kelius” — iš vi
so $8.45 vertės. Eglutės metinė prenu
merata $4.

Raudondvario padangėj, nr. 1, 1962- 
1963 m. N. Pr. Marijos seserų vienuo
lyno bendrabučio leidinys.

East Europe, nr. 2, 1963 m.
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JEI TURITE

REUMATIŠKUS
SKAUSMUS

Iškirpkite šitą. 90c dėžutė nemo
kamai kiekvienam kenčiančiam!
Syracuse, New Yark, buvo išrastas preparatas 
vartojimui namuose tūkstančiams Kanadoje, 
Amerikoje ir kituose kraštuose, pasirodė esąs 
lobai naudingas. Daugelis pranešė, kad po ke~ 
lią dieną naudojimo skausmai lobai pateną vėjo.

Mr. Detefio rašo: "Su malonumu poąelbėsiu 
kenčiantiems, jeigu jus niekada nesate varto
ję mano metodo, nusiusdamas jums pilną pa
kelį už 90 centu nemokamai, Jokio Įsipareigo
jimo. Išbandymui veltui, o išbandymas padės 
jums įsitikint;. Jei šis išbandymas pagelbės 
jums, kaip daugelis kitą sako jiems padėjo, jūs 
tikrai būsite laimingos. Iškirpkite ši skelbimą ir 
atsiųskite su savo pavarde ir adresu, pridėdami 
25 centus pinigais ar posto ženklais persiun
timo išlaidoms padengti.
THE DELANO CO. LTD., Dept. T.Z.

417 St. Peter St., Room 28 
Montreal, Qne.

NEMOKAMAI! Delano specialy
bė reumaUškiems skausmams.

Pastaba: Tai yra tHrras, atviras ir patikimas 
pastuiymas, Kurie gan Kreiptis Ture*
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Gardaus maisto 
SIUNTINIAI 

į USSR 
Pristatoma laike 2-3 savaičių. 

Pilnai garantuota. 
20 svarų cukraus 
20 svarų miltų 
20 svarų ryžių 
10 svarų sviesto 
20 svaru tauku
Type 122 533.20 

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

Greetings "R" 
534.00
1 svaras kavos pupelių 
1 svaras kakavos,
1 svaras šokolado, 2 V2 sv. alyvos 
2% 
2% 
2^ 
2% 
2%
Household 
Special Ml.80 
1 svaras kavos pupelių, 
10 svarų cukraus, 10 sv. miltų, 
10 svarų ryžių, 
5 sv. rūkyto bekono, 
2*4 svaro aliejaus virimui, 

svaro rūkyto kumpio.
PRAŠYKITE MŪSŲ PILNO SĄ

RAŠO, KURIAME RASITE 
DAUGIAU SIUNTINIŲ PAČIŲ 

PASIRINKIMUI.

Siųsk pinigus į 
SSSR

Tik GRAMERCY duoda jums:
• Pilnų garantijų

Mes turime Bankų ir Apdrau- 
dos Departmaento leidimų 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
tarnavimų — iki $35 — $3.50. 
Virš S35 — 10%.

Specializuojasi nuo 1947 metų.

$15.90
$15.75
$18.00
$23.50
$26.90

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

Shipping Co.
118 EAST 28th STREET, 

NEW YORK 18, N.Y^ USA.
Tel MU. M598.



Mann & Martel lm.
REALTORS

2336 Bloor St. W. • Tel. RO. 2-8255
BABY POINT
$16,900 pilna kaina, gražus rupių 

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

BLOOR — WINDERMERE
$3.900 įmokėti, 6 kambarių atskiras 

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

GELEŽIES KRAUTUVĖ (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.

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

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
GAUSIOS 

KREPŠINIO PIRMENYBĖS
Šį savaitgalį Toronte įvyks Kanados 

sporto apygardai priklausančių lietu
viškųjų sporto klubų krepšinio pirme
nybės. Pirmenybėse matysime krepši
nio vienetus iš Montrealio, Ročesterio, 
Hamiltono, Toronto ir pavienius krep
šininkus iš Buffalo ir Tillsonburg, ku
rie talkins Toronto Aušrai. Išviso šio
se primenybėse dalyvaus apie 20 ko
mandų, kurios turės sužaisti apie 15 
rungtynių.

šeštadienio rungtynės bus vykodo- 
mos Givins mokykloje, kuri randasi 
prie Queen ir Givins gatvių, čia rung
tynės tęsis nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Sekmadeinį Št. Michael’s sa- 

x Įėję — Bathurst ir St. Clair — prade
dant 12.30 vai. bus pirmenybių finalai 
ir oficialus atidarymas.

Pirmenybėse bus varžomasi suaugu
sių ir įvairiose prieauglio klasės grupė
se. Sunku atspėti naujuosius meiste
rius, tačiau vyrų grupėje daug spėlio
ti netenka. Visi gerai pažįstame pajė
gius Aušros krepšininkus ir vargu ar 
jie šiose pirmenybėse susilauks tinka
mo priešo. Moterų grupėje lauktina vy- 
tiečių laimėjimo, tačiau aušrietės čia 
irgi pigiai nepasiduos. įdomiausios var
žybos bus jaunių A grupėje.. Čia varžy
sis Hamiltono Kovo, Toronto Aušros ir 
Ročesterio Sakalo jaunieji krepšinin
kai. Prisimenant atkaklias kovas pra
ėjusiais metais Montrealyje, tikimės 
įdomių rungtynių Kovo ir Aušros susi
tikime. Sakalo krepšininkai dar nežino
mi, tačiau ir jie gali būti pajėgūs' ko
votojai.

Mergaičių A grupėje dalyvauja 4 ko
mandos. Laimėtojas nuspręs Aušros ir 
Jonušaičių vadovaujamo Ročesterio Sa
kalo susitikimas. Šį kartą matysime ir 
pačius jauniausius krepšininkus. Ber
niukų C klasėje (1949 m.) varžysis 
Hamiltono Kovo, Toronto Aušros ir 
Vyčio krepšininkai. Berniukų D kla
sėje (1951 m.) varžysis Vytis ir Aušra. 
Laimėtojus kol kas labai sunku . žiū
rėti.

Naujuosius meisterius atžymėti yra 
skiriamos dovanos. Vyrų grupėje nu
galėtojams atiteks KLB kultūros Fon
do pereinamoji taurė, kuri simboliškai 
lieka pereinama visiems laikams. Mo
terų grupės laimėtojams pereinamąją 
taurę paskyrė Jonas Tumosa ir jaunių 
grupės krepšininkai varžysis dėl “Tė
viškės Žiburių” pereinamosios taurės.

Šias pirmenybes praveda Toronto 
lietuvių sporto klubas Vytis.

Šiam gausiam jaunimo sąlėkiui 
linkime sėkmės sportinėse varžybose 
ir nuoširdaus lietuviško bendravimo!

A. S.
VYČIO ŽINIOS

Krepšinio pirmenybėse. Church ly
ga — vyrai pralaimėjo Aušrai 51:65. 
Po šio pralaimėjimo vytiečiai užbaigė 
pirmenybes trečioje vietoje ir toliau 
dalyvaus Intermediate klasės baigmi
niuose peržaidimuose.

.Berniukai D užbaigė pirmenybes pir
maisiais ir jau laimėjo pirmas peržai- 
dijnų rungtynes prieš Aušrą 22:11. 
Taškai — Ignatavičius 9, Duliūnas 2, 
Nacevičius 7, Jotautas 4.

TLB lyga — vytietės įveikė Aušrą 
54:27. Žaidė: Balsienė 20, Rutkauskai
tė, Krakauskaitė, Žolpytė 4, Radze
vičienė 2, Prunskytė 22, Astrčinskaitė. 
Vytietės šioje lygoje dabar pirmauja.

CYO lyga —mergaitės B pralaimė
jo pusfinalio peržaidimo rungtynes 
Aušrai 29:7.

Kanados liet, krepšinio pirmenybėse

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

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

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

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

geroj padėty, viena skola balansui 10 metų. Kaina $8.000.
AVENUE RD. — EGLINTON, $2.000 imokėti, mūro, 5 kambarių banga- 

liukas, gražus sklypas, graži vieta. Laks viena skola balansui 10 m. atv. 
Pensininkai ar mažos šeimos prašau pasinaudoti proga. Čia skelbiamą na
mą 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 telefoną* RU. 3-2105
Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimta ir sąžininga patarimą.

DUNDAS — RUSHOLME RD.
$1.700 įmokėti, 11 kambarių, gerai 

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

JANE — EILEEN
$2.900 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

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

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

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

ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kai

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

šį šeštadienį Givins m-loje I-mas rung
tynes 10 vai. žais mergaitės A. 12.15 
vai. ten pat žais berniukai C ir 3.30 
vai. — vyrai. 7 vai. berninukai žais 
paskutines šios dienos rungtynes. Sek
madienį 12.30 vai. St. Michael’s salėje 
žais berniukai D ir 3.20 vai. vytietės 
žais moterų finalines rungtynes. Vyrų 
finalistai paaiškės šeštadienį.

Mūsų rėmėjams: J. Karaliui, K. Kak
nevičiui, B. ščepanavičiui ir J. Čirvins- 
kui nuoširdžiai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Šio savaitgalio KSA krepšinio pir

menybėse Aušra dalyvaus su dviem vy
rų. 1 moterų, jaunių A, jaunių C, jau
nių D, mergaičių A ir mergaičių B ko
mandom. Jaunių B ir mergaičių C gru
pės. teužsiregistravus tik Aušros ko
mandoms, be rungtynių kvalifikavosi 
Š. Amerikos pirmenybėms. Šiuo metu 
Aušra Kanados sporto apygardoje turi: 
vyrų čempijonatą, moterų vicečempi- 
jonatą, mergaičių A čempijonatą, mer
gaičių B čempijonatą, jaunių A vice- 
čempijonatą ir jaunių D čempijonatą. 
Jaunių B, jaunių C ir mergaičių C 
praėjusių metų pirmenybėse irgi te
buvo užsiregistravusios tik Aušros ko
mandos. KSA pirmenybių rungtynių 
programa ir tikslus laikas yra iška
bintas kavinėje Aušros skelbimų len
toje.

Kitos šios savaitės rungtynės. ČYO 
lygoje Aušra M žais I pusfinalius su 
St. Anselms šį pirmadienį, 7 v.v., Law
rence Park m-loje; Aušra J žais II pus
finalius su šv. Jonu — Vyčiu šį ket
virtadienį 8 v .v. Givens m-loje; Church 
lygoje Aušra J žais I pusfinalius su 
University SH šį trečiadienį 7.30 v.v. 
mūsų salėje ir Aušra MB žais II pusfi
nalius su šv. Jonu — Vyčiu šį ketvirta
dienį 7 v.v. mūsų salėje. Šį antradie
nį 8 v.v. mūsų salėje įvyks draugiškos 
rungtynės tarp Aušros mergaičių ir 
latvių.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai. CYO lygoje Aušra J laimėjo I 
pusfinalių rungtynes, nugalėdama šv. 
Joną — Vytį 29:8. Church lygoje Auš
ra MB nugalėjo Woodgreen 21:20 ir 
pralaimėjo I finalų rungtynes šv. Jo
nui— Vyčiui 11:22; Aušra J nugalėjo 
Strcetville 51:14 ir Aušra I nugalėjo 
šv. Joną — Vytį 65:51. TLB lygoje 
Aušra Sr. pralaimėjo Vyčio moterim 
28:54. B-C lygoje Aušra Sr. pralaimė
jo III pusfinalius Andys komandai 74: 
80. Žaidė: Aušra Sr. komandoje — Se
rafinas 26, Buntinas 14, Rigby 4, Lau
rinavičius 7, Dalton 13 ir Zentins 8; 
Aušra MB komandoje — Kuolas 14, 1, 
Krikščiūnas 1, 6, Tarvydas 3, Urbonas, 
Gataveckas, Sodonis 3, 1, Kolyčius 1; 
Aušra J. komandoje — Svirplys, La
sys, Galinis 6, Trečiokas 10, A. Genys 
17, P. Genys 4, Puzeris, Pūkas 12, 
šiukšteris, Račkauskas 2; Aušra J mer
gaičių komandoje — Bilkytė 10, Kli- 
maitė 18, čeponkutė, Narušytė 1, Ku- 
dirkaitė, Zigmantavičiūtė ir Starkuty- 
tė; Aušra Sr. komandoje — Uogintai- 
tė, Simonaitytė, Gataveckaitė, Sapijo- 
nytė, Grigaitė ir Romanovaitė.

Praėjusį šeštadienį Toronto YMCA 
plaukymo pirmenybėse J. Sodonis, 11 
m., išsikovojo II v. 100 l.s. 71 sek. ir 
II v. 40 y. peteliške 30 sek. J. Sodonis 
praėjusių metų Ontario plaukimo pir
menybėse išsikovojo savo klasėje si
dabro medalį. Nijolė Kėkštaitė prieš 
porą savaičių įvykusiose plaukimo pir
menybės pagerino savo 100 y. l.s. laiką 
72 sek. į 64 sek. Mūsų jauniesiems 
plaukikams linkime ištvermės.

Savaitės įvykiai
(Atkelta iš l psl.) 

Afrikiečiai studentai bėga iš 
Bulgarijos. Ten buvo privažia

vę negrų, kuriems buvo mokamos 
stipendijos. Pasak jų, gyvenimas 
tapo nepakenčiamas, nes buvę vi
sur pajuokiami, persekiojami. Pa
tys komunistai tam vadovavę, va
dindami juos “juodomis beždžio
nėmis”. Septyni negrai studentai 
suimti. Iš Bulgarijos išvažiuoja 
apie 500 tokių studentų. Jie ban
do tęsti studijas Vakarų un-tuose.

Venezuelos komunistai pagro
bė valstybei priklausantį laivą 
ir bandė plaukti Kubon, kurios 

komunistinė vyriausybė pažadėjo 
suteikti prieglaudą. Vengdami JA 
V-bių laivų, pasuko Brazilijon, 
kurios vyriausybė pažadėjo poli
tinę globą įgulai, o laivą — grą
žinti Venezuelos vyriausybei. Pa
starosios prez. Betancourt atvyks 
su vizitu Į JAV.

JAV pradeda judinti Kuboje 
esančių Rusijos karių klausimą. 

Tai pavesta padaryti ambasado
riui Kohler. Ir D. Rusk, JAV užs. 
r. min., pasikalbėjime su ambasa
doriumi Dobryninu išreiškė savo 
susirūpinimą.

Trys vokiečiai iš R. Berlyno 
mėgino automobiliu pasprukti i, 

V. Vokietiją; du barjeru sulaužė*, 
bet trečio, pradėjus komunistams 
šaudyti, nepajėgė ir visi pateko i 
komunistų rankas.

Derybos dėl Kašmiro tarp Indi
jos ir Pakistano, prasidėjusios 

daugiau kaip prieš 6 savaites, dar 
nesibaigia ir turbūt negreit baig
sis. Plebiscito reikalas abiejų pu
sių susitarimu jau atpuola. Da-

E. Sabaliauskaitė kanadiečių spau
doj. — “The Globe and Mail” vasario 
12 d. įdėjo ilgesnį Ed. Waring straips
ni apie mūsų stalo tenisininkės Sienu
tės Sabaliauskaitės nesėkmę. Pasku
tiniu metu labai stipriai pasireiškianti 
E. Sabaliauškaitė nepateko i Kanados 
stalo teniso komandą vykti į pasauli
nes stalo teniso pirmenybes Prahoje, 
nes Kanados stalo teniso sąjunga ne
beturi laiko surengti atrankinių žai
dėjų varžybų. Pagal korespondentą, 
šią nesėkmę daugiau pergyvena Pr. 
Gvildys ir Max Marinko — Sabaliaus
kaitės treneriai, negu pati žaidėja. Gai
la, kad ilgame straipsnyje Sabaliaus
kaitė pažymėta kaip “German-born” ir 
tik vienoje vietoje minima, kad ją 
treniruoja Pr. Gvildys lietuvių klube. 
Kas suteikė korespondentui informa
cijas, privalėjo nurodyti aiškiau Saba
liauskaitės lietuviškąją kilmę. Reikia 
tikėtis, kad klubas, kuriam ji priklau
so, atitaisys įsibrovusią klaidą. G.

HAMILTONO KOVO ŽINIOS
Parapijų lygoj koviečiai — Our La

dy of Mercy — nesunkiai įveikė Bur- 
lingtono Holy Rosary komandą 135:35. 
Žaidė: Meškauskas 46, Vincrskis 52. 
Kybartas 10, Bakaitis 18, Blekaitis 4, 
Enskaitis 7. Pirmąjį pirmenybių ratą 
mūsiškiai užbaigė nepralaimėję nei 
vienų rungtynių. Iš 10 lygoje žai
džiančių komandų daugiausia taškų su
rinko Meškauskas ir Vinerskis.

Draugiškoms rungtynėms mūsų jau
niai buvo pakviesti Kitchener’s CYO 
lygoje .pirmaujančios St. Mary’s ko
mandos, kurią sutvarkė 105:56. Taškus 
iškovojo: Vinerskis 43, Meškauskas 46, 
Bakaitis 8. Blekaitis 4, Kybartas 1. 
Vindašius 3, Enskaitis.

Miesto lygoje mergaitės nesunkiai 
laimėjo prieš Glendale komandą 25:2. 
Kovui taškus iškovojo: Jankutė 12, 
Stanevičiūtė 6, Kybartaitė 3, Kamins
kaitė 2, Domeikaitė 2, Tumaitytė, Py- 
ragiūtė, Arštikaitytė.

Sį šeštadienį ŠA Kanados apygardos 
lietuvių krepšinio pirmenybėse Toron
te Kovui atstovaus trys komandos: 
jaunių, jaunučiu ir mergaičių. Sėkmės!

A. G.

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
Apygardos pirmenybėse. — Vasario 

2-3 d. buvo pravestos V. Vakarų spor
to apygardos pirmenybės krepšinyje, 
tinklinyje ir stalo tenise, šiose žaidy
nėse varžėsi Cleveland©, Detroito, 
Omahos ir vietos sportininkai. Vyrų 
krepšinyje iš 7 komandų I vieta ati
teko ASK Lituanicai. kuri baigmėje 
nugalėjo Arą. Trečioje vietoje liko 
Neris (pusfinalyje nestojusi žaisti 
prieš Arą), ketvirtoje — Cleveland© 
Žaibas. Vyrų tinklinyje varžėsi tik dvi 
komandos ir čia pergalę iškovojo Ne
ris. Taip pat Neris užėmė I vietą ir 
moterų tinklinyje (iš 6 komandų), o 
II — Cleveland© žaibas. Komandinį 
stalo tenisą laimėjo ASK Lituanica. 
Vyrų vienetą nusinešė Jonas Kava
liauskas (Omahos Lituanica), moterų 
— Danutė čerekienė iš Čikagos.

Lituanicos futbolo komanda jau bai
gia žaidimus “Indoor Soccer” lygoje. 
Šiemet čia jai nelabai vyksta: po 6 
rungtynių teturi tik 4 taškus (1 per
galė, dvi lygiosios). Rungtyniaujama 
kiekvieną sekmadienį didžiulėje Chi
cago Avenue Armory halėje.

Jonas Žukauskas, Lituanicos futbo
lo komandos vienas geriausių žaidėjų, 
vasario 13 d. išvyko į JAV kariuome
nę dviem metam atlikti karinės prie
volės. E. š. 

OILS LTD. 
AfttOVM

H. ROžAITIS
Greita* kuro-etyvo» pristatyme* I* 

TaMotiM Lt 3-4901.

bar Indija siūlo Kašmiro tam tik
rą padalinimą. JAV ir Britanija 
spaudžia .abi valstybes susitarti.

Tanganykoj įvyko Afrikos-Azi- 
jos tautų solidarumo organiza
cijos konferencija, kuri pasižy

mėjo antikolonizmu, antisemitiz
mu ir anti Jungtinių Tautų nuo
taikomis. Buvo kalbėta bolševikiš
kais šūkiais. Nutarta pasmerkti 
P. Afriką už nenuolaidžią baltųjų 
politiką negrų atžvilgiu.

Bolševikai vėl šaudo savo žmo
nes už ūkinius nusikaltimus. Ši 

kartą sušaudė Tadžiko respubli
kos sostinės burmistrą už kyšinin
kavimą, kiti jo bendradarbiai nu
teisti keliems metams kalėjimo. 
Rusija ir yra vienintelė valstybė 
pasauly, kur už ūkinius nusikalti
mus žmonės yra šaudomi.

V. Vokietijoj nuteista buvusi 
užs. r. ministerijos valdininkė 

šnipinėj usi komunistinei Vokieti
jai. Ji, girdi, tai dariusi iš baimės 
ir noro prisigerinti komunistams, 
kurie turi ateiti ir užvaldyti Vo
kietiją.

JAV sen. J. Javits netolimoje 
ateityje žada paskelbti savo pla

ną kaip kovoti su rimta grėsme, 
einančia iš Kubos. Jis taip pat 
yra pasiruošęs spausti Kanadą dėl 
jos prekybinių ryšių su Kuba.

Britanijos Darbo partija išsirin
ko sau naują vadą — Harold 
Wilsona. Jei Darbo partija lai

mėtų sekančius rinkimus i parla
mentą, jis būtų premjeras. Jis yra 
socialistas ir antieuropietis; pasi
ryžęs stiprinti Britų Bendruome
nę, suvalstybinti daugiau ūkinio 
gyvenimo šakų. Jis yra 46 m., 
baigęs Oksfordo un-tą. Gabus vy
ras; būdamas 21 metų pradėjo 
profesoriauti. Jis jau pasisakė 
prieš Macmillano susitarimą su 
JAV dėl Polaris raketų.

JAV per ateinančius 5 metus 
yra pasiryžusi pirkti naujus 

sprausminius bombonešius. Už 
1.000 vienetų bus sumokėta pus
antro bilijono dolerių.

JAV spaudžia V. Vokietiją, kad 
Vokietijos - Prancūzijos naujo
ji sutartis nebūtų ratifikuota. 

Esą dėlto, kad šioji sutartis nie
ko nesakanti apie Atlanto S-gą. 
Taigi, šiai sutarčiai priešinga ne
tik Rusija, bet ir JAV. Taigi, ji 
turi būti naudinga Europai.

Lietuviu skautų 
veikla

STOVYKLAVIETĖS FONDUI auko
jo ir pirko pėdas: $25 A. K. Rusinai; 
$10 J. šiaudinaitis; S5 J. O. Drąsutis. 
Nuoširdus skautiškas ačiū.

SKAUTAI! Visais reikalais kreipki
tės pas draugininką s.v.v.sl. K. Batūrą 
tel. BE. 3-9917 arba adjutantą Arą 
Balsą.

VILKIUKAI! I-os draugovės dr-kė 
v.sk.v.sl. P. Saplienė LE. 7-1503; II-os 
draugovės dr-kas ps. L. Kalinauskas 
LE. 3-7506; Hl-čios — dr-kas ps. J. 
Dambaras 536-1433. Tėveliai, turėdami 
betkokius klausinius, prašomi skam
binti minėtais telefonais.

VASARIO 16 iškilmingose pamaldo
se šv. Jono Kr. ir Prisikėlimo parapijų 
bažnyčiose dalyvavo Rambyno ir Šat
rijos tuntai.

KAZIUKO MUGĖ čia pat. Toronto 
skautai-tės intensyviai ruošiasi. Taip 
pat tėvų rėmėjų komitetas. Bus gali
ma nusipirkti riestainių, įvairių keps
nių, rankdarbių ir pavalgyti skanius 
pietus. Visuomenė maloniai kviečiama 
valgyti pietus Kaziuko mugėje.

Kaziuko mugę pažadėjo atidaryti 
gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas. Ati
darymo iškilmės įvyks po 10 vai. Mi
šių Prisikėlimo salėje.

ANTRAS SKAUTŲ VYČIŲ SULĖ- 
KIMAS — kovo 3 d., Kaziuko mugės 
metu, 12.30 vai. p.p. Prisikėlimo mu
zikos studijoj. Kviečiame dalyvauti 
visus skautus vyčius davusius įžodį 
Lietuvoje ar tremtyje.

PS. K. BATURA IR PS. V. KUŠAS 
lankėsi Delhi lietuvių Vasario 16 mi
nėjime. Užmezgė ryšius su Delhi apy
linkės lietuviais ir bendruomenės pir
mininku Kairiu, prašydami paremti 
skautų-čių stovyklavietės įrengimams. 
S. Kairys pasiliko 5 aukų lapus, o p. 
Treigienė vieną, į kurį pati pažadėjo 
įrašyti $50. Visiems apyl. lietuviams iš 
anksto dėkojame.

SKAUTŲ-ČIŲ TĖVAMS. — Vasa
rio 24 d. įvyks Prisikėlimo salėje “Pa
ramos” narių visuotinis susirinkimas, 
kuriame bus svarstomas pelno paskirs
tymas. Stovyklavietės fondo v-ba kreip
sis su prašymu paskirti didesnę sumą 
stovyklavietės įrengimams. Visi “Pa
ramos” nariai bei skautų-čių rėmėjai 
prašomi šiame susirinkime dalyvauti 
ir šį prašymą visu 100% paremti.

F.

F. SENKUS REAL ESTATE Telefonas 533-4414
RETA PROGA! 42 akerių pušų ir eglaičių miško. Namas su miesto patogu
mais. 6 pastatai vasarotojams. Baldai. Apie pusė mylios didelės upės kran
to. Arti “Sauble Beach” vasarvietės. Tinka: vasaroti, meškerioti, ūkininkauti 
ir parduoti atskirais sklypais. Kaina $24.800.

Skambinti F. SENKUI ar J. MATULIONIUI

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

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 11432

Lietuvių studentų 
žinios |

STUDENTŲ BALIUS 1963. H. 15 
Prince George viešbutyje praėjo su 
pasisekimu. Programą paįvairino G. 
Balčiūnas nuotaikinga daina; pristaty
ta “Miss Freedom” J. Juozaitytė; ko
miškasis “Limbo”. Svečių tarpe buvo 
ir gen. kons. dr. J. Žmuidzinas, daug 
filisterių, tėvų ir Jkt. studentų rėmėjų. 
Buvo turtinga loterija. Iš viso daly
vavo studentų ir svečių apie 150.

NUOŠIRDŽIAUSIAI DĖKOJAME 
visiems mūsų geradariams, kurie pri
sidėjo prie sėkmingo studentų baliaus 
surengimo, kurie aukojo baliui ir lote
rijai pinigais, daiktais, kurie atsilankė, 
o ypač mūsų LS Rėmėjų būreliui.

TLS valdyba
GEN. LIETUVOS KONSULO ruoš

tame priėmime Royal York viešbuty 
Vasario 16 proga Toronto liet, studen
tams atstovavo A. Kuolaitė ir K. 
Skrupskelis.

STUDENTŲ HELLUP ŠOKIAI Įvyks 
penktadienį, vasario 22 d., 8 v.v. ukrai
niečių UNF salėje College ir Spadina 
gatvių sankryžoje.

SOL. LILIJA ŠUKYTĖ vasario 13 d. 
laimėjo pirmą premiją solo soprano 
pasirodyme Kiwanis muzikos festiva
lyje.

STUDENTAI IR ABITURIENTAI 
susirūpinkite pavasario egzaminų re
zultatais. Jau nuo dabar reikia pradėti 
ruoštis egzaminams. Dirbant ir mažes
nių gabumų studentai gali tikėtis pa
tenkinamų rezultatų. Kaip praktika 
rodo, ir labai gabūs studentai, nustoję 
nuosekliai ruoštis, liko antriems me
tams arba gavo po 1-2 pataisas.

FORDO FONDAS paskyrė $2,32 mil. 
Toronto un-tui paruošti daugiau pro
fesūros gamtos mokslų ir technikos fa
kultetams. Stipendijos nuo $3.500 iki 
$6.000 metams bus skiriamos gabiems 
inžinieriams, kurie tęs mokslą įvai
riuose universitetuose mokslo laips
niams gauti. Lietuviai studentai inži
nieriai turėtu susidomėti šiomis sti- ... spendijomis.

RADIJO BEI TELEVIZIJOS TAI- 
SYTOJAS ir prekybininkas A. čižikas 
lietuvių studentų būstinei padovano
jo radijo aparatą ir patefoną; J. Mažo
nienė padovanojo porą tuzinų virtu
vės indų. Visiems ačiū.

TLS S-gos valdyba

G. M. BAKAITYTĖ - SLAVINSKIE
NĖ, persikėlusi iš Hamiltono un-to į j 
Calgario un-tą, sėkmingai tęsia savo! 
studijas. Yra paėmusi anglų ir lotynų i 
kalbas. Ypač pasižymėjo lotynų kalbo-į 
je ir filosofijoje. Šį pavasarį ruošiasi • 
baigti un-tą ir gauti pedagogikos dip
lomą.

Ateitininku žiniosv

METINĖS ŠVENTĖS METU padary
ta nuotraukų. Jaunučiai, moksleiviai ir 
studentai, norį jų užsisakyti, prašomi 
kreiptis pas seseles.

Šventei praėjus, likęs iki vasaros 
atostogų laikas norima paskirti ideo- 

: loginei programai. Moksleiviai ir stu
dentai įpareigoti praplėsti savo žinoji
mą. Susirinkimai tam tikslui ir bus 
skiriami.

“ATEITIES” PRENUMERATORIAM 
primenama, kad atsilygintų 1963 m. 
pas “Ateities” atstovą A. Bumbulį ar
ba parapijų knygynuose.

SENDRAUGIAM PRIMENAMA, kad 
sumokėtų nepaprastosios konferenci
jos mokestį SI betkuriam valdybos na
riui. Mokestis privalomas kiekvienam 
sendraugiui.

SENDRAUGIŲ VALDYBA planuoja 
suruošti Toronte lietuviškos šeimos 
teismą prieš Velykas.

JAUNESNIŲJŲ IR JAUNUČIŲ 
MERGAIČIŲ ateitininkių susirinkimai 
Įvyks šį sekmadienį — vasario 24 d., 
4 vai. p.p. L. Vaikų Namuose. Daly
vaujama uniformuotai. Kviečiamos vi
sos mergaitės at-kės ir jomis norinčios 
būti.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ — 
gimnazistų — berniukų susirinkimas— 
šį sekmadienį, vasario 24 d., 6^30 v.v. 
Prisikėlimo muzikos salėje; Rinktis 
punktualiai!

Utopinė valstybė
Grupė Įvairių tautybių žmonių 

nutarė pasitraukti iš modernaus 
pasaulio ir apsigyventi vienoje 
saloje už Australijos, kur jiems 
negrės joks karas ar atominės 
bombos.

Grupę sudaro 16 anglų, 2 ita
lai, 2 vokiečiai ir 2 olandai. Jie 
planuoja bendrą gyvenimą, kur 
viskuo dalinsis ir nevartos jokių 
pinigų. Šiuo metu jie jau gyvena 
visi viename name Londone, kad 
sudarytų planus ateičiai ir pri
prastų vienas prie kito. Tas būre
lis buvo sudarytas iš 5000 pada
vusių pareiškimus. Išrinkti la
biausia psichologiškai tinką uto
piniam gyvenimui. Jų tarpe yra 
inžinierius, stalius, kasyklų dar
bininkas ir operos solistas. Gru
pėje yra 6 vaikai.

A & B TAILORS
A. Beresnevičius
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

Ats.
Pr. KERBERIS

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

Quebec — Bloor. $1.600 įmokėti* 
atskiras, mūrinis dupleksas, 
vandens alyvos šildymas, ne
toli Bloor.

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

Jane — Bloor, $3.500 įmokėti, bun- 
galas, moderniškai įrengtas, 
kambarys rūsyje, naujas šil
dymas, garaž. Kaina $16.900.

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

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

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

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

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

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

Runnymede—Annette. Apie $6.000 
imokėti, visai naujas 7 kam
barių atskiras mūrinis na
mas, užbaigtas kambarys rū
syje, dvigubas garažas. Kvad
ratinis planas.

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

PASITEIRAUKITE DĖ 
REIKALINGI NAS

Lietuvos vėliavos Kanados miestuose
(Atkelta iš l psl.) 

nės prisiminimų” radijo progra
mą, skirtą Vasario 16. Be paties 
programos vedėjo J. R. Simana
vičiaus. kalbėjo Lietuvos gen. 
konsulas dr. J. Žmuidzinas.

4 v. p.p. Central Tech m-los 
erdvioje salėje Įvyko šventės mi
nėjimas, paruoštas apyl. v-bos. Po 
atidaromosios pirm. J. R. Sima
navičiaus kalbos invokaciją skai
tė evangelikų kun. Neimanas. Dr. 
H. Nagio iš Montrealio kalba, tru
kusi 15 min., poetišku lakumu bei 
stilingu žodžiu parodė Vasario 16 
prasmę. Politiškai kultūrinio po
būdžio kalbą pasakė gen. kons. 
dr. J. žmuidzinas. Po rezoliucijos 
okup. Lietuvai per radiją sekė 
sveikinimai: Toronto burmistro 
D. Summerville, Ontario ministe- 
rių J. Yaremko ir A. Grossmano, 
Estijos kons. Markus, latvių atsto
vo J. Niedra, lenkų kongreso 
pirm. Bielskio, liberalų partijos 
atstovo W. Gordon ir kreditistų— 
Wilsono. Meninėj programoj gra
žiai pasirodė “Gintaras” su šustu 
ir Vestuvių polka; sol. V. žieme- 
lytė, akomponuojama St. Gailevi- 
čiaus, ir “Varpo” choras su pro
gai pritaikintais kūriniais. Prog
ramos pranešėja buvo I. Šernaitė 
- Mikeljohn. Jai paskelbus prog
ramos pabaigą buvo sugiedotas

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W.
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450

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

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

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

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

$12.000 METINIU PAJAMŲ,
$15.000 Įmokėti. 9 dideli butai, per

dirbti į nuomavimui kambarius 
tik moterims, nauja vandens šil
dymo sistema, gerame stovy, pir
ma kartą parduodamas, to paties 
savininko išlaikytas 15 metų, su 
visais baldais.

Turime krautuvių, tannų, vasarviečių, hotelių, motelių Įvairiose vietose ir 
įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.
Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžiūs

COLLEGE — DO VERCOURT
$1.006 įmokėti, mūrinis, 8 kambarių 

namas. 3 virtuvės. Labai ge
ras pajamų namas. Viena at
vira skola balansui, tik $100 
į mėnesi. Pilna kaina $14.500.

JANE — BLOOR RAJONE
$5.500 imokėti, atskiras, 7 kamba

rių namas. Gražus kiemas, 
privatus įvažiavimas. Prašo 
$18.500.

BABY POINT RAJONE
$5.000 įmokėti, gražus 6 kambarių 

namas, karšto vandens alyvos 
šildymas. Didelis kiemas. Pri
vatus Įvažiavimas. Prašo 
$19.500.

HIGH PARK BLVD.
$3.000 įmokėti, du butai po 5 kam 

barius. Mūrinis, atskiras na
mas. Karšto vandens alyvos 
šildymas. Du garažai ir šoni
nis ivažiavim. Prašo $21.000.

COLLEGE — OSSINGTON rajone 
$6.000 įmokėti, 4 šeimų namas, 2 

butai po 4 kambarius ir 2 bu
tai po 5 kambarius. Karšto

► / vandens alyvos šildymas.
► Prašo $27.500.

BLOOR — HIGH PARK
* $4.500 įmokėti, 6 šeimų mūrinis
* pastatas. $7.800 metinių paja-
’ mų. Prašo $54.000.

* PARKDALE RAJONE
► $20.000 įmokėti, 25 butų pastatas.

Balkonai, keltuvas y ir t.t.
* $30.000 metiniu pajamų. Pra-
; šo $145.000.

[ LAKE SIMCOE
į $20.000 įmokėti, vasarvietė ant pat
► ežero kranto. 8 kambarių na-
) mas — lodge 20 kambarių,

► vienas 6 kambarių vasarinis
► namelis, 2 motelio vienetai
► po 2 kambarius kiekvienas;
J 2 kabinos, vienas 4 kambarių
► vasarinis namelis. Visi baldai
► ir kiti Įrengimai įskaityti i
i $67.000 prašomą kainą. Dide-
) lis 3^ akrų lotas.

I 10 BUTŲ APARTAMENTAS
i $15.000 įmokėti, puikus rupių ply-
► tų, tik 7 metų senumo pasta-
► tas. Balkonai, garaž. S12.000
* metinių pajamų. Visas išnuo-
’ - motas. * Arti susisiekimo ir
’ krautuvių. Prašo S72.000.

Be to, turime labai dideli pasirin- 
Į kimą įvairaus dydžio apartmeuti-
► nių namų.

; J. RUKŠA
* LE. 2-4404
■ Namų telefonas LE. 6-9165
L KITU NUOSAVYBIŲ. 
[AI PARDAVIMUI.

Lietuvos himnas. Dalyvių buvo 
gausu. Aukų surinkta: Bendruo
menei— 480. Tautos Fondui — 
$711. Liet. Nepriklausomybės 
Fondui — $176.

Kanadiečių spauda Vasario 16 
iškilmes irgi paminėjo. Torontiš
kiai dienraščiai Įsidėjo trumpus 
aprašymus su nuotraukomis.

Kitose lietuvių apylinkėse Va
sario 16 irgi buvo gražiai paminė
ta. Apie tai patirsime praneši
muose iš atskirų vietovių. Bvs.

J. R. Simanavičius turėjo pasi
kalbėjimą apie Lietuvos reikalus 
Betty Kennedy ved. radijo prog
ramoj iš CFRB stoties.

“Latvija — Amerika”, latvių 
laikraštis Toronte, Vasario 16 
proga Įdėjo sveikinimą lietuviams 
ir dvi klišes: Vilniaus Gedimino 
pili ir tris lietuvaites tautiniais 
drabužiais. Po vieną klišę iš ne
priklausomo Lietuvos gyvenimo 
Įsidėjo estų laikraštis “Meie Elu” 
ir ukrainiečių “Wilne Slovo“. 
Konsulo rengtame priėmime da
lyvavę taut, grupių redaktoriai 
paskelbė informacijų apie lietu
vius.

Estijos ncpriklauosmybės pa
skelbimo 45-tųjų metinių minėji
mas — ši sekmad., vasario 24 d., 
6 v.v. Massey Hall.

(prie Lansdowne Avc.)
Namų telefonas: BE. 3-5996 

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

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

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

niu randasi ant pagrindinės gat
vės. naujas pastatas, didelis pa
tiems pasirinkimas, moderniški 
įrengimai, plius 2 butai, vandeniu 
alyva šildomas, laina Įvažiavimui, 
geras susisiekimas.

SU LEIDIMU ALUI HOTEUS,
S20.000 Įmokėti, moterų gėrimo 

kambariai su 140 sėdimų vietų, 
vyrų su 63 vietom ir valgomasis 
su 33 vietom, 24 nuomavimui 
kambariai.
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Geriausia dovana visai šeimai, tai nuosavas namas!

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

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

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

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

GARDEN ST. — RONCESVALLES.
7 kamb. mūr., 4 kamb. pirmame 
augšte, 2 virt. 2 vonios, vieta ga
ražui, arti susisiek., imok. $3.000 
ir prašoma kaina $16.900.

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

BOUSTED — RONCESV ALLES.
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, sayait. apy
varta $900, geras biznis, augštas 
pelno nuošimtis. 10 metų nuoma. 
Sav. sutinka išmokyti vesti biznį.

VAIKŲ MALDAKNYGĖ į kur nieko patikėti, kad buvęs neįdo- 
Šiandien gavau vaikų maldaknygę' mus dalykas tapo įdomiu. Jeigu kū- 

"Dievo vaikas”. Man patinka, tai juolrinys buvo neįdomus tęsinyje, jeigu 
Labiau patiks mano vaikams. O jų tu* jis tai pats patyrė ir jo bičiuliai pa- ^iu <Sr> labai daug. Kad bent jų daĮe-įtvirtino, b dabar, net nepataisius,-tik 
lei galėčiau padaryti džiaugsmo ir juos atspausdinus vientisoje apimtyje, pa'- 
paskatinti lietuviškai melstis, šiuo už- sikeitė iš pagrindų. Šią vietą kaip tik 
sakau 150 eg?, tos maldaknygės. Malo- sunkiausia suprasti, nes yra tekę skai- 
nėkite šį mano užsakymą perduoti "Ži-1 tyti įvairiose formose pasirodžiusius 
burių” spaudos bendrovei. Būsiu labai i Baroną, Jankų, Ramoną, Katiliškį ir 
dėkingas už nuolaidą ir surastus me- jie visais atvejais intrigavo ir rišo 
cenatus. Nors mes čia ir gyvename va- savo patrauklumu. Nežiūrint ar jie 
dinamoje “Wunderwirtschafto” šalyje, 

i tačiau tie stebuklai ne mums. Reta 
> šeima galės leisti sau tokį liuksusą — 
i nupirkti vaikui maldaknygę už 8 mar- 
I kės. Būtų labai gražu, jeigu Toronto 
! lietuviškų mokyklų mokiniai, po du ar 
; tris susidėję, nupirktų vieną malda- 
(knygę padovanoti savo broliukui ar 
sesutei čia Vokietijoje.

Tėvas Alf. Bernatonis, 
Liet. Katalikų sielovados vadovas
Red. prierašas. — Ikišiol atsiliepė 

;du rėmėjai, paaukoję šiam maldakny- 
i gių vajui: Br. Mackevičius — S20 ir 
Toronto moterų šalpos grupė "Daina” 
— $25. Teko patirti, kad "žiburių” 
b-vė yra padariusi stambią nuolaidą, 
tačiau dar reikia daugiau rėmėjų.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

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

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

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

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

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

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

laupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

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

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

LIETUVOS UKRAINIETĖS 
LAIŠKAS

"TŽ” 1962 m. 48 nr. buvo įdėtas uk
rainietės rašinys apie Lietuvą. Jo ver
tėjas B. Naujalis surado autorę ir ga
vo šį laišką, kuriame autorė ilgisi liet, 
spaudos. Būtu gera, jei kas užsakytu 
jai "Tž”. — Red.

"Esu labai vieniša. Gyvenu mažy
čiame miestelyje, kur nėra nei ukrai
niečių, nei lietuvių. Sunku laiške pa
rašyti, ko pilna mano širdis. Atvažia
vau į Lietuvą mažytė, pragyvenau vi
sus savo geriausius metus. Pagimdžiau, 
užauginau, palaidojau ...

Myliu Lietuvą, nes radau ten antrą 
savo tėvynę! Visą laiką gyvenau Kau
ne (iki 1944 m. liepos mėn.). Turiu 
dukrą, baigusią trečią Kauno gimnazi
ją; studijavo universitete, bet nebai
gė, nes vokiečiai uždarė. Vėliau aš 
įdukrinau žemaitukę 1943 m. spalio 
18 d. Ji buvo tada 3 metukų ir 7 mėn. 
Dabar ji yra ištekėjusi už prancūzo.

Jau nuo gruodžio mėn. 21 d. guliu 
ligoninėje su širdies liga. Mes su vy
ru turime daug gražių prisiminimų.

buvo tęsiniuose,, ar knygos apimty
je — visuomet buvo lauktini ir Įdo
mus. Grįžtant prie rašytojo Krali- 
kausko, kurio “Šviesa lange” savo 
laiku buvo spausdinama “T.ž.” atkar
poje, tenka pasakyti, kad ten buvo 
visai kas kita. Ten kiekviename nu
meryje matėsi meistriška autoriaus 
ranka. Tuomet buvo nepaprastai Įdo
mu sekti padykusio auksakasio ir 
kerštingos indėnės nuotykius. Ten1 
matėsi šiaurinės Kanados gamta ir 
pirmieji mūsų pačių žingsniai naujo
je žemėje. Tai buvo lyg nepaprastas 
veidrodis, tartum nauja spalva nušvies
tas, rodos, paprastas, bet Įmantriai 
ir įdomiai aprašytas mūsų pradinio 
gyvenimo tarpsnis. Prisiminus aną vy
kusiai sukurto gyvenimo išpiovą, te- 

i ko neigiamai nustebti perskaičius 
sekantį Kralikausko bandymą. ‘‘Tit
nago ugnyje” nieko panašaus nėra, be 
nesuprantamos kalbos ir nesusigau
dymo intrigoje. Autorius, besiderin
damas kažkuriai laiko dvasiai, kūrinį 
padarė sunkų ir eiliniam skaitytojui 
vargiai įkandamą. Su savo negirdė
tais, neištariamais, senoviniais žo
džiais romanas iš karto pasidarė se
niena, kuris tegalės sudominti tik an
tikinių dalykų mėgėją.

S. Pranckūnas

UTŽ” REDAKTORIUI
Prašau paskelbti Jūsų redaguoja

mame laikraštyje šį mano pareiškimą:
P. Juozas Jurkus iš Ročesterio už

prenumeravo man šiems metams “Tė
viškes žiburius” kaip dovaną mano 70 
metų sukakties proga. Esu labai pa
tenkintas šios rūšies dovana ir reiš
kiu Jam savo nuoširdžią padėką.

Šia proga turiu pasakyti, kad laik
raštis “Tėviškės Žiburiai’ vispusiškai 
įdomus ir mums gyvenantiems JAV-se.

Ponui redaktoriui linkiu ir tolimes-

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B OCH ULI S

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

VALAU FOTELIUS
| IR ĮVAIRIUS kilimus.
I Automatinis eienua varymas. Sutai- 
’ sau iširusius gams ir pradegintus ’ 
? kilimus. P. KARALIŪNAS,
į Skambinkite LE. 34912.

VISU RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantnotas.

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

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

naujus ir remontuoja^ senus pečius.

Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.
148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

“ ------------- ------------------------- <3* —---------------------------- .

Mano vyras yra pastatęs Lietuvoje nio pasisekimo.
Babtų tiltą, Kauno VI gimnazijos rū
mus Šančiuose, Kupiškyje kareivines! 
ir gražiausią pastatą — Taupomųjų į 
Kasų Rūmus, neskaitant kiek mažesnių . 
statybų.

Vyras jau nedirba ir gauna labai 
mažą pensiją, todėl negalime taip pa
sirodyti veikime, kaip anksčiau. Labai : 
trūksta dvasinio maisto. Gerutis kuni- * 1 11 gelis Petrošius vis dar atsiunčia “Laiš- \ .

! Ka> List’.’.V'Sms”. Kącn? tj.rėjon'.s dide-!S31 ..... ... .
lę biblioteką. Skaitau ir rašau daug.! ’OmoOlliaiS. Perspėjimai, kaip 
Rašau apie ukrainiečius, lik apie tuos, į ”1Š lėto per pasisukimus , “Lai- 
kurie gyveno Kaune ir priklausė mūsų j kykites greičio ribos”rir pan. yra 
organizacijai. Žinau, kad buvo vienur į lyg vaikų darželio užrašai prity- 
ir kitur kaimai vienų ukrainiečių. Ma- rūsiam vairuotojui...
no vyras žinojo daug ukrainiečių Kė- j Organizacijos, besirūpinan- 

; dainių. Panevėžio, Vilkaviškio ■ čios vairuotoju saugumu, plati- 
I tuose ir apylinkėse, bet jie nepnklau-; ivairioc kitnkioc litprntnrnę Isė mūsų organizacijai. Turiu Tamstai;^ Įvairios kitokios llteiaturos. 
j pabrėžti, kad geriausios šeimos buvo l j'U rekomenduojamų kny- 
i tos. kuries buvo sudarytos su lietu- . ) ra anglų turisto ir zurnallS-

” ’ ’ _ _ i “Ameri- 
i ka. kokią aš mačiau". Ten jis , 
j tarp kitko rašo:

"Daugiausia saugokitės pi- 
; gaus automobilio, kuri vairuoja 
vienas vvras. Dažniausia tai koks 
nors pardavėjas (salesman), ku
ris išsigalvoja visokių triukų mo-

Reiškiu pagarbą —
Raimundas Liormanas

A. C I 2 I K A S

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

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

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

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

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

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

Viena gatvė į vakarus nuo Lansdowne, prie Bloor Street West
VISI MAŠINŲ REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAŽE. Sav. V. STRIMAITIS

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
-Vise RCSIV ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

Lietuvaitė NINA KAE, vancouveriete, pagarsėjusi ksilofonis- 
tė, koncertuojanti Įvairiomis progomis. Apie ją yra rašę ka
nadiečių laikraščiai ir Įdėję nuotrauką. Pastaruoju metu ji 
yra pakviesta koncertuoti i Calgari ir Reginą nuo vasario 28 
iki kovo 10 d. Taipgi pakviesta ir Į Edpioųtųną. Jos motina 
O. Benstead-Kazlauskaitė aktyviai dalyvauja kanadiečių ka
talikų gyvenime. b

VANCOUVER, B.C.*
KONCERTAS KATALIKIŠKŲ MO

KYKLŲ NAUDAI. — Kovo 17 d. Van
couver}', Queen Elizabeth Playhouse, 
8 v.v. rengiamas didelis koncertas. 
Programoj dalyvaus ir garsioji plau
kikė Mary Stewart, 17 m. amžiaus, lai
mėjusi aukso medalį Australijoj už 
plaukimą. Koncertą paremti kviečiami 
ir lietuviai. Sekančiame “Tž” apie kon
certą bus platesnis pranešimas su M. 
Stewart nuotrauka.

WINDSOR, Ont.

tus. Iki šiol visuose parengimuose tek
davo matyti daugiausia tik jaunesnio
sios kartos lietuvius. Ši kartą į pietus 
atsilankė beveik visi ir vyr. kartos 
lietuviai. Visi kalbėtojai priminė rei
kalą dirbti vieningai

Skambant lietuviškai dainai vaka
ras greit prabėgo. Visi skristėsi paten
kinti ir buvo dėkingi mūsų darbščioms 
šeimininkėms, šiuos pietus suruošė: 
J. Kizienė, D. Kraniauskienė, E. Pui- 
dienė ir A. Eidukienė. Visos parapi
jos moterys noriai talkino ir parodė 
didelį susiklausymą. Gautas pelnas pa
skirtas bažnyčios papuošimui.

..ŠYPSENOS..
Kalta mergina

18-met is Džonsonas buvo teisia
mas už tai, kad trenkė automobi
liu i telegrafo stulpą. Jis pąręiš-’ 
<ė teismui, kad tuo metu žiūrė
jęs Į merginą.

Jo kaltintojas policininkas, ku
ris suėmė Džonsoną, aiškino teis- 
nui, kad ir jis smulkmeniškai 
;vykio nematęs, nes ... žiūrėjęs Į 
ą pačią merginą...

Pasinaudojo, skelbimu
Viena firma Denveryje, JAV, 

pardavinėjanti vartotus automo
bilius, paskelbė laikraštyje: “Pir
kėjai, kurie turi vaikų, gaus $10 
nuolaidos už kiekvieną vaiką”. 
Neilgai trukus atvyko Riehard 
Watson, išsirinko seną Chevrolet 
automobili už $100, pakišo par
davėjui laikraščio skelbimą ir įro- 
dymą.kad turi 10 vaikų. Nęsumo- 
kėjęs nė cento išvadavo tuo au
tomobiliu.

Pas kirpėją
— O kaip norėtum, kad tąvę 

apkirpčiau9 — klausia kirpėjas 
berniuką,

' — Nagi taip, kaip tėvelį apker
pate — su skyle viršugąlvyje.

Paišybos pamokoj
— Kaziuk, kędėl tu paišai tik 

medžius ir medžius — nieko kito. • 
Kodėl pvz. nepaišai moterų?

— Moterys pačios save paišo,— 
atsakė Kaziukas.

Pagalbininkas
— Su malonumu padedu silp

niesiems, — tarė Jonukas. — Aš 
savo mažesniosios sesutės suval
giau tris kriaušes. Ji viena nebū
tų galėjusi to padaryti.

SAUGOKITĖS,
dvi moterys kalba automobilyje

Šiame žemyne ant plentų ir 
greitkelių matosi Įvairūs užra- 

perspėją keliaujančius au-

riais. Rusai ir lenkai mums ir jums;to Janies Moris knyga 
yra prapultis.

Įdomu būtų gauti ką nors, jeigu jūs 
išvertėte mano rašinių. Aš labai mėgs
tu Maironio poeziją, nes ji man prime
na mūsų ševčenko.

Tatiana Griniukas,
34, Rue de Macon,
Mintchanin—(S. et L.), France. . - ■ . •

PS. aš būčiau dėkinga, jei galėtu- notomjai nugalėti, „ei pastebe- 
mėt man surasti adresus: Irena Eiman- Site vairuojančią moterį ir auto- 
tytė - Kamantauskienė; ir inž. Jonas I mobilio UŽpakalinėŠe sėdynėse 
Žubkus. ; vaikus — pasitikėkite. Turėda-

, ma vaikus užpakalyje, ji vairuos 
atsargiau, negu betkuris vyras”. 

James Bond, anglų slaptosios
APIE NUOMONĖS
PASIKEITIMĄ
J. Matulionis "Drauge" sausio 26 žvalgybos agentas, duoda kitokiu 

d. reiškia savo pasikeitusią nuomonę ■ perspėjimu. Pagal ji, pavojin- 
apie romaną Titnago ugnis . Kai gjausįa Vpa sekti dvi moteris au- 

skaitęs ją, bodėjęsis ir klausęs savo 
bičiulius bei pažįstamus kaip ji pati
kusi? Didelė dauguma sakėsi pradė
ję skaityti ir metę. Metę dėl jiems 
nesuprantamos kalbos. < 
gaudymo intrigoje. Taigi, 
patikusi.

Tuo tarpu dabar, kai J. 
turėjęs progos perskaityti 
leistą knygą, romanas jam padaręs 
visai kitą įspūdį. Dabar knyga jam 
patikusi ir jis rengiasi skaityti ją 
trečią kartą.

Šiuo atveju tenka nustebti ir su
abejoti jo nuomone. Kaip gi be nie-

i tomobilyje. kurių viena vairuo
ja. Kadangi moterys negali kal
bėtis viena kitai i akis nežiūrė
damos, tai vairuoja, dažnai suki-

dėl nesusi- nedarna galvą į savo draugę, 
knyga ne

Matulionis 
ištisai iš-

Dėmesio namu 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

PIJANINU 
TECHNIKAS
A. BRICKUS atlieka įvairios pija- 
ninų remonto darbus ir sustygavi- 
oras. Perta ir parduoda naudotus 
pijaninus. Telefonas EM. 4-8757.

Kitas radijo komentatorius 
perspėja saugotis vairuotojo, 
kuris yra pagyvenęs vyras su 
skrybėle. Geriausia esą nuo to
kių” atsilikti. Pagyvenę vairuoto
jai be skrybėlės nesą taip pa
vojingi.

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Rocso 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

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

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

Sav. Ant. Paškevičiui

SUDARYTAS PARAPIJOS KOMĮ-
SUSIPAŽINIMO POBŪVIS. — Va- i TETAS. — Windsoro liet, parapija ro- 

sario 3 d. Windsoro liet, parapija su- • do didelį veiklumą. Pastatas gražina- 
rengė visų lietuvių susipažinimo pie-: mas ir jau vyksta pamaldos nuo adven-

■ to sekmadienio nuosavoje pastogėje. 
J Parapijiečiai noriai talkina ir pagal

i galimybes prisideda aukomis. Sudary- 
į tas komitetas į kurį įeina: P. Karalius, 
’ inž' S. Naikauskas, Al. Tautkevičius,
A. Butavičius., A. Tautkevičius, M. Ki-' 

Į zis, P. Rudokas, S. Kazlauskas, F. Šva- 
į baitis ir R. Puida. Parapijai vadovau
ja energingas kun. D. Lengvinas.

I xM. K.

Saugaus eismo taryba stebėjo 
minėtų trijų autorių perspėji
mus 600 mylių ruože ir atrado, 
kad jų pastabos yra gana teisin
gos. Atsižvelgiant i vairuotoją 
ir automobilį nustatyta, kokių 
atvejų dažniausia reikia saugo
tis.

Cadillac vairuotojas esąs sau
gus tol. kol jis važiuoja nustaty
tu greičiu. Pradėjęs lenkti ki- ’ 
tus automobilius, jis bandys pra
lenkti visą jų eilę; tada geriau
sia jo saugotis.

Vienas pavojingiausių yra 
Oldsmobile vairuotojas. Žinoda- i 
mas. kad jis stovi truputi že- ■ 
miau už Cadillac savininką ir Į 
norėdamas tą skirtumą išlygin
ti, kelyje jis lenkia visus auto
mobilius.

Visiems žinomas sportinių au
tomobilių pavojingumas. Jų vai
ruotojams atrodo, kad viskas 
jiems galima.

Padaugėję Volkswagen auto
mobiliai irgi tapo kelių proble
ma. Volkswageno vairuotojas, 
galvodamas apie mažo automobi
lio galimybes, bando Įlysti i vi
sokius tarpus ir Įsitikinęs, kad 
4 cilinderiai yra lygiai pajėgūs, 
kaip ir 6, lenkia visus automobi
lius, besilaikančius nustatyto 
greičio.

Saugaus eismo taryba reko
menduoja, kad šalia perspėjimų 
“Važiuok atsargiai” .lygiai svar
būs turėtų būti perspėjimai: 
“Oldsmobile atvažiuoja — duok 
kelią”; “Dėmesio! Kelyje pilna 
Volkswagenu”; Atsargiai, seny
vas vyras su skrybėle nori pra
lenkti”; arba — “Dvi moterys 
automobilyje kalbasi”. V.K.

Atsargumas
Lietus nelijo, bet Petriukas grį

žo namo visas šlapias.
— Ką tu veikei? — klausia se

nelė.
— Maudžiausi upėj.
— Su drabužiais? Kodėl gi ne

nusirengei?
— Bijojau, kad negaučiau slo

gos. Vanduo šiandien labai šaltas.
Raudonkepuraitė

— Andriuk, — sako senelė 
anūkui, — visada privalai būti 
mandagus. Ar atsimeni, kas atsi
tiko su Raudonkepuraite, kai ji 
buvo nemandagi?

— Atsimenu. Ją vilkas suėdė.
— A, matai...
— Bet vilkas ir senelę suėdė...

Parinko Pr. AĮšėnas

APDRAUDA namų, 
automobilių,' 
baldų ir t.t.

RO. 6-0811 arba RO. 6-0832
YMi Į

A6Ejir 49 CAMEO CRES, REAR JANE PARK PLAZA, 
TORONTO 9, ONT.
Commissioner for Taking,Affidavits.'

DR. E, ZUBRIENE
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

George BEN, BJL 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai.

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

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

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

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

DR. J. MATULIONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

Kabineto telefonas LE. 4-4451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

Akių specialistas
L LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis. 
470 COLLEGE ST., Toronte

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms 
popieris! šepečiai, 

r TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

DRAUDIMAI
NAMU, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI 
ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO^ 
BONDS IR PAN

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS 
KOMPANIJOS.

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132



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

Užgavėnių, kaukiu, balių, 
kuris įvyks Prisikėlimo parapijos salėje 
vasario 23 d., 7.30 vai. vak.

VEIKS GERAS BUFETAS: 
VĖDARAI, DESROS SU KOPŪSTAIS 

ANT STALŲ — PONČKOS. 
ĮDOMI IR DIDELĖ LOTERIJA. 

Gros geras “HARMONY” orkestras 
Įėjimas $1.50, studentams 75c

8 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1963. II. 21. — Nr. 8 (684)

TORONTO. Ont.
Studentų, skautų ir ateitininkų žinios nukeltos i 6 psl.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Vasario 16 buvo atšvęsta 

Įprastu iškilmingumu, par. chorui 
giedant specialiai parinktas gies
mes ir T. Kornelijaus dienai pri
taikytu pamokslu. Per Sumą ir 
specialias pamaldas organizuotai 
ir su vėliavomis dalyvavo šauliai, 
skautai ir ateitininkai. Eisenoje 
prie paminklinės lentos kolonijos 
ir parapijos vardu rožes padėjo 
šaulės ir jaun ateitininkės. Spe
cialioje rinkliavoje religinei šal
pai Lietuvoje ir Yadijo progra
moms į Lietuvą tikinčiųjų duos- 
niai suaukota $170. Visiems pri- 
sidėjusiems prie iškilmių ir auko
mis — atlygink Dieve!

— Iš už geležinės uždangos at-

Sol. St. Baranausko-Baro

KONCERTAS
įvyks Užgavėnių baliaus metu, 
vasario 23 dieną, 7 vai. vakaro

Montrealio Aušros Vartų parapijos salėje.
Kanados lietuvių krepšinio pirmenybių 

PROGRAMA
ŠEŠTADIENĮ, vasario 23 d. nuo 10 vai, ryto iki 8 vai, vak. Givins 

mokyklos salėje vyks krepšinio rungtynės.

8 vai. vak. ŠV. JONO KR. PARAP. SALĖJE bus šaunūs

JAUNIMO ŠOKIAI
Gros modernus orkestras. Veiks turtingas bufetas.

• • •
SEKMADIENĮ, vasario 24 d., 11 vai, šv. Jono Kr. bažnyčioje 

bus pamaldos sportininkams.

Nuo 12.30 vai. p.p. St. Michael’s salėje vyks žaidynių

■ FINALAI
Oficialus žaidynių atidarymas ir paradas 1.30 vai. p.p.

Žaidynėse dalyvauja Hamiltono “Kovas”. Ročesterio, “Sakalas”, 
Montrealio “Tauras”, Toronto “Aušra" ir Toronto ‘‘Vytis”.

Savo atvykimu į rungtynes ir šokius 
paremsime lietuviška jaunimą.

Org: komitetas

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Ši sekmadieni 11 vai. pa

maldose organizuotai dalyvauja 
sportininkai Kanados lietuvių 
sportininkų šventės proga.

— Iškilmingai paminėta 45 m. 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktis. Gilų Įspūdi pa
liko J.E. vysk. Izid. Borecky pa
mokslas. Ganytojas, pats būda
mas imigrantas šiame krašte, kal
bėjo kaip mes galime pagelbėti 
savo tautai ir tėvynei.

— Šią savaitę lankomos šios 
gatvės: Seaforth, Brock. Dufferin, 
Mecanick, Rusholme Rd. ir Park 
Cres. ir Gladstone.

— Praėjusią savaitę iš parapi
jos bažnyčios palaidotas A. Avižių 
trijų įlietu sūnelis Vitas ir a.a. vvkusįu lietuviu pagerbimo vaka- 
Juozas Adomaitis lietuvių kapi- - - * - - - -
nėse,

— Savaitgaly prieš Vasario 16 
bažnyčioje baigtos Įrengti dail. J. 
Bakio sukurtos ir kei arnikoje pa-. dėlto gali pasitaikvti, kad kas

nors is atvykusių gali būti pra
leistas. Kreipiamės i Toronto vi
suomenę su prašymu: jei kuris ( 
nors iš atvykusių iki šio ketvirta- į 
dienio dar nebūtu gavęs T. Placi-Į 
do pasirašyto laiško- kvietimo, ( Pcd lituanistinis seminaras 
prašom skubia! apie tai pranešti mokytojams paruošti pradeda 
Pnsikehmo par. rastinei LE.(darba šį penk£dieni, vasario 22 
3-0621 aiba LE. 3-0977. Vaisęs d j gg v v Liet. Vaiku Namuose 
nemokamos. Atvykusių pagerbi- 57 Svlvan Ave Bus šįos kai. niA mnlAmni catiI-a rin h’i’niiTi i i n • v >

PO KONCERTO VAKARIENE SU TRADICINIAIS UŽGAVĖNIŲ VAL
GIAIS IR ŠOKIAI GROJANT PUIKIAM PENKIŲ ASMENŲ ORKESTRUI. 

ĮĖJIMAS $2.50.
KLK Moterų draugijos Montrealio skyrius

KLK Kultūros dr-jos narių me
tinis susirinkimas — šeštadieni, 
kovo 2 d., 3 vai. p.p. salėję virš 
“TŽ”. Narių dalyvavimas susirin-; 
kime privalomas. Valdyba

“MISS FREEDOM” 
sportinėse varžybose

MONTREAL, Que
Aušros Vartų parapijos žinios i Vasario 16-ją. Mokiniai išpildė
— Tradicini Užgavėnių balių 

! rengia KL Moterų dr-ja vasario 
į 23 d. Programoje: sol. S. Bara-

gražią, gal kiek perdaug užtęstą 
programą ir pasižiūrėjo Z. Lapino 
padarytą filmą iš praeitos Kalėdų

Kanados lietuviu krepšinio pir-( nauskas-Baras. Reta porga meno eglutės ir lietuviškai Įkalbėtus 
snvbiu. kurios vvks ši savaitgali I mėgėjams. ' • “komikus”: Po to mokiniams bu-

rienė — kovo 2 d., 7 vai. v. Spe
cialiais laiškais i ją kviečiami visi 
atvykusieji su savo artimaisiais. 
Nors išjieškota rūpestingai, vis-

gamintos stacijos. Dėkojame dai
lininkui už gražų darbą. Naujasis 
Kryžiaus kelias yra graži puošme
na bažnyčiai.

— L. Katalikių Moterų dr-jos 
šios parapijos skyrius šį sekma
dieni parapijos salėje rengia pas
kutinį pobūvi prieš gavėnią.

— Ši sekmadieni 11 vai. pamal
dose prisimenamas a.a. Jonas 
Jurkšaitis 10-tųjų mirties metinių 
proga.

— Jaunimo choro repeticijos; 
gavėnios ir Velykų repertuarui i 
paruošti: penktadieni 6 v.v. ir šeš-; 
tadieni tuoj po lituanistinės mo
kyklos pamokų. Visų dalyvavi-į 
mas būtinas.

— Pakrikštyta: Angela Marija 
Ziobakaitė.

UŽGAVĖNIŲ POPIETĘ rengia : liauską. 
šv. Jono Kr. par. katalikės mote- ; _ f
rys parap. salėje vasario 24 d., 5;cija —Ii'penktai, 6^7 v/mši- 
v. p.p. Atvyks Lašinskis ir Kana- -
pinskis: šokiam gros puikus or
kestras. veiks laimės šulinys. Sve- į 
čiai. bus pavaišinti kugeliu, bly-i 
nais, auselėmis ir kitais skanumy-l 
nais. Kviečiame visus jaunus ir 
senus gausiai dalvvauti ir praleis- ■ 
ti popietę jaukioje šeimyniškoje; mosios Komunijos pamokos, tiky- jos seserys. Kursus vedė Tėvai jėzui- 
nuotaikoje. Įėjimas — laisva au-(bos pamokos pr. m-los mokiniams ( tai — St. Regis kolegijos profesoriai, 
ka- Rengėjos į įr gimnazistams vėl tęsiamos to- Kursai baigėsi vasario 16 d. Tėvas

• r: tuvių tradicinis 
L , vėnių šiupinys (

NuoširC ai kviečiame visus į| , .ov v.v.. y*“’įįindamas jas su vasario 16 reikšme
mūsų trac eini Užgavėnių pobūvi į zl.ko.s studijoje paskutinis pnes^a-. lietuvėm seseiėms ir prašė prisiminti 
— šiupinį. Karštu šiupiniu vaišin-1veninls jaunimo pasilinksmini- j savo maldose kenčiančią Lietuvą. Kur
sime antradieni — vasario 26 d., Kviečiame gausiai atsilan-; sančių susidomėjimas lietuvių tautos

į me maloniai sutiko dalyvauti Lie- ^os; Krikščioniškosios pedagogi- 
; tuvos gen. konsulas su ponia To- (,kos pagrindai _ A. Rinktino: Lie- 
i ronto dvasiskija ir visuom. atsto-Uuvi£ kalba _ A Gurevičiaus ir 
vai. Vaises bus paįvairintos jauni-:Seniausi q ]ietuviu litcratūra _ 
mo paruosta menine programa. (Iz Matusevičiūtės. ‘

— Par. choro vyrų repeticija •
i — ši ketvirtadieni. 7.30 v.v. muzi-' 
i kos studijoje. Sveikiname naujai)- - 
i išrinktus: choro vyr. seniūną K.'3 vai. p.p. pas P. Jankaitienę, 60 
ižuli ir jo pavaduotoja L. Bazi- Į Evelyn Ave. Visos narės ir pn- 
’ . . . ° (jaučiančios prašomos atsilankyti.

— Par: vaikučių choro repeti- : Valdyba
... VI. Sližienė ir A. Lcmešytė iš-

j sekmad., 2.30 vai. p.p. muzikos vvko i Kalifornija — Palm Beach, 
studijoje. Repeticijos labai svar- i “ ‘

i bios, nes vaikučiai ruošiasi pasi-: LIETlRrRsvosFGIJ0S
) rodyti scenoje iš už geležinės už- j m rud st
dangos atvykusių lietuvių pager- e Scllool vvk0 teo|o«ijos kllrsai 
bimo vakarienėje kovo 2 d. -____  ; _ .1 ‘___

i . — Šį sekmadieni Įprastos Pir- lėm. Juose dalyvavo ir Nek. Pr. Mari-

— šiupinį. Karštu šiupiniu vaišin-

(menybiu, kurios vyks ši savaitgali i mėgėjams. ---------- ---------------------------
(Toronte; finalinių varžybų metūl — AV par. lit. mokyklos tėvų;vo išdalinti pažymėjimai. Be to, 
St. Michael’s salėje torontiečiai i susirinkimas vasario 24 d. klebo- ■ kiekvienas gavo po gražiai pa- 

: turės progos susipažinti su Joana ( nijos salėje po 10 vai. Mišių. * ruoštą ir su atitinkamu Įrašu Lie- 
Juozaityte, kuri vasario .3 d. Lais- — Asmenys, kurie nori gauti tuvos pašto ženklą. Pašto ženklus 

: vės festivalyje Toronte buvo iš- kvitus, čia žinomus “resyčių” var-: savo iniciatyva pafuošė ir Įteikė 
i rinkta “Laisvės karalaite”. Joana du, tesikueipia parap. raštinėn nuoširdus ir nuolat lietuvybės rei- 
i pasirodys sportinių varžybų ati- i šiokiadieniais nuo 4 iki 9 v.v., sek- kalais besisielojąs sav. kūrėjas 
(darymo metu. °- * 'f— *-> =---

TĖVU DIENA 
šeštad. m-loje vasario 16 d. praėjo sėk-į 
mingai. Tėvų atsilankymas buvo ypač; 
gausus — beveik šimtaprocentinis. Tai į 
rodo dideli tėvų susirūpinimą mūsų Į 
jaunimo lituanistiniu švietimu. Toks • 
tėvų pareigos atlikimas yra didelė mo- į 
ralinė parama mokytojams, šeštad.! 
m-los mokytojų darbas ir sąlygos yra 
nelengvos. Todėl jie yra reikalingi 
nuoširdaus supratimo tiek iš tėvų, tiek 
iš mokyklos vadovybės. Mūsų visuome-;

“Dainos” grupės susirinkimas nė yra kritiškai nusiteikusi — kriti 
- ši sekmadieni, vasario 24 d.,

Toronto ir apylinkių vietovių vienuo-

(liaus — po 10 vai. Mišių L. Vaikų Hopkins, SJ, tą dieną, pagerbdamas 
! Namuose ir aktorių kambariuose.! Lietuvą, nešiojo prisisegės trispalvę ir

— ŠĮ sekmadieni-, 7.30 v.v.. mu-i prabi,° ’ porą šbntlJ seserų’ supaž,n'

7 v.v. šv. Jono Kr. parapijos salėj, kyti.
Mūsų mielų svečių tarpe turė

sime mažlietuvi Viliu Buntina su
— Toronto visuomenę maloniai 

__  __ kviečiame gausiai dalyvauti para- 
ponia. žinomo torontiškio mažlie- PU0S. L- Katalikių Moterų dr-jos 
tuvių veikėjo inž B. Buntino bro- i rengiamame paskutiniame prieš- 
li. Vilius Buntinas atvyko pas sa- gavėniniame parengime ši šešta- 
vo šeimą i Čikagą iš okupuoto dieni^PrisikėlimO] salėje. 
Klaipėdos krašto prieš pusantro 
mėnesio, taigi su paskutinėmis ži
niomis iš mūsų brangios tėviškės.

Po vaišių — trumpa meninė 
programa ir linksmoji dalis su 
dainom ir šokiais. Veiks geras bu
fetas su gėrimais ir loterija.

šiupinys valgomas karštas, ben- j 
drai. f 
nesivėlinti. Bilietų kaina $2.

Rengėjos
A.a. J. Adomaitis vasario 16d.. 

šeštadieni, iš šv. Jono Kr. bažny
čios palaidotas liet, kapinėse. Ve
lionis kilimu — šiluviškis. ilgesni 
laiką buvęs Šiluvos valse, viršai
čiu. Kanadoje velionis užsiėmė 
prekyba — turėjo krautuvę. Pas
kutiniu laiku daugiau kaip metus 
velionis sirguliavo. Mirė Our La
dy of Mercy ligoninėje vasario 12 
d. Jo šeima yra likusi Lietuvoje.

Padėka
V įsiems rengėjams ir dalyviams reiš

kiame nuoširdžią padėką už suruoštas 
š.m: vasario mėn. 9 d. vaišes ir įteiktas 12 cottages po tris miegamus kamba- 
puikias dovanas mūsų 15 metų vedybi- rius, ant Credit upės kranto. 35 mylios 
nes sukakties proga. nuo Toronto. Kaina S12.000. Tel.

Sofija ir Antanas Dilkai ' HU. 5-9703. po 6 vai.

kultūra, papročiais ir priespauda bu
vo didelis. Kitatautės seserys žadėjo 
įsigyti savo bibliotekom “Leave your 
Tears in Moscow”. S.

kuojame, reikalavimus statome kar
tais ir ten, kur nereikia. Kalbant apie 
šeštad. m-lą, ypač mokomąjį persona
lą, reiktų nuolat prisiminti, kad sėk
minga pažanga lietuviškame mokyme 
ir auklėjime priklauso netik nuo mo
kytojų, bet ir tėvų didelių pastangų.

imadieniais —po Mišių. (Br. A'bramonis. Tai tikrai gražus - 
— Šv. Onos dr-jos pirmininkė 45-jo Lietuvos gimtadienio prisi- 

dėkoja visiems, kurie prisidėjo minimas vaikučiams ir sveikinti- 
prie T. J. Borevičiaus išleistuvių, nas B. Abroinonio sumanymas.

— Pakrikštyta: Debra Jean, j. Seimelio pirm. J. Siaučiulis visus 
!Ch. C. Gordon — Girdausko ir mokinius apdovanojo šokoladu, 
i Helen Millar dukrelė šio mėn. 10 kuris dar daugiau pakėlė garą 
d. , Kūmai: Mykolas ir Monika jaunųjų nuotaiką. A. Z. 
Grinkai. pr y Kudirkos lietuvių mo-
“Lito” metinis susirinkimas — kyklos Lietuvos nepriklausomy- 

5 ši sekmadienj, vasario 24 d. AV hės šventės minėjimas praėjo la- 
i par. salėje. Susirinkimas prasidės gražiai. Dalyvavo: J. Rimke- 
lygiai 12.30 vai. p.p. filmų rody- vičienė. kun. dr. J. F. Jucevičius, 
mu ir baigsis pobūviu-pietumis. KF pirm. dr. H. Nagys, tėvų ko- 

! Kviečiami dalvvauti nariai ir sve- ritėto atstovas Lukauskas ir ai- 
i £.įaį delis skaičius teveliu. M-los ved.

J. Blauzdžiūnienė, pradėdama mi- 
Lictuvos nepriklausomybės 45- nėjimą, paprašė sugiedoti “Mari- 

' tą sukakti lituanistinės mokyklos, ja, Marija”, pasveikino visus susi- 
’ paminėjo vasario 16 d. Minėjimas: rinkusius. Mokyt. Stankevičius 
prasidėjo 10 vai. AV bažnyčioje i trumpam savo žodyje apibūdino 
gedulingomis pamaldomis už žu- Į Vasario 16 minėjimo prasmę ir 

ivusius kovoje dėl Lietuvos lais- Į dabartinę mūsų tėvynės kančią, 
i vės. Parapijos salėje Įvyko oficia-l IV sk. mok. J. Rašytinis labai gra- 
; lioji dalis, kurią pradėjo AV par.' žiai padeklamavo eilėrašti “Neži- 
į m-los ved. A. Blauzdžiūnas, pa-!nomam kariui”. Koncertinę dali 

S2.50. S2. S1.50 ir si; gaunami kviesdamas i garbės prezidiumą; išpildė pijaninu B. Lymantaitė V 
iš anksto: Mrs. E. Stechcr, 117 Bed- A V par. kleboną T. K. PečkĮ, SJ J šk. ir G. Paulauskaitė II sk. Akor-

REIN ANDRE, estas, Toronte re
žisuoja pirmąjį naujųjų ateivių 
vaidinamą veikalą anglų k. “I re
member Mama**, kurio autorius— 
John van Druten.

Vaidinimas įvyks Crest teatre, sekma 
dieni — kovo 10 d., 2 ir 7 v.v. Bilie
tai

--- - ~ ----- - ------------ -    —   T      t - - • • • -------------- ----- — — — Z

Pvz. yra pastebėta, kad pažanga tų į ford Rd.. Toronto 5. Vaidintojai pa-: seimelio prez. pirm. J. Šiaučiuli.i deonu pagrojo Vyt. Kudžma ir 
vaikų, kurie namuose yra paruošiami, i rinkti iš 15 taut, grupių, te lietuvių mokyklų tėvu kom. pirm. II Ada- Vvt. Makauskas abu VI sk. Grupė 
pasigėrėtina, bet tų, kurie negauna pa- dalyvauja E. Kudabienė iš Hamiltono, moni, liįuanist. kursu inspekt: B. ■ mažųjų Šokėiu pašoko Suktini ir 
gaibos iš tėvų, mokymosi rezultatai kur ji vadovauja lietuvių “Aukuro”: Lukoševičięnę ir minėjimo pa- Noriumiego. Šokiamsgrojoakor- 
menk1' J- a. teatrm. ; skaitininką A. Rudinską. Jaunie- deonu A. Krikščiukaitis V sk. Mo-

Vyt. Makauskas abu VI sk. Grupė

— Kitos savaitės kalėdojimas: Bart
lett Ave., Beaconsfield Ave., Cross St., 
Florence St.. Hallam St., Havelock St., 
Langemarck Ave., Lisgar St., McKen
zie Cres., Northcote Ave., Salem Ave.. 
St. Anne’s Rd., Trafalgar Ave., Water
loo Ave.

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.

Šv. Jono Kr. parapijos choras 
todėl nuolankiai prašome'vasario 16 d. turėjo savo metini 

pobūvi par. salėje. Dalyvavo gen. 
kons. dr. J. Žmuidzinas su ponia, 
choro dirig. muz. St. Gailevičius. 
kun. B. Pacevičius ir kt. Apžvelg
ta choro veikla ir pasiryžta atei
ties darbams.

Padėka
Už suteiktą pagalbą ir nuoširdumą 

mūsų nelaimės metu reiškiame nuošir
džiausią padėką: kun. B. Pacevičiui, 
kun. dr. J. TadOrauskui. dr. A. Pace
vičiui. pp. Vanagams, pp. Valiuliams, 
p. Valeškienci, p. St. Vaicekauskaitei 
ir Ramučio draugams.

Nuoširdus ačiū P. A. Dranginis

PARDUODAMA 15 akrų vasarvietė su

D Ė

Nuoširdžiai dėkojame D. Gcrb. Tėvams Pranciškonams: 
Prisikėlimo parapijos klebonui Tėvui Placidui, OFM ir T. 
Pauliui, OFM. už, suteiktą visokeriopą paramą atsikeliant 
man iš Suomijos ir tvarkant mano šeimos persikėlimą iš 
Ixmkijos i Kanadą.

Tuo pačiu norime išreikšti didelę padėka D. Gerb. šv. 
Jono Kr. parapijos klebonui kun. P. Ažubaliui ir adv. Arthur 
Maloney. Q.C.. kuriu tarpininkavimu po ilgo išsiskyrimo mū
sų šeima laimingai liko vėl sujungta.

Alicija ir Inocentas Jurcevičiai

NATIONAL -j

BALLET
★ COMPANY OF 00 #
★ National Ballet Orchestra

Klasikinis ir modernus baletas, 
kaip Swan Lake, The Nutcrack
er, Copeilia, Les Sylphides, Of
fenbach in the Underground. 
Bilietų kainos vakarais: SI.50, 
$2.50, S3.25, $4. šeštadienių 
popiečiais: $1.50, $2, $3, $3.50.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

nepamiršklte užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvei!

■■nHBnMMnnHBMEmnnHBmaKSEaMnM

A. t A.
JUOZUI Al) O M A I Č I U 1 įnirus.

jo artimiesiems reiškiame gilią užuojautą
A. Astrauskienė su sūnumis
V. ir J. Sližiai

i siems klausytojams primindami kyklos choras padainavo 3 daine- 
( dienos svarbą kalbėjo T. Pečkys. !fes. Pianinu pritarė J. Žukauskie- 
i,J. Siaučiulis ir H. Adamonis. Pa- nė. Minėjimas baigtas vėliavos iš- 
įskaitininkas, farmacijos stud. A.Įnešimu ir Tautos himnu. Montre- 
iRudinskas, netik jaunuosius, bet alio Bendr. seimelio prezidiu-

V . ir M . MEILIU N A M S , 
Ponios mamytei mirus, . 

nuoširdžią užuojautą reiškia —

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i 
Montreal!, Londoną, Windsora. Hamil
toną, North Bav, Sudburi ir kitur.

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

Privatus asmuo 
' perka 

morgičius. 

Telefonas 
LE. 2-5461

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J BERZINSKAS

Dragašių šeima

TAUPYK IR SKOLINKIS
SAVO KREDITO

“LITAS”
Adresas: 1451 CRAWFORD 

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

ir susirinkusius vyresniuosius su- 
; žavėjo papasakodamas vieno mo
kinuko sapną ir prilygindamas tą 

: sapną pirmajai Vasario 16-jai 
prieš 45 metus, čia tenka paste

bėti. kad jaunasis kalbėtojas yra 
Montrealio lituanistinių mokyklų 
auklėtinis, niekur kitur neturėjęs 

i progos lituanistinių dalykų moky- 
• tis. M-los ved. A. Blauzdžiūnas ši 
( faktą pristatė kaip akivaizdų mū
sų mokyklų pasisekimo Įrodymą. 
Lituanistinių kursu mokiniai R. 

iTekutytė ir A. Staškevičius, kur- 
Įsuose pravesto konkurso laimė- 
i tojai, paskaitė savo rašinius apie

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

BANKAS VEIKIA: Sekmadieniais nuo 10.30 iki 1 vai p.p. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Avc^ Verdun: pir
madieniais nuo 10 iki 12 vai. ir nuo 7 iki 8 vai. v.; trečiadieniais ir penkta 
deniais nuo 7 iki 8 v. v. Vedėjas D. Jurkus. PO. 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 
ii’ kitais skubiais reikalais kreiptis pas ved. padėj. P. Rudinską, HU. 1-2957.

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys. —• —

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

Vakarais — HU. 9-1543.

MARGUARETTA — BLOOR. $15.900. atskiras namas, modemiška virtuvė, 
didelis daržas, arti Bloor. įmokėti $5.000.

QUEBEC — BLOOR. 15-300. Atskiras. 6 kambarių, platus įvažiavimas, pir
ma syki pardavimui. 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.

ANNETTE — JANE. $21.500, Atskiras dupleksas, plius užbaigtas rūsy 
apartametnas. 8 metų senumo. 3 garažai. įmokėti $7.000.

QUEBEC — BLOOR. $22.500 visa kaina. Pajamų namas su baldais. 11 kam 
bariu. 5 virtuvės. Atskiras su 2 garažais. Įmokėti $10.000.

INDIAN RD. — BLOOR. $23.000. 3 jų šeimų, atskiras. 3 virtuvės. 3 vonios, 
Vandeniu šildomas 2 mūriniai garažai. įmokėti $7.000.

HEWITT RONCESVALLES. $26.900. Atskiras, pakeistas pastatas į 3 šei-
modernizuotas vandeniu šildomas. įmokėti $8.000.

WILLARD — ANNETTE. $30.500. Originalus tripleksas. įmokėti apie 
$10.000 5 metų senumo, vandeniu ir alyva šildomas.

Pas mus randasi dau* naujai registruotu pardavimu High Park ir Parkdale 
rajonuose, Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI.

mas vaikučius apdovanojo saldu
mynais. , Dalyvavęs

J. ir G. Rukšėnai rengiasi pa
vasari persikelti i Kaliforniją. G. 
Rukšėnas buvo ilgametis “NL” 
laikraščio administratorius ir gy
vai reiškėsi Montrealio lietuvių 
organizacijose. Gaila, kad mus 
rengiasi palikti dar viena aktyvi 
lietuvių šeima.

SEIMOS RATELIO SUSIRINKIMAS 
vasario 14 d. praėjo labai sklandžiai 
'inoderuojant I. Rinikevičienei. Tik gai
la, kad mūsų moterys neparodė nuo
širdaus susidomėjimo. Mes daug de
juojame, kaip sueiti į kontaktą su jau
nąja karta, bet kai pamėgino jaunoji

* karta pasodinti vyresniąją kartą Į klau- 
’ sančiųjų suolą — neatsirado daug no
rinčiųjų į jį sėstis.

! Z. Piečaitienės referatas “Montesso
ri n is piešimas” buvo labai kruopščiai 
paruoštas ir įrodė, kad tai geriausias 
būdas vaiko akies ir rankos lavinimui. 
Tuo metodu piešdami vaikai iki 6 m. 
amž. tvirtai paruošiami tvarkingam 
ateities rašymui.

K. Kubilienės referatas “Meninis 
vaiko išsireiškimas piešiniuose ir jo 
reikšmė*’ buvo mums naujas. Pasiro
do, jog vaikas kalba per piešinį, nes 
piešia ką jaučia, o ne ką mato ir nė
ra jo vaizduotė slopinama kaip kad 
montessoriniame metode.

L Kličienės referatas “Pasakos ir jų 
i reikšmė vaikams” buvo tvirtas įrody- 
j mas, jog pasakos ir geri komikai nėra 
į žalingi vaikams. Pasakos padeda Vai
tkui pažinti aplinką ir lavina jo vaiz-
* duotf. Referentė nusiskundė, kad šia- 
? me kontinente lietuvių kalba pasakų
knygose trūksta iliustracijų. Geri “ko- 

? mikai” netik nekenkia, o dar padeda.
Ypač padeda tiems vaikams, kurie 

į silpnai skaito. Komikai esąs tiltas i 
j knygas.
Į Baigiant noriu nuoširdžiai padėkoti 
prelegentėms ir mielai vadovei už tokį 
puikų vakarą.

SPAUDOS BALIUS, kasmet rengia
mas “NL” leidėjų, pr. šeštad. praėjo 
gražiai ir susilankė daug svečių. Tai 
vienas didžiausių tradicinių Montrea
lio kolonijos parengimų, šiemet įnešęs 

' naujovę—vakaro karalienės rinkimus.
Užgavėnių parengimą vaika- 

i čiams pr. sekmadieni AV parap. salėje 
surengė mūsų nenuilstančios N. Pr. M. 
seserys. Dalyvavo gražus būrelis vaikų 
ir tėvų. Vaikai išpildė trumpą, bet ge
rai paruoštą menine programą, pažai.

* dė ir buvo seselių pavaišinti. Visi liko
, dėkingi mūsų mieloms seselėms už jų 
I nuoišrdžią globą. A. Z.

A, M




