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Kazimierinė dvasia
s __________

Įvairiais laikotarpiais padvelkia Įvairi ir dvasia. Iš jos dvelki
mo pajuntame kokia ji yra — skatinanti tolimus žygius bei užka
riavimus, lenkianti i ramų, snūduriuojantį gyvenimą, traukianti i 
žemę bei jos gėrybes ar žadinanti idealistinę kovos nuotaiką. Kai- 
kuriais laikotarpiais Įsiliepsnoja žmonėse bei tautose ryžtas ginklu 
plėsti savo galybę ir viską jai pajungti. Būna betgi laikotarpių, 
kai prasiveržia idealistinis nusiteikimas, apramina ginklus, bent 
iš dalies apvaldo žemės gėrybes ir visko viršūnėje iškelia dvasini 
žmogų su meilės, tiesos ir teisingumo idealu. Tiesa, nėra buvę ne 
vieno laikotarpio, kuriame būtų pilnai sušvitusi tokia dvasia. Ir 
vargu ar ji kada nors prasiverš visa savo pilnatimi žmogiško gy
venimo sąlygose, kur nuolat tykoja tragiškasis gyvenimo pradas. 
Visdėlto galima tikėtis, kad nežiūrint gyvenimo trapumo ir visų 
kliūčių, idealistinė dvasia gali prasiskleisti dideliu plotu ir tvirta 
jėga. Ji gali išryškėti, kaip ir praeityje, ypač po didesnių pasaulio 
sukrėtimų, po ilgesnių kovų, po neapykantos siautėjimų," kuriuose 
sugriūva ligi tol statytos karalystės. Iš sunaikinimo pelenų gali 
pakilti naujai kurianti dvasia, nebe brutalios jėgos ir neapykantos 
dvasia, o meilės ir tiesos. Ji gali padvelkti tada visam laikotarpiui 
ir Įkvėpti žmoniškesnio žmogaus atėjimą.

Žvelgdami i lietuviškąjį gyvenimą, gerai matome, kad jis daug 
priklauso nuo vyraujančios laikotarpio dvasios. Kai Europoj pa
sklinda idealistinės dvasios nuotaikos bei idėjos, atsigauname ir 
mes, iškeliame galvas ir skelbiamės nepriklausomais. Bet kai 
Europą užlieja materialistinė - ateistinė dvasia,, patenkame vergi- 
jon. Taip pat esame mindomi ir tada, kai užviešpatauja imperialis
tinė dvasia. Šviesių laikotarpių naujaisiais laikais esame nedaug 
turėję. Visdėlto mūsų tautoje niekad negeso idealistinė dvasia. Ja 
gyveno lietuviai ištisais šimtmečiais. Vienas didžiausių tokio 
gyvenmo liudininkų yra mūsų Šventasis, t.y. Kazimieras. Jis iš
augo tokioj tradicijoj, kuri puoselėjo idealistinę dvasią. Jis Įsisa
vino ją taip giliai, kad tapo nemirtingu jos skleidėju. Žvelgdami Į 
Jo asmenį, matome lietuvi, pasiekusi valstybės rūmus, karalaičio 
garbę ir kartu pasiaukojančią dvasią, kurios nenuslopino nei ka
rališka to meto prabanga, nei kitos žemiškos vilionės. Jo asmenyje 
susitelkė krikščioniškoji didvyriškumo dvasia, dvelkianti ne prie
varta, ne imperiniu užsimojimu, o dvasiniu karžygiškumu, Įkvė
piančiu idealo meilę. To nepajėgia išreikšti joks paveikslas. Turi
muose jo paveiksluose matome trapų, gerą, švelnų jaunuoli, bet 
didvyriškos jo dvasios teptukas nebeužfiksuoja.

* • • •
Taip. Paveiksluose-matome šv. -Kazimierą, bet nematome *ka- 

zimierinės dvasios. O pastaroji nėra vien pamaldumas. Tai tik vie
nas jos aspektas. Kazimierinė dvasia savo esmėje yra herojinė dva
sia. Jei kas jos nepastebi šv. Kazimiero asmenyje, nemato pagrin
dinio dalyko. Jo pamaldumas sklido iš tos pačios pasiaukojančios 
herojinės dvasios, kuri Įkvėpė visą jauno karalaičio gyvenimą. 
Jo herojinė dvasia reiškėsi ir kasdieniniais žingsniais, ir pagalbu- 
mu kiliems, ir kieta atgaila. ir malda, ir valstyoinės reikšmės žy
giais. Ir jeigu tautos regėjime tas karalaitis vaizduojamas kaip 
jojantis riteris, skubąs i pagalbą lietuvių pulkams, reiškia, kad jo 
herojinė misija prasidėjo su jo mirtimi, reiškia, kad jo dvasia 
pasklido visame krašte — Lietuvoj. Tuo būdu šv. Kazimieras, gali
ma sakyti, tapo vėliava, liudijančia idealistinio nusiteikimo pro
verži ir kartu šaukiančia nebaigton kovon. Jis tapo nuolatiniu mūsų 
šaukliu, primenančiu, kad idealistinio nusiteikimo laikai neateina 
savaime, kad reikia juos pirma subrandinti herojinėje dvasioje. 
Tuo būdu šv. Kazimiero asmuo yra ypač aktualus savo reikšme. Jin 
žvelgti turi pasilikusieji okupuotoje Lietuvoje, kad atsinaujintų 
herojinėje dvasioje ir nesukluptų kančioje. Jin turime žvelgti ir 
mes, šiapus Atlanto, kad rastume herojinės dvasios Įkvėpimo, 
kurio mums šiuo momentu ypač stinga. Jei Lietuvos žmonės šiuo 
metu yra gundomi pasiduoti ir okupanto valdžiai, ir jo ideologijai, 
ir jo planams, tai mes čia esame gundomi užmiršti kovos dvasią ir 
pasiduoti medžiaginės gerovės vergijai. Jei norime-tesėti savo mi
sijoje užsieniuose, pirmiausia turime sustiprinti savo kazimierinę - 
herojinę dvasią, nes be jos ir gerai surikiuoti frontai nusilpsta, 
suyra ir virsta ... peštynėmis. Tad stiprėkim ir stiprinkim!

Pr. G.

Pabaltijo belaisvių likimas Rusijoj
Tai švedų kaltė, kad šiuo metu 

pavergtoje Lietuvojė trūksta sku
timosi peiliukų. Trukumas atsi
radęs dėlto, kad Švedija nutrau
kusi plieno tiekimą Sov. Sąjun- A
gai. Toki paaiškinima, kaip pa- lanto s-ga nepastoja jam kelio, 
reiškė “Eltai” vienas naujas at- Tik partiniams propagandistams 
vykėlis, gavo Vilniaus studentai, būtų laikas pasijieškoti kitokio' 
pasiskundę trūkumu... : _ . ........................

Propagandinis muilas ; paaiškinti... minti ano gėdingo išdavimo ūžku-!
Taip, taip. Peiliukų tai trūks- Išduotiejipabaltiečiai lisiai. Spaudos atstovai apklausei 

ta. Tik netrūksta propagandinio į Ne tik švedu plienas rūpi sovie- ir pabaltiečių atsakingus sluogs-; 
muilo, kuriuo, žinoma, ne barz-j tų propagandistams. Jie akyliai nius Stockholme. 4Čia turimomis' 
dos, bet akys žmonėms muilina-; stebi xa vekia pabaltiečiai Švedi- žiniomis. Liepojon atgabentųjų 
mos! Plieną Švedija sovietams; joj. Amai, pasKuūni sausio sek- dauguma neišvengė sovietinio 
kaip tiekė, taip tieks, tik tas tie- madieni “estu liaudies priešai, žiaurumo. Daug jų buvo sušaudy-Į 
kūnas, anaiptol, jokio ryšio.netu-į palaikomi švedu organu”, suren- ta be teismo. Kiti buvo išgabenti, 
ri su skutimosi peiliukų trūku-: gę pa. nuėjimą sovietams išduotų į griežtojo režimo koncentracijos j 
mu sovietijoje. ' tautiečiu.. Jau "septyniolika metu, stovyklas prie Baikalo.

Neperseniausiai “Pravda”, pa- kai nesi* iaujama minėti. Jau pernai latvių pabėgėliams
sinaudodama suomių komunistų! “Izves ijoms” to buvo perdau0 i siuntinėjamas “Dzimtenes Balss” 
žiniomis, paskelbė, kad V. Vokie- Buvo <;si ;<-«s korespondentas ra^® aP*e Penkis latvius, kurie 
tijos užs. r. min. Schroederis su reikalui išjr.L Ta proga pirma»priklausė anai išduotųjų pabėgė- 
JAV Valst. denartamento žinia ųari-a "s.-vieTai viešai prisiminė ta-^P grupei, kad jie — lygiai kaip 
norėjo paveikti Švedijos vyriausy-įpa^);^-’j;avj-n0 įstorija dėl' “Izvestijų” minimi 7 estai — da- 
bę. idant būtų sustabdytas; stam- kurįos į šiandien dau° švedu gė- bar “gerai” gyvena tėvynėje. • 
baus kalibro plieno vamzdžiu tie-; jjįgį 1945 m sausį0 25 iš Trelle- švedai klausia

V borgo * LieP<«4 rusu laivas “Bie- Savo ruožtu Stockholmo di- kiek perdėta. Tikrovėje JA\ irV •. loostrov” išsigabeno 145 pabaltie- džiausiąs dienraštis “Dagens Nv- 
Vokietijos ambasadoriai Stockhol-: ^us jr 234 vokiečius belaisvius.; heter”, paskvres dau° vietos šiam 
me painformavo Švedijos vynau-,tariamus «kar0 nusikaltėlius”. klausimui, savo vedamajame pa- 

Nuo to laiko jų likimas buvo į stebėjo, kad “Izvestijų” žinia Su
gaubiamas paslapties šydo. Tikjvo atmiešta kaltinimais estams 
dabar, taigi, po septyniolikos me- Švedijoj, pasityčiojant iš jų, esą 
tų. “Izvestijos” susigriebė papasa- jie laikė septynis savo tautiečius 
koti. kas iš tikrųjų atsitikę. Jei mirusiais. Tačiau būtų buvę daug 
tikėti pasaka, geriau nė negalėję svarbiau paaiškinti, kodėl sovie- 
būti. Juk toks rusas Solženicynas, tai per 17 metų visiškai tylėjo 
vargais negalais pabėgęs iš vokie- apie pabaltiečių likimą. Juk iš vi- 
čių nelaisvės, be ceremonijų bu-’so buvo išduoti 145 pabaltiečiai. 
vo pasiųstas dešimčiai metų pas 
baltąsias mesk;r - : ,
nusikaltėliai”, atlikus būtinus ty
rinėjimus, buvę “Įdarbinti” vie
name Rygos fabrike. O jau 1946 
m. rugpjūtyje šeši estai buvę pa
leisti. Tik septintasis. Johannes 
Indrės, prieš tai pabėgęs ir kita 

' ; ?’ •si'-'vvenes Taline. gavo

i r n i k i c •me- Tačiau ir tatai jam jau se-
Musų korespondentas Švedijoj lnįres gyvenąs Taline ku‘ 

savo darbštumu net iki brigadi
ninko pakilęs... ’

Pasaka ir tikrovė 
Kaikurie švedų laikraščiai pla-.j 
ii atoasakoio “Izvestiiu” naša-argumento skutimosi peiliuku sto- &ai atpasakojo Izvestijų paša-; 

kai naaiškinti ’ ‘ * ką. Ta pačia proga vėl buvo pnsi-1

sybę apie Š. Atlanto s-gos.orga-i 
nizacijos nutarimą apriboti nafto- ’ 
tiekio vamzdžių išvežimą i Sov. 
Sąjungą. To ir pakako, kad Mask
va imtų šaukti apie “Atlanto s-gos 
pavojų pasaulio prekybai”.

Plienas Rusijai
Baimės akys, kaip sakoma, 

dėlės. Tik šiuo atveju baimė 
reikalo. Švedijos vyriausybė ofi-i 
cialiai pareiškė, kad ji nemano 
nutraukti sudalytosios trins me
tams sutarties, pagal kurią iki 
1964 m. sovietai gaus 135.000 to
nų plieno vamzdžių. Tiekimas, 
kaip paskelbta, pradėtas jau per
nai ir tęsiamas. Sumažinti jo kon
tingentą taip pat nemanoma.

C ars ’sis švedų plienas kėliau ia * uavaroe 
toliau i Sov. Sąjungą, jokia Ai- pasėdėti ketverius metus kalėji- tijose

Šv. Kazimieras. Lietuvos ir jaunimo Globėjas, kurio nuo seno bi
jo rusai: jo karstą su palaikais iš rėmė iš Vilniaus katedros, o jo 
paveikslus ėmė naikinti. Dail. F. Dvilaitytė
Nuotrauka J. Dvilaičiodi- 

be
didžiąja dalimi latviai.

Dabar, kai iš rusų pusės nuimtaąsias meškifi&Sibirą. Tuo tar- Dabar, kai iš rusų pusės nuimta 
Liepojon atJiTbentieji “karo paslaptis^ atrado būtų natūralu,

kad būtų papasakota, ką tie 7 es
tai iškentėjo per visą tą laiką. O 
visų pirma paaiškinti" kas gi atsi
tiko su likusiais 138 pabaltiečiais. 
kurie 1946 m. buvo sugrąžinti Ru
sijon. Ar susilauks tie “DN” pa
geidavimai kokio atbalrio “!zv?c-

Sqv. Sąjungos kr. apsaugos min. marš. Malinovskis, kalbėdamas 
Maskvoje, vėl palietė Kubos reikalą ir nedviprasmiškai pagrasino 
Amerikai, kad Kubos, u 1*00’imas reikš visuotini karą. Taigi, po 
Kuops pralaimėjimo, kai ruimai turėjo išsivežti savo raketas, jau 
atsikvošėjo. Malinovskis kalbėjo dalyvaujant pačiam Chruščiovui,

Kas naujo
t

Kanados pagalba užsienio 
kraštams, daugiausia Afrikos. 
Azijos ir P. Amerikos valstybėm 
vėl sumažėjo. Pagal JT priimtą 
programą, kiekviena valstybė tu
rėtu duoti 1% visu savo metiniu • • • 
pajamų. Per 1961-62 m. Kanada 
savo biudžete tam tikslui buvo 
skyrusi $83 mil.

Naujosios Demokratinės parti
jos vadas T. Douglas pradėjo 
rinkimini vaju ir pareiškė, kad 
rinkimų svarbiausias uždavinys 
—atominių ginklų išsprendimas. 
Spaudoje jo programa susilaukė' 
kritikos; esą jis nesiūlo jokio 
konkretaus plano ir tik apeliuo
ja i žmonių jausmus.

Sumažinti muito mokesčiai 
kaikuriom importuojamom pre
kėm. Papildomi muitai buvo už
dėti pr. metų birželio mėn. do
lerio krizės nietu.

Priešrinkiminiai debatai tele
vizijoje buvo siūlomi liberalų va
do Pearsono pr. rinkimų metu. 
Premjeras Diefenbakeris nesu
tiko. nes jautėsi esąs stipresnis. 
Tokie debatai dažniausia padeda 
silpnesnei pusei. Dabar debatų 
norėtu tik dviejų mažųjų parti
jų vadai.

Bedarbiu fondas, iš kurio mo-■ 
kainos pašalpos nedirbantiem. 
yra beveik visiškai išsibaigęs. Iki 
balandžio pabaigos, kai naujai 
išrinktas parlamentas vėl susi
rinks, fondas jau turės skolintis 
iš kur nors $22 mil.

Kanadoje?
Už atominių ginklų Įvedimą 

Kanadoje pasisako 54% visų ka-._ 
nadiečių. Prieš atominius gink
lus yra 32% ir likę neturi ryš
kios savo nuomonės. Iš politinių 
partijų griežčiausiai prieš ato
minius ginklus pasisako Naujoji 
Demokratinė partija.

Kanada skolinosi iš JAV. 1962 
m. beveik $5 bilijonus, arba 6.3 
karto daugiau, negu 1961 m. Di
džiausią sumą sudarė feder. val
džios lakštai — bonds — $2.5 
bil.; antroje vietoje ėjo savival
dybės. kurios ėmė paskolas JAV 
Įvairiems projektams.

Švietimas ir mokyklų bei uni
versitetų sistema vėl susilaukė 
kritikos. Primenamas patalpų 
trūkumas, kuris vis didėja. Pro
vincijų švietimo ministerijos 
užuot stačiusios naujas patalpas, 
dažnai Įrengia plaukiojimo ba
seinus ir pastato mokytojams 
modernius garažus automo
biliams.

Kanados Darbo Kongresas sa
vo konferencijoje Niagara Falls 
svarstė Įvairias unijų problemas. 
Buvo rekomenduojami mažų 
uniju susijungimai, diskutuoja
mi streikai, kurie darosi nebe- 
veiksmingi. Buvo atkreiptas dė
mesys i unijų vadų nesąžinin
gumus ir prabangu gyvenimą: 
priminta, kad publika toleruoja 
firmos prezidentą, važiuojanti 
brangiu kadilaku. tačiau kitaip 
žiūri i unijos vadą, sėdinti liuk
susiniame automobilyje^

kuris ši kartą dėvėjo generolo uniformą.
O Kuboj nespaudžiama. JAV pareigūnai vis nori sumažinti rusų 

skaičių Kuboje ir visai nemini, kad be rusų kariuomenės ten yra 
čekų, raudonieji kiniečiai ir kariai iš R. Europos. Įsitikinama vis 
daugiau, kad Kuba bolševikų toliau stiprinama netik prieš JAV, bet 
ir prieš P. Amerikos valstybes. Pirmoj eilėj rengiamasi sutvarkyti 

;Venezuela, kurioje bolševikiniai©--------------------- —-----------------
'partizanai paskutiniu laiku naiki-Į Naujasis Britanijos Darbo par
! na Amerikos piliečių turtus: a p-! Ii ios vadas Wilson pasisakė už 
šaudo automobilius, sprogdina ra- rytinės Vokietijos pripažinimą. • 
dim stotis, gadina naftos vamz- Jis mano tuo būdu išsaugoti lais-
šaudo automobilius, sprogdina ra

I
džius ir rafinerijas. jie sudegino 
prekiii sandėlius $5 mil. vertės, 
pagrobė laivą. Raudonųjų tikslas 
— sudaryti antrą komunizmo ba
zę P. Amerikoj.

va priėjimą prie Berlyno. Matyt, 
jis mano nuolaidomis iš bolševikų 
ką nors laimėti. Daugelis tuos ke
lius mėgino, ir visi aosiriko: kiek
vieną nuolaidą bolševikai laiko

UNESCO — JT padalinys _ Į vakariečių silpnumu.
Italijoj uarlamcntas paleistas ir 

\ nauji rinkimai paskirti balan
džio mėn. Kraštą valdė kr. de

mokratai su socialistais. Min. 
pirm. Fanfani tikisi ir ateity su
daryti panašią koaliciją.

Perversmas Irake yra sveikina
mas visų arabų. Ypač patenkin-

Lietuvos gen. konsulo Kanadai Toronte rengto priėmimo svečių dalis. Iš kairės: kons. dr. J. Žmui- su dienomis”! Leidinvs pavadin- 
dzinas su ponia, Toronto burmistras D. Summerville, E. Jurkevičienė ir JAV gen. kons. W. P. Arm-1 — ‘---- -
strong. J r.

SPORTINIO JAUNIMO SAVAITGALIS TORONTE
Kanados lietuvių krepšinio varžybos

Vasario 23-24 d. Toronte Įvyko meti
nės Kanados sporto apygardai priklau- 

, sančiu sporto klubų pirmenybės, kurio
se dalyvavo 5 sporto klubai su maž
daug 150 krepšininkų. Dvi dienas už
trukusi lietuviškojo jaunimo demonst- 

į racija parodė jo fizinius sugebėjimus, 
jaunatvišką judrumą ir Įrodė, kad jis 
dar nėra atitolęs nuo lietuviškojo ka
mieno.

ĮTEMPTOS kovos
Šeštadienio rungtynėse buvo sužais

ta 10 rungtynių, kurių metu išaiškinti 
Įvairių klasių finalistai sekmadienio 
rungtynėms. Berniukų C klasėje buvo 
sužaistos trejos rungtynės, kuriose pa
aiškėjo ir šios klasės meisteris. Pirmo
se rungtynėse Toronto Aušra Įveikė 
Hamiltono Kovą 26:16: Toronto Vytis 
laimėjo prieš Kovą 24:18 ir Aušra, 
įveikusi Vyti 26:14. tapo šios klasės 

i meisteriu. Jaunių A klasėje varžėsi 3 
komandos. Šeštadienio rungtynėse 

į Aušra Įveikė Ročesterio Sakalą 77:30 
ir Kovas įveikė Sakalą 04:25. Lemia
mose rungtynėse, kurios buvo pačios 
įspūdingiausios ir Įdomiausias, Hamil
tono Kovas įveikė Aušrą 81:68. Vyrą 
klasėje turėjo žaisti 4 komandos, ta
čiau Aušrai paskutiniu momentu at
šaukus antrąją komandą, tesivaržė To
ronto Aušra, Vyti* ir Montrealio Tau
ras. Vytis. Įveikęs Taurą 40:43, baig-

mėje pralaimėjo Aušrai 123:43. (Auš- ko sekmadieni SU Michaels salėje. Vi 
roję žaidė keli žaidėjai atkviesti iš. siems dalyviams Įžengus i salę, pirme 
kitur). • -

Jauniausiųjų krepšininkų iki 12 m. 
amžiaus grupėje varžėsi dvi Toronto 
komandos. Sekmadienio rungtynėse 
Aušros krepšininkai, parodę darnesni 
žaidimą, netikėtai Įveikė Vyti 18:12. 
Moteriškoje pusėje pirmenybės tebu
vo Įvykdytos dviejose klasėse. Mergai
čių A klasėje meisteris paaiškėjo šeš
tadienio rungtynėse: Roėesterio Saka
las Įveikė Hamiltono Kovą 31:14 ir To
ronto Aušrą 22:21. Sakalo krepšinin
kės meisterystę laimėjo pirmą kartą. 
Moterų klasėje varžėsi tik dvi koman
dos. Sekmadienio baigminėse rungty
nėse rytietės Įveikė Aušrą 35:26.

ŽAIDĖJŲ PAJĖGUMAS
Pirmenybėse dalyvavusių komandų 

pajėgumas labai margas. Jaunesnėse 
grupėse didelio skirtumo nesimatė, ta
čiau lipant augščiau matėsi ir šimtinių. 
Iš pavienių žaidėjų išskirtini Aušros

išleido Olandijoj knygą, kurio
je rašoma: “1940 m .buvo Įves

ta soviet, santvarka Latvijoj. Es
tijoj ir Lietuvoj, kurios savano
riškai prisijungė prie Sovietų Są
jungos”. Be to: “sėkmingas Įgy
vendinimas pilnos lygybės tarpe 
tautų ir rasių SSSR, buvo vienas . _ , w ________

tas Egipto prez. Nasseris. Irake 
. T? rr^-7- k ~ vvksta tolimesni komunistų šu

tas Equality of Rights Between ėmimai. Praeitą savaitę suimti du 
"a?.es !.n $ svarbūs komunistu partijos cent-
SR . Keista, kad JT leidimai pra- r0 komiteto nariai.

, deda varyti tokią bolševikišką. 
propagandą, pilną melo ir šmeiž
to. Tos pačios JT pradeda šelpti 
Kubos Castro — paskyrė $1.150.

V. Berlyno savivaldybės rinki
muose balsavo visų gyven
toju. Socialdemokratai su savo 

00b~ gelbėti' Kubos”žemės ūkiut populiariu burmistru gavo 62% 
Ko tyli Amerika, kurios pinigais ,r vietas Berlyno seime- 
šelpiama Kuba? Jau ir JAV kon- lv- kuriame turėjo 77. Kr. demo- 
grėsė pasigirsta balsai dėl JAV kratm nejeko H vietu.^Knmunis- 

. pasitraukimo iš JT. « . 
! Kuboje esą rusai jau mėgina 

rusiškas lėktuvas

tai gavo lik 1.3% visų balsų.
Europos laisvų mainų sąjungai 
priklauso: Britanija* Danija,

nybių globėjas šv. Jono Kr. par. kle 
bonas kun. P. Ažubalis perskaitė in _
vokaciją: KSA vadovui V. Bilietai ati- savo drąsą: _____ ______ r_______ _____ _______
darius pirmenybes, buvo įteiktos do- MIG užpuolė žveju laivą ir ji ap- Švedija. Norvegija. Austrija Por- 
vanos jauniausiems laimėtojams: pri- šaudė netoli Floridos. Dabar duo- tugalija ir Šveicarija. Dabar kai 
statyta Laisvės karalaitė J. Juozaitytė,1 tas įsakymas JAV karo pajėgoms Britanija liko nepriimta i Euro- 
ir klubų vadovai. Vyresnėse klasėse sunaikinti raudonuosius lėktuvus. pos Bendrosios Rinkos sąjungą, 
pirmenybių laimėtojams buvo paskir- kurie sudaro pavoju artimose šios septvnios valstybės vra nuta- 
tos pereinamosios dovanos. \yru kla- . ... . • L ‘ • £.• »•'* _

Tnmnfn Vntrai ati Amenkai jurose. ilsios daugiau prekiauti tarnusa-ses nugdictojams loronio Aušrai an- . ° . t • -
fekn KI R Kultūrom Kando faiirč* mo- mill nirili ti- 1UO 1 dkdll.1 POSČ(1Z13VO Ze*
teru klases laimėtojoms pereinamąją jas savo kongreso partijos po- nevoj. .Jos yra numaniusios mažin- 
taurę paskyrė Jonas Tumosa. Jo <io-( sėdvje pareiškė, kad jie nusi- tarpusavy muitu tarifus. Nuta- 
vana pirmą kartą atiteko Toronto Vy- sįate "nrašvti pacalbos iš JAV r*mas kol kas neanims žemės ūkio 
einamoji dovana Ą jo vė| j uJt ud Kj
sės laimėtojams atiteko Hamiltono Ko- J J J r •
vui. Individualine pereinamąja dovaną , ...
jaunių klasės krepšininkams skyrė PL 
B-nės Kanados krašto valdyba, ši do
vana. skirta žaidėjui “surinkusiam 
daugiausia taškų, betkurių vienų rung- 

vyrų komandos žaidikai Skilnikas, Sėd- lynių pirmenybių metu tačiau “žaidė- 
lickas ir Serafinas, Hamiltono Kovo ’ 
jauniai — Meškauskas ir Vinerskis. 
Moterų pusėje išskirtina Ročesterio 
Sakalo mergaičių A klasės žaidėja Z.
Jonušaitė.

ATIDARYMO IŠKILMĖS IR
DOVANOS

Oficialus pirmenybių atidarymas Įvy-

«• krepšininkėms “T. žiburiu" per- BritanijosKanados ir Austrai gaminių ir žuvininkystės.
12 vokiečiu iš komunistines vo
kieti ios pabėgo i V. Vokietiją. 

Jiems kelią narodė sienos sargy
binis. kur nėra išdėstyta minu ir 
nats su jais pasitraukė i laisvę. 
Pabė”o ir kitas pasienio sargybos 
puskarininkis per pasienio vielas.

Sov. Sąjungoj vėl sušauti v< i 
penki asmenys už ūkinius nusi
kaltimus. Jie gamino plunks

nas. skutimosi peiliukus, sagas ir 
panašius dalykus, kurių sovietų 
“turtingose” rinkose nėra.

Libijos mieste Barce Įvyko že
mės drebėjimas: žuvo anie 700 

asmenų: tiek pat vra sužeistu ir

jo laimėtų taškų bendra suma vienų 
rungtynių metu sumažinama vienu taš
ku už kiekviena jam skirta bauda”. Do
vana atiteko Ham. Kovo Meškauskui, 
įmetusiam 38 taškus Sakalas—Kovas 
rungtynėse. Labai netoli atsiliko ant- 12.000 liko be pastogės: sugriau

“Ncm York Times” Vasario 16 
proga parašė reikšminga redakci
ni strainsni. kuris įdėtas JAV ir 
Euronos laidose, o Niuiorke. dėlI w j . VzVrV/ 11 l\VJ O O i « o 1 ■ <1 v* v* ■ v# • <l i\nv»tn< « • u i «< ■* ■

rasis kovietls vinerskis. kuris sunkės- ta namų. žinovai tvirtina, laikraščių streiko, perskaitytas du 
(Nukelta į 6 psi.) kad drebėjimas gali pasikartoti, kartu per NYT radijo stoti.
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TOLSTA II) SENIMAS R. MEDELIS

— gai angliškai kalbančių, savam 
| rately. Bet kam tėvams lankstyti 

. Maironis angliškai liežuvį, jei turi savą lie
tuvišką. Nueik i anglų šeimas, 

“Gulbės — kelią, gervės — ke-tten niekas kalbos*nekeičia.. Svečią 
“ užgausi blogai jo kalba kalbėda

mas. Jaunimas yra ryšys tarp se
nos ir naujos tėvynės. •

Užpildyti spragas
Didžioji nutautėjimo kaltės daL y “ —• . • * - ■ — - • - •— - ■ • —

kos šeimos su vaikais keičia lie
žuvį. Vaikas su lietuvišku “čiū-čia 
-liūlia” tampa lietuviu. Padaro 
spragų mokykla ir aplinka, bet 
tas spragas užlopyti turi šeima. 
Vaikas namuose turi gyventi lie
tuviškoj aplinkoj. Aukštesnėj ir 
augštojoj mokykloj jis niekada 
nepamirš savo kalbos, kurią rado 
šeimoj. Esu minėjęs, kad kelios 
kartos čia gimusių (Rudžiai, a.a. 
Olis) neprarado savęs. Po 15-17 
metų mes atsidūrėm raistyne, nes 
kartais vaikai nebežino savo tau
tybės. Kartais pamirškim banko 
sąskaitą, namus, vasarvietes ir ki
tus dalykus, ir kreipkime aki i 
mūsų gabų jaunimą, kuris nieka
da neišsižadėjo mūsų. Mes juos 
pamirštam. Mūsų tautos sunkus 
; stori jos kelias, žila praeitis, gra
žūs papročiai yra laidas jaunuo
liui nenutautėti. Iš mūsų praei
ties karžygiškumo sėmėsi garsūs 
rašytojai. Tai ne “kowboiu” ir 
banku plėšikų istorijos. Tai kova 
sn likimu. Kova dėl laisvės. “/

Jaunuomenė mūsų 
šviesiausia viltis, —*

lią. Vieškeliu pačiu didžiuoju, aš 
važiuoju”, taip rašė mūsų entu
ziastas poetas K. Binkis. Amžinai 
jaunas, amžinai linksmas, amžinai 
jaunimo tarpe. Tik mielas Vaiž
gantas — kan. J. Tumas su juo 
lenktyniavo. Be Vaižganto, mūsų 
tautos barometro, juk sunkiai su
prantamas mūsų visuomeninis.gy- 
venimas. Jo laidotuvės sutraukė 
tūkstantines minias, studentų 
korporacijas. Be pažiūrų skirtu
mo, net tautybių, atidavė didžiam 
jaunam lietuviui pagarbą. Net K. 
Korsakas, komunistas ir rusofi- 
las, “Kultūroj” pririnko “puški- 
niškų deimančiukų” apie jį. Sun
ku rasti kas ji pavaduotų. Mes tu
rim tremty jaunimo draugą, am
žinai jauną, brangų prof. S. Ko
lupailą. Jis yra visada su jauni
mu.. Jis supranta jaunimą, o jau
nimas ji.

Tai Dievo dovana. Likti jaunu. 
Eiti su jauno idėjomis ir viltimis. 
”urti ateitį, kai prieš tave stovi 
liūdnas “Requiem”, yra nuostabu.

Reikia eiti su jaunimu. Gyven
ti jo dvasioj. Švelniai stabdyti 
jaunuolio pusiausvyrą, nes iš jo 
gali būti vyskupas ar banko plėši
kas. Prisimenu pasakojima. kai 
prof. kan. F. Kemėšis su šluota 
.gražiai parodė Dotnuvos akademi
kams tada plintančius Lietuvoj 
moderniškus šakius. Visi ruialai 
"ritarė.

Skaitau spaudoj, kad jaunimas
- tolsta nuo'mūsų. Tfl?sa. Net mefc 

tain pat labai nutolę nuo jo. Mes 
atsinešta kraiti, ne tiek kultūrinį, 
kiek politinį, per prievartą brū- 
kam jaunimui. Man patiko J. 
Cviklio humoreska “Dirvoj”, kad 
mes net naveikslo neturim paro
dyti jaunimui. Visur lietuviui 
“duo^a i snranda”.

Gražus Pavyzdys Tėvų pranciš
konu Toronte - - studentams duo
tos natalnos. Ar jos tuščios? Ne. 
Mūsų akademinis jaunimas ten 
ro^kasi Nereikia norėti, kad ten 
rinktųsi visas 100%. b°t būkime 

išsau^oie bent 75%. Di
delė ^alis yra tėvu nuopelnu, kad 
jie sudaro pakenčiamas sąlygas 
savo vaikams eiti i mokslą, nors 
natvs "ana sunkiai dirbdami. Sun- ‘ 
ku ras+i lietuvi iaunuoli skubantį 
i darbą su “lančbaksiu”.

Nufaufėiimo girnos

lis krinta seimai. Grynai lietuvis-

Prancūzijos planai Europoje
' . /De Gatiįle yra užsimojęs* ūkiškai,'politiškai ir 
' • • .kariškai •apjungti-V. Europ?; v-
Sumanymai Europai apjungti 

seni, tačiau iki šio meto jie nera
do tinkamo vykdytojo. Europos 
valstybės užsimojo sukurti tarp
tautinę sąjungą — Įranki pasauli
nei politikai rikiuoti, tačiau savo 
žemyno apjungimą paliko atviro 
Klausimo ženkle.

Šio meto tarptautinės politikos 
susiklostymas europiečius priver
tė jieškoti išeities. Vakarinė Eu
ropa liko šalutiniu veiksniu, kuris 
turėjo rikiuotis pagal Vašingtoną. 
Jei Vašingtono užs. politikos vai
ruotojams būtų pavykę surasti 
ryškų kelią ir jame tesėti iki ga
lo, Europoje nebūtų kilusios nuo
taikos, kurios šiandieną išryškė
jo. Jos seniai brendo, tačiau pran
cūzų vidiniai negalavimai neleido 
joms pasireikšti.

Prancūzijos tikslai
Prancūzija kol kas palietė tik 

vieną klausimą — šiuo metu su
kliudė Britanijai Įstoti i Europos 
ūkinę bendruomenę. Kiti du tiks
lai — JAV Įtakos apkarpymas Eu
ropoje ir peržiūrėjimas Europos 
gynybos klausimų šiuo metu nu-

Kol kas- turime tik šalutinius 
duomenis apie Prancūzijos užsi
mojimus. Pusiau vieši pareiški
mai rodo, kad De Gaullė nusista-

w _____ t 4 t ,

ateinantį penkmetį Žemyne neliks (Schumano planą Europai apjung 
nei vieno amerikiečio kario. Pn-Įti. Jie atsimena anglų griežtą pa- 
leiskime, kad Europos valstybės sipriešinimą sukurti Europos ka- 
sukurs savo karinę pajėgą ir imsis riuomenę 1953 m. Dėlto atsirado 
spręsti visus klausimus. Visdėlto Bundeswehr. Jie atsimena Dayic 
ši pajėga nebūtų pakankama! Eędes ir Reginald Maultiing 
prieš gresianti pavojų iš rytų, griežtą priešinimąsi Europos ūki 
Atlanto sąjunga, nors silpna, ta-(.nei bendruomenei ir Britanijos 
čiau jos negalima vienu mostu at-1 bandymus sukurti popierinę Eu- 
sisakyti. Europa ir JAV turės iš- ropos laisvosios prekybos bend- 
spręsti eilę klausimų, kurie iki ruomenę, kuria bandė Europos 
šio meto liko atviri amerikiečiams ūkinei bendruomenei užbėgti uz 
vadovaujant santarvei.

JAV ima svyruoti
akių, štai vėl kita priešingybė. 
De Gaulle “force de frappe” —

Negalima laukti, kad Vašing- smogiamąją galią sudaro amžių 
tonas draugiškai vertintų Pary- Į atgyvenę kariniai lėktuvai, kurie 
žiaus planus. Spauda jau atliko i smogtų priešui branduoliniais 
puoliko uždavinį. Joje buvo gali-1 sprogmenimis, tačiau anglų-ame- 
ma užtikti neįtikimų sugretinimų rikiečių vaizduotė juos laiko pa
ir net De Gaulle Įžeidinėjimų. Da- yojingesniais už sovietų tolimojo 
bar jau ateina prablaivėjimas, šaudymo raketas ...” 
Nemanyčiau, kad jis būtų pirkti-1 
nis. Vasario 16 d. laidoje “Chica
go Sun - Time” dienraštis Įdėjo 
“The Washington Post” leidėjo 
Philip L. Graham vedamąjį: “Mū
sų aklumas De Gaulle atžvilgiu”, 
kuriame kelia esminius klausi
mus: “Ar De Gaulle teisus rei
kalauti tvirtos Europos, kuri ne
priklausytu JAV? Jei jis teisus, — r— ----------, r-----------
veik visi JAV ir Britanijos vado-, esančių susitarimų; kaltina, kad 
vaujantys politikai klysta, o ju vakarinis Berlynas priskirtas V. 
spaudos balsai klaidina”. Nekartą i Vokietijai. Vienoje rašto dalyje

Sovietai jaudinasi
Nemažiau keistas reiškinys, 

kad ir Maskva ėmė kelti triukš
mą dėl prancūzų-vokiečių santar
vės. Sovietų užs. r. min. raštas 
vasario 5 d. Prancūzijai ir Vokie
tijai yra netik prieštaraujantis, 
bet ir juokingas. A. Gromyko kal
tina minėtas valstybes pasiruoši
mu pulti sovietus, pažeidimu

tęs per ateinanti dešimtmeti ap- mažumoje esą buvo teisūs. 1930 • grasinama, tačiau jo pabaigoje 
jungti vakarinę Europą, kuri bū- m. Winston Churchill buvo pa-■ nasisakoma už taikų sambūvi su 
tų trečioji pasaulio jėga. Pirmiau- juokiamas, kai jis Įspėjo dėl na- Vakarais. Raštas V. Vokietijai na
šia jis nusistatęs pradėti derybas cių grėsmės ir komunizmo pavo- sižymi griežtesniais žodžiais, gra-
su Italija ir Benelux (Belgija, 
Olandija, Luksemburgu) dėl su
tarties, kuri mažai kuo skirtųsi 
nuo sudarytosios su Vokietij'a. 
Šiuo metu jis laukia iki atlyš 
bendrų pyktis ir vyraujanti įtam
pa. Klausimas nelengvas, nes Be
nelux valstybės jau praėjusi ru
deni dėstė samprotavimus, kad 
Jungtinę Europą gali sudaryti ne 
ėvynių - valstybių sąjunga, bet 

Europos tautos. Belgijos ir Olan
dijos socialistai kietai kovoja dėl 
tautų veiklaus va'idmens sudarant 
Europos vadovybę. Prancūzija 
griežtai priešinasi šiam nusista- 

_ -ymui, nes ji laiko kliūtimi Euro- 
Agi ai apjungti. Ilgas laikotarpis tu-

jaus. De Gaulle 1940-45 m. suti- į sinimais, tarytum vokiečiai grės- 
ko neoaorasta F. D. Rosevelto t"

PAART-
IMPORTUOTU

VYNU

Gėrėkitės
šiandien

’nirštu, kad kiti laisvi būtumėt”.;ris praslinkti iki bus sudaryta va- 
Tr ta kova šiandien krauju rašo-!^vybė ir įsipilietins. Pradžioje 
“na Nemuno, Neries, Dubysos, lebĮinie “1 union dos patrios . o 
šventosios krantuose. O tolimo ■ 7.® ,.u busią, galima pasirinkti 
cibiro lietuvaičių maldas ąud 
bino kiečiausias širdis. .

Su kuo sutapsi, tuo ir pats lik- j 
si, sako mūsų patarlė. Mūsų jau-1 
nimas lengvai gali būti srovės ne- 
š^mas. iei mūsų akys jo nematys. 
Galimybės didelės. Bet nei vienas 
fv^ač Amerikoj) nėra nrarades 

^galimybių i augščiausius postus 
’ '’ėl savo kilmės ir tautybės. Tą 

’’su jaunimas turi žinoti. Kal
bėk gerai angliškai, bet neblogiau 
lietuviškai, tau durų neužtrenks,; įJ 
o dar nlačiau nravers.

Kelią lietuviškam jaunimui, 
nes mūsų širdys su juo. Neškit, 
skinkit mokslo lobius, kaip bitės 
~edų, mūsų Lietuvai!

ko nepaprastą F. D. Rosevelto 
nasipriešinimą, kai prašė, kad 
Prancūzija būtų atstatyta ir jos 
gyvybinės teisės gerbiamos.

Graham įdomiai priekaištauja: 
“Žmonių gyvenimas yra pilnas 
"rieštarvbiu. Prieštarvbėmis pa
remtas ir anglų-amerikiečiu aklu
mas, nepaslankus mokytis iš sa
vo klaidų. Šiame ookaryie 17 me
tu truko prieštaraujanti JAV po
litika. Iš vienos pusės ji siekė 
tvirtos Europos, o apsigręžus sie
kė “ypatingu” santykiu su ang
lais”.*'

Anglosaksų prieštarybių 
išdavos

“Mes. — jis toliau nurodo. — 
laikėme drąsiu žygiu anglų ban- 
oyiiius lo.jui igti į Euro pą, nors 
’'raeityje jie labąLgtengėsi iš jos 
išsijungti’.’. ‘ 
ham: 4
vo šeimyninį reikalą. Tačiau De 
Gpulle akimis žiūrint padėtis ki- 
taio atrodė. Prancūzai atsimena

tų Maskvos imperializmui pasau
lyje.

Vakarų ir Rytų varžybos
Vakarų ir Rytų Europos tarpu

savio varžybos yra senos. Vakarai 
slenka i rytus, kai šie būna nepa
jėgūs atsispirti. Lietuviai, pran
cūzai ir vokiečiai toli Įsiveržė ru
sų žemėn, bet Rusijos neužkaria
vo. Antplūdžiais rusai veržėsi i 
vakarus nepalikdami ryškesnių 
pėdsakų. Ir šiame pokaryje rusai 
būtu buvę priversti pasitraukti iš 
R. Vokietijos, Lenkijos ir Pabal
tijo. jei JAV nebūtų vedusios la
bai neapdairios politikos ir karo 
laimėjimais nebūtų vainikavusios 
politikos kultūringoms tautoms 
-’avergti. Vokietijos padėtis sun-

Vis daugiau kanadiečių pradeda pamėgti malonų eūropie- 
eių paprotį, pasinaudoti vyno stiklu prie pietų.
Tarp jų mėgstamų yra švelnus, saldus Paari Riesling Dry 
baltas stalo vynas, kuris puikiai tinka prie lengvų užkan
džių praleisti valandėlę laiko draugijoje; stiprus Paari 
Roodeberg raudonas stalo vynas yra idealus palydovas 
tvirtesnio valgio. -
Jei norite tokio vyno, kuris tiktų kiekvienai progai, pa
sirinkite naujos gamybos Paari Rose Dry rožinės spalvos . 
stalo vyną, vienintelio savos rūšies derinio — subtilaus 
skonio. •
šios puikaus Paari importuoto vyno rūšys yra tikrai nuo
stabios kokybės — o vis dėlto prieinamos kainos, kad jo 
galite sau. dažnai įsigyti.
Įsitikinkite patys — pasivaišinkite Paari stalo vynu dar 
šį vakarą.

TAI JŪSŲ GERIAUSIOS KOKYBĖS VYNAS. 
Galima gauti tik Ontario svaiginamų gėralų krautuvėse

re, ■ tikslingęsni kelią, kuri nuspręs 
■| dauguma. * . ' . .£

Europos gynyba
i Prancūzija vargu tenkinsis tik 
šešių valstybių apjungimu. Skan- 
’inavija svarbi netik ūkiniu, bet tuos metus, kai anglai atmetė 

ypač kariniu-strateginiu požiūriu. 
Bešališkosios valstybės — Austri
ja ir Šveicarija — nenoromis tu- 
’■ės rasti būdą Įsijungti Europos 
tėkmėn. Jos gerai numano, kad 
'raėjo laikas laikytis neutralumo, 
nes ateities kare jos bus pa- 
4eis+os

Paryžius padarė posūkį i Iberų 
Pusiasali išsnresti kaiku.riemi 
skubiems klausimams, tačiau jų 
iiunrimas Europos saiungon šiuo 
metu dar nepribrendęs. Iberai 
vra ne nriešakinėie fronto nusėie. 
bet Prancūzijos užnugaryje, kuris

Maskva. — Buvęs Australijos' 'm Ii būti naudotas pasitraukti pra- 
ambasados tarnautojas Walker laimėiimo atveju, 
priėmė Sov. Sąjungos pilietybę. JAV nusistatymas atšaukti 10 

buvo Įsivėlęs šnipinėjimo % k’rhi iš ^unmos "ali natvirtin- 
Nereikia stebėtis išimtimis, nes tinkle. ti De GaUlle numatymą, kad per

čia "eros "irnos nutautėjimui. Vi
sur tave skatina likti tuo. kuo esi. 
Pilna laisvė tautinei kultūrai, or
ganizacijoms. snaudai. Bet girnos 
nalen^va trina.*mala, “valcuoja”.! Domininkonų respublika, už- 
Tr nepajunti, kad oasidarai savu baigusi generalisimo Trujillo erą, 
čiabuviu. Jokie skundai negelbės. Ušsirinko naują prezidentą — Jan 
nes turi nilna laisvę, šeima, baž- Bosch, filosofą ir revoliucininką. 
nyčia. mokykla, soauda/ radijas Susirūpinimo JAV ir visam lais-

Reformos Domininkonų respublikoje

šy paties Gra-
Mes žinome visa, kaip sa-

tarimai privertė senąjį Adenaue- 
ri ii; šiuo metu pasilikti kanclerio 
kėdėje. Dar didesnės kliūtys už- 
siemo politikoje, kai vokiečiu ap
jungimas šiuo metu tik svajonė, 
o Bonnos . tarpininkavimas tarp 
Paryžiaus ir Vašingtono nubarsty

tas dygliais.
De GzuHe kalba apie Europą Ii-

laužia nežiūrint pasipiktinimo, 
_ _ nuogąstavimų ir pagiežos. Poka-

gi Uralo ir dairymasis į Pirenėjų' rinį palaidos Europos politinį žai- 
x ____ dimą jis nori palaidoti ir sukurti
Ji remiasi jieskojimu silpnosios pajėgą, kuri turėtų žodi Vašing-
pusiasali vargu laikytinas mistika. t- _____ _____ z _____ _a*i_______ .

grandies sovietų grandinėje, kai 
V. Europa dar vis abejoja, kad De 
Gaulle gali būti geriausiu kalviu 
jai sulydinti. Pastarasis lenkia ir

tono ir Maskvos pašnekesiuose. 
Visdėlto De Gaulle ir mes žino
me, kad laiko žaidimas dažnai ne- 
oaklusta ir tvirtai valiai.

Potvynis

ir net televizija yra tavo ranko
se, tik mokėk tvarkytis. Juk bu
vo paklydęs net dr. V. Kudirka 
lenkų vernetuose. Prisimenam, 
kad net tėvo “mužiko” gėdinosi. 
Nereikia nustebti, iei mūsų iau- 
nimas nusigręžia nuo tėvų, blo-

vajam pasauliui kelia naujoj pre
zidento laikysena. Jis yra žinomas 
savo kairiomis pažiūromis. Bosch 
sakosi nesąs komunistas, bet jo 
nuomone, nualintą kraštą galima 
atstatyti tik kraštutiniais socialis- 
'iniais keliais.

Bosch reformos skaudžiai pa
lies ir JAV interesus. Ši kartą 
amerikiečiai, atrodo, pasirinks to
ki kelią, kad naujo prezidento ne
nustatytų prieš save. Viena yra 
aišku, kad Bosch nekreips daug 
dėmesio i JAV nuomonę. Castro 
jo išrinkimu džiaugiasi.

Įvairūs
• • • • j Lietuva Latvija

Siuntiniai Estua Ukraina. 4

|X Siunčiame j- Jūsų sudarytus ir apIS InQHQGOS. paprastu ir OTO POSTU draustus Įvairius 
dantinius Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

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

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

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

• -» s^tad^iniais nnn 9 vai. rvtn iki S vai. po pieta

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

SAVININKAI S ir A KALOZA

Spėjama, kad JAV prezidentas 
pakeis savo kabinetą ir savo 

broli Robertą pakviesiąs užsienio 
reikalų tvarkytoju vieton dabarti
nio D. Rusk.

Didžiausias pasirinkimas 
MAISTO DOVANŲ 
SIUNTINIŲ 

j visus sovietinius kraštus.
Užsakymai siunčiami oro 

paštu. Siuntiniai pristatomi 
per 7 iki 10 dienų! Žemiau

sios kainos!!! 
PACKAGE EXPRESS 

1530 Bedford Ave., 
Brooklyn 16, N.Y.

\tsivežont i 
Kanadą ar 
keliaujant 

jums patars ir padės 

V. BAČĖNAS
POUR SEASONS TRAVEL LTD
<09 Bloor St. W.. Toronto 5 

WA. 5-5555 
Po darbo LE. 6-4681

J. STEINBECK -
Nobelio laureatas

šis skyrelis paimtas iš'romano “Pykčio 
vynuogės”, kur vaizduojami kaikurių 
valstijų amerikiečių ūkininkų šiurpūs 
išgyvenimai buvusios ūkinės krizės ir 
vėliau sausros metais, kai ištisų kaimų 
gyventojai buvo priversti palikti savo 
gyvenvietes ir persikelti kitur. Savo 
nuotaika ši ištrauka labai artima trem
tinių gyvenimui.
Autorius yra gimęs 1902. II. 27 Sali
nas, Kalifornijoj vokiečių-airių kilmės 
šeimoje. Tėvas buvo valsčiaus iždinin
kas, motina mokytoja. Jaunystę pralei
do dirbdamas ūkiuose. Studijavo uni
versitetuose tik jam patinkamus moks
lus ir jokio diplomo negavo. Nuo 1925 
m. pradėjo intensyviai rašyti, kartu 
dirbdamas Įvairius darbus — reporte
rio, mūrininko, sargo. Išleidęs keletą 
romanų lankėsi Europoj ir Sov. Sąjun
goj — 1937 m. II D. karo metu buvo 
korespondentu Europoj; po karo — 
1948 m. vėl lankėsi Sov. Sąjungoj. 
Autoriaus kūryba yra labai gausi. Lie
tuvių kalbon yra K. Barėno išverstas 
jo romanas “Tarp pelių ir vyrų”.

Vertėjas

Nuo vandenyno virš augštų pajūrio 
kalnų ir virš slėnių slinko pilki* debesys. 
Vėjas pūtė smarkiai ir tyliai augštai ore; 
švilpė krūmuose, ūžė miškuose. Padriki 
debesys atėjo kamuoliais, susiklostę 
raukšlėmis, pilkų kalnų pavidale, suvirto 
krūvon ir nusileido žemai vakaruose. 
Tuomet nutilo vėjas ir paliko debesis — 
tamsius ir tirštus. Pradėjo lyti smulkus 
lietus su vėtra, protarpiais sustodamas ir 
vėl staigiai prapliupdamas. Palaipsniui 
lietus nusistovėjo ir krito vienodu ritmu 
mažais lašais. Ir taip krito lietus, kur vi
sa atrodė taip monotoniškai pilka, lietus, 
kuris vidurdienio šviesą pakeitė vakaro 
prieblanda. Pradžioje sausa žemė godžiai 
sugėrė vandeni ir pajuodavo. Ištisas dvi 
dienas žemė siurbė lietų, kol galop prisi
sotino. Tuomet atsirado klanai, o laukų 
žemumose išaugo maži ežerėliai. Purvini 
ežerai kilo augštyn, o nuolatinis lietus 
nlakė švituojanti jų paviršių. Galop kal
nai prisioildė, šlaitais išsiliejo Į upes; 
upės patvino, ir kalnų tarpekliais vanduo 
galvotrūkčiais nėrė žemyn i slėnius. Lie
tus vis plakė. Upių ir upelių krantais 
vanduo veržėsi į viršų, paplaudamas 
karklus ir medžių šaknis: pagaliau pa
lenkė ir apsėmė karklus, išplėšė medvil
nės medžių šaknis ir išvertė juos. Purvi
nas vanduo putodamas veržėsi krantais 
ir vis kilo augštyn, kol galiausiai išsiliejo 
i laukus, i sodus, i medvilnių plotus, kur

kyšojo juodi stiebai. Lygūs laukai virto 
ežerais — plačiais ir pilkais, o lietus vis 
plakė jų paviršių. Tuomet vanduo užlie
jo plentus, ir lėtai bejudėjo autoveži- 
miai, besiirdami per vandeni bei palikda
mi kunkuliuojanti purviną taką užpaka
ly. Žemė šnabždėjo lietaus plakama, o 
patvinusios upės putodamos veržėsi 
triukšmingai pirmyn.

Kai pirmas lietus užėjo, naujai persi
kelia žmonės susigūžė savo palapinėse 
ir kalbėjo: “Greitai praeis” bei klausė
— “Kažin kiek ilgai taip tęsis?”

Ir kai atsirado klanai, vyrai su kastu
vais išėjo i lietų ir sukasė mažus pyli
mus aplink palapines. Nepaliaująs lietus 
plakėsi i brezentus, kol tie permirko, ir 
vanduo čiurkšlėmis liejosi tolyn; išgriovė 
mažus pylimus, Įsiveržė palapinių vidun 
ir pasiekė lovas bei antklodes. Žmonės 
sėdėjo šlapiuose drabužiuose. Jie pasista
tė dėžes ir pasidėjo ant jų storas lentas. 
Dieną ir naktį jie kiūksojo ant lentū.

Šalia palapinių stovėjo seni automo
biliai. Vanduo perdrėkino motorų Įsijun
gimo laidus ir karburatorius. Mažos pil
kos palapinės telkšojo ežeruose. Galiau
siai žmonės buvo priversti keltis. Bet au
tomobilių nebuvo galima užvesti, nes bu
vo pakirsti laidai; o jei motorai Įsijungė, 
gilus purvas laikė apsėmęs ratus. Ir 
žmonės nubrido per vandenį, nešdami 

. rankose savo šlapias antklodes. Jie nu- 
pliauškėjo vandeniu, nešdamiesi vaikus 
ir senelius savo glėbiuose. Kur daržinė 
stovėjo pakilesnėj vietoj, buvo pilna žmo
nių — drebančių ir be vilties.

Kaikurie ėjo į šalpos Įstaigas, ir nuliū
dę sugrįžo pas savuosius. Mat yra Įstaty
mas: reikia išbūti čia metus, kol galėsi 
gauti pašalpą. Sako, valdžia padės. Kada’
— nežino. I

Galiausiai prisiartino pati didžiausia 
nelaimė — nebus galima gauti jokio dar
bo per tris mėnesius. •

žmonės kiūksojo daržinėse. Juos ap
ėmė didelė baimė, o jų veidai balo iš rū
pesčio. Vaikai verkė iš alkio, o maisto 
nebuvo. Tada prasidėjo ligos — plaučių 
uždegimas ir tymai, kurie apėmė akis ir 
ausis.

O lietus pylė be paliovos, ir vanduo 
užtvindė plentus, nes vandens nubėgimo 
kanaluose vanduo nebetilpo.

Tuomet iš palapinių, iš prisigrūdusių 
daržinių grupėmis išėjo peršlapę vyrai: 
jų drabužiai — palaidi skarmalai, jų ba
tai — ištižę purvo gabalai. Jie nušlamėjo 
per vandeni, išėjo Į miestelius, i kaimo 
krautuves, i Šalpos Įstaigas prašyti pa
galbos, giliai nusižeminti ir maldauti 
maisto, pamėginti vogti, meluoti. Ir taip 
bemaldaujant ir besižeminant, jų širdyse 
įsižiebė pirmosios beviltiško pykčio ki
birkštys. O mažuose miesteliuose užuo
jauta peršlapusiems žmonėms virto pasi
piktinimu, o pasipiktinimas alkanais

žmonėmis virto baime. Apskričių virši- < 
ninkai prisaikdino būrius pagalbinės po- ' 
licijos, ir skubiai buvo išsiųsti užsakymai ! 
šautuvams, ašarinėms dujoms ir šaudme- < 
nims. Tada alkani vyrai grūdosi gatvelėse ! 
už krautuvių prašyti duonos, maldauti <
begendančių* daržovių, pasivogti, jeigu j
tik galės. * <

Lyg pamišę, vyrai beldėsi i gydytojų J
duris, o gydytojai buvo užimti. Nuliūdę < 
žmonės paprašė per kaimo krautuves Į 
teismo gydytoją, kad atsiųstų autovežimi. < 
Teismo gydytojai nebuvo perdaug užim- j 
ti. Jų atsiųsti autovežimiai stūmėsi atbuli I 
per purvą ir išvežė mirusius. <

O lietus plakė be pasigailėjimo; upės į 
pralaužė krantus ir išsiliejo. <

Pašiūrėse besirangant, šlapiame šiene j 
begulint, alkis ir baimė sukėlė pykti. < 
Tuomet berniokai išėjo ne prašyti, bet 
vogti; išėjo nusilpę vyrai pamėginti vog
ti. Apskričių viršininkai prisaikdino nau- < 
jū pagalbinių policininkų ir užsakė dau- < 
giau šautuvų. Saugiuose namuose pato- < 
giai Įsitaisę žmonės pradžioje jautė užuo
jautą, vėliau juose kilo pasibjaurėjimo ' 
ir galiausiai neapykantos jausmas persi- ; 
keliantiems žmonėms. Į

Varvančiose daržinėse ant šlapio šie- < 
no gimė kūdikiai, moterims sunkiai beal- 
suojant dėl plaučių uždegimo. Gi seni < 
žmonės susirietė kampuose ir mirė to- < 
kioj padėty, taip kad teismo gydytojai ! 
nepajėgė jų beištiesti. Naktį vyrai lyg •< 
pakvaišę laužėsi drąsiai i vištidės ir ne- ; 
sėsi pasigriebę klykaujančias vištas. Jei 
į juos šaudė — nebėgo, tik niūrus trau- J 
kėši vandeniu; o jei i juos pataikė — <
grimzdo tingūs i purvą. '

I Lietus nustojo. Laukuose tebetelkšo- 4 
jo vanduo, kuriame atsispindėjo pilkas 
dangus, o žemė murmėjo nuo tekančio ! 
vandens. Vyrai išlindo iš daržinių, iš pa
šiūrių. Sutūpė ant kulnų ir žvalgėsi po ! 
patvinusią žemę. Tylėjo. O kartais kal
bėjo labai ramiai. . '

Nebus darbo iki pavasario. Nebus 
darbo. Ir jei nebus darbo — nebus pini
go, nebus maisto. !

Žmogelis turėjo arklių jungą, kuri < 
naudojo žemei arti, akėti ir javams kirs- ’ 
ti. Niekad nepagalvojo jų nešerti, kai 
nedirbo. . * . • j

Jie — arkliai, mes gi — žmonės.
Moterys sekė vyrus, sekė ir stebėjo, 

ar nepamatys jau rezignacijos ženklų. 
Tylėdamos stovėjo moterys ir sekė. Ir 
kur daugiau vyrų susirinko draugėn, bai
mė pradingo iš jų veidų, ir juos užvaldė 
pyktis. Moterys atsiduso lengviau, nes 
žinojo, kad tai gerai — rezignacijos ne
bematyti; ir niekuomet nebus rezigna
cijos tol. kol pyktis galės pašalinti baimę.

Mažyčiai žolės diegai prasikalė pro 
žeme, ir per kelias dienas kalvos šviesiai 
sužaliavo su prasidedančiais metais. .

Vertė A. Bajorinas <

4



3 psl. Tėviškės Žiburiai • 1963. 11. 28. Nr. 9 (685)

Niujorko LFB surengtų vienybės dienų dalyviai vasario 9-10 d. Įvairių pažiūrų atstovai svarstė lietu
vių vienybę politiniu, kultūriniu ir generacijų atžvilgiu. Diskusijose dalyvavo: dr. J. Girnius, dr. J. 
Puzinas, dr. K. Ostrauskas. V. Sidzikauskas, Br. Bieliukas, V. Volertas, V. Vaitiekūnas, dr. A. Klimas, 
J. Boley, K. Kudžma. Pasisakyta už Liet. Bendruomenės Įjungimą i laisvinimo organizaciją, prieš kul
tūrini ir šeimos nuosmuki. Vienybės dienos buvo baigtos bendromis vaišėmis, partizanų pagerbimo 
koncertu ir pamaldomis.

ISTORIKO PASTABOS

DABARTIES ŽYDU TIKROVĖ PRAEITIES ŽVILGSNIU III.

Kanados užsienio reikalų ministerio raštas

Bandantiems atsikviesti savuosius iš Lietuvos

Žydai Lenkijoje 
ir Lietuvoje

Pirmieji žydai Lenkijoje ėmė 
rastis pirmojo kryžiaus karo me
tu ir jau 12 a. jie šaltinių minimi. 
O jau 13 a. apie juos kalbama vie- 

. name Lenkijos bažnytiniame sino
de. Bet daugiausia žydai traukė i 
Lenkiją maro metu ir čia rado 
gerą prieglaudą. Mat. karalius 
Kazimieras D. (1333-70). paskuti
nis Piastras, gyvai rūpinosi kraš
to ūkio kėlimu bei miestų kūrimu 
ir tam reikalui jam pravertė Va
karų kolonistai. Jis plačiai atvė
rė valstybės duris vokiečių kolo
nistams, tada slinkusiems i rytus, 
ir jiems leido kurtis miestuose 
pagal savąją Magdeburgijos teisę. 
Vokiečiams Įpėdžiui sekė žydai, 
taip pat pageidaujami ir mielai 
priimami imigrantai. Jiems Kazi
mieras irgi dalijo privilegijas su 
teise gyventi miestuose ir verstis 
amatais ir prekyba. Čia nuo pat 
pradžių jie turėjo savais konku
rentais vokiečių bendruomenes, 
stipriai Įsigalėjusias miestuose. 
Bet vokiškos bendruomenės ilgai
niui lenkų imta slopinti labiausiai 
dėl nuolatinių Lenkijos karų su 
vokiečių karaliais ir teritoriniais 
valdovais, tarpe jų ir su vokiečių 
ordinu. O tai ir padėjo žydams 
kilti ir tapti, gali sakyti, mono
polininkais prekyboj ir pramo
nėj. Jų svoris Lenkijos valštybė- 

- je vis didėjo su naujomis imigra
cijos bangomis, sekusiomis po jų 
išvarymų Įvairiose Vokietijos vie
tovėse.
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ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

y

LIETUVIŲ PREKYBOS RŪMU su
rengtame Nepriklausomybės šventės 
minėjime vasario 13 d. Dariaus-Girėno 
salėje kalbėjęs vysk. V. Brizgys nu
švietė nuotaikas ir gyvenimą dabarti
nėje Lietuvoje.

Vyskupas, kuris neseniai viešėjo Ro
moje ir ten turėjo progą kalbėtis su iš 
Lietuvos bei kitų sovietų pavergtų 
kraštų žmonėmis, pažymėjo, kad lie
tuviai visomis jėgomis spiriasi prieš 
okupantus. Rusai krašte yra laikomi 
pavergėjais ir jais jau spėjo nusivilti 
net idėjiniai komunistai. Yra stiprus 
abipusis nepasitikėjimas tarp lietuvių 
ir rusų.

Vysk. Brizgio pranešimas buvo gry
nai informacinis. Jis nedėstė savo nuo
monės, kaip kad daro daugumas kitų, 
apibūdindami padėti Lietuvoje, bet pa
sitenkino patirtų žinių perdavimu.

Šiame minėjime taip pat kalbėjo dr. 
P. Daužvardis ir L. šimutis. Salėje, ku
rioje vyko minėjimas, buvo suruošta 
lietuviškų plokštelių, daugiausia iš
leistų prekyb. J. Karvelio, paroda.

□ □ □
ČIKAGOS LIETUVIŲ EKSKURSI

JA ŠIĄ VASARĄ ruošiama i Europą. 
Yra tikimasi, jog ekskursantų bus apie 
150 ir šiuo metu jau iki šios skaitlinės 
nedaug betrūksta, šia ekskursija gali 
pasinaudoti Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės nariai, užsimokėję už 1963 
m. Ekskursantai gauna žymų papigi- 
nimą: už nuskridimą i Frankfurtą iš 

• Niujorko ir atgal (iš Briuselio i Niu
jorką) geru Lufthansa lėktuvu kainuos 
tik apie $280. Suma priklausys nuo ga
lutinio dalyvių skaičiaus. Bus išskren- 
dama liepos 30 d„ grįžtama rugpjūčio 
20 d. Europoje ekskursantai tvarkosi 
savo nuožiūra ir vyksta, kur tik nori. 
Kaip dabar žinoma, šios ekskursijos 
narių dalis važiuos į I^nkiją ir Lietu
vą. Tokiu būdu norintieji vykti i Lie
tuvą sutaupys apie $250. Ekskursijos 
rengėjai iš jos dalyvių pageidauja ne
važiuoti į Lietuvą.

- J. JAKŠTAS
i

Tuojau po Kriayo unijos ėmė 
rastis žydų ir Lietuvoje. Tiesa, jų 
galėjo būti kiek atsikėlusių ir nuo 
Juodųjų jūrų pakraščių. Juk ka
raimų bendruomenė Trakuose 
siekė Vytauto laikų. O ji buvo žy
dų sekta, iš Krymo kilusi. Bet 
žydų masė Lietuvoje buvo lenkiš
ko kilimo, Vytauto palankiai su
tikta. Žinomos net senos Vytauto 
privilegijos Gardino ir Bresto žy
dų bendruomenėms, kurių auten
tiškumas kaikieno ginčijamas. Šių 
faktų akivaizdoje man smarkiai 
toptelėjo tiesiog iš piršto išlauž
tas didžiai talentingo dabartinio 
Vienos istoriko Friedricho Heero 
veikale “The Medieval World” 
(1961). psl. 255 tvirtinimas, kad 
Lietuva išvarė žydus 1395 m. Iš
eitu. kad Vvtautas būtu žvdus iš 
Lietuvos gujęs. o ne juos priimi
nėjęs. Autoriaus tvirtinimas nie
kuo nepagristas ir neatitinkąs ano 
meto aplinkybių.

Tuo būdu žydai nuo 12 a. be 
paliovos traukė i Lenkiją ir iš čia 
nuo 14 a. i Lietuvą. Lietuvos D. 
K-tija pasidarė žydų rytinė sri
tis Europoje, nes toliau i Rusiją 
jiems neleista slinkti.

Lietuvos ir Lenkijos žydai, 
tirštai apsigyvenę daugiausia 
miestuose, sudarė savaimingas 
bendruomenes su savo organu — 
kanalu vadinamu. Tai buvo jų ti
kybinė ir visuomeninė institucija, 
kurios vadovybėje pirmavo ren-

Šio minėjimo meninę dalį išpildė 
“Dainavos” ansamblis, dirig. Stepo So
deikos, ir sol. J. Vaznelis.

Kuklūs minėjimo atgarsiai pasirodė 
ir didžiojoje amerikiečių spaudoje. Su
kakties proga Čikagos amerikiečių 
dienraščiai įsidėjo šią sukaktį apibū
dinančius rašinėlius skaitytojų balsų 
skyriuose. Tik “Chicago American” 
dienraštis sukakti paminėjo redakciniu 
straipsniu.

GRUPĖ ČIKAGOS LIETUVIŲ yra 
užsimoję daryti žygių, jog Marquette 
Parkas būtų pavadintas Dariaus-Girė
no Parko vardu.

Kaip žinome. Marquette Parke yra ir 
pats Dariaus-Girėno paminklas ir ne
maža lietuvių pastatytų įstaigų — mo
kyklų, ligoninė, bažnyčia ir kt., o taip 
pat čia gyvena didelis būrys lietuvių. 
Gaila, kad daugumas tų įstaigų šiuo 
metu yra jau virtusios tarptautinėmis 
ir lietuviškam reikalui nedaug pasi
tarnauja.

Minėtas užsimojimas planuojamas 
ryšium su Dariaus-Girėno žygio i Lie
tuvą 30 metų sukaktimi, kuri šiemet, 
galimas daiktas, vėl bus plačiau pri
siminta Čikagoje.

□ □ □
VIENAS IŠ NEDAUGELIO MOTE

RŲ SAMBŪRIŲ Čikagoje — Lietuvių 
Moterų Piliečių Lyga — mini 30 metų 
gyvavimo sukaktį. ši organizacija, 
įsteigta 1933 m. vasario 14 (L kaip 
skelbiama, yra išrūpinusi, jog viena 
gatvė Bridgeporto lietuvių kolonijoje 
būtų pavadinta Lituanicos vardu. Ši 
gatvė dar ir šiandien yra vienintelė 
Čikagoje, turinti lietuvišką vardą.

Lygos narės reiškėsi ir politikoje, 
ragino aktyviai dalyvauti balsavimuose 
ir pan. Pradžioje jos organizuotai mo
kėsi anglų kalbos ir užsiėmė visuome
nine veikla. Dabar jos narių eilės jau 
praretėjo, o esančios — paseno. lie
tuvių Moterų Piliečių Lygą slegia tos 
pačios bėdos, kaip ir daugumą senųjų 
lietuvių organizacijų. 

karnas nustatytam terminui rabi
nas. Pažymėtina, kad Lenkijos ir 
Lietuvos žydai buvo vieninteliai 
Europoje (išskyrus saujelę ispa
niškų žydų), išlaikę iš Vokietijos 
atsineštą kalbą ir ją pavertę savu 
žargonu (idiš). Tuo būdu, jie “žy- 
diškiausieji” jau tuo atžvilgiu, 
kad išsaugojo jiems vienintelę lyg 
ir tautinę kalbą šalia dabar Izrae
lyje atgaivintos prieš 2 su viršum 
tūkstančius metų mirusios hebra
jų kalbos. Šiaip žydai vartojo kal
bas tų kraštų, kuriuose ilgesni 
laiką gyveno. Kad Lenkijos ir 
Lietuvos žydai net ir savo kalba 
atsiribojo nuo vietinių, gal būt, 
galima aiškinti jų kilimu iš augš- 
tesnio kultūros krašto, gal jų 
bendruomenės gausumu ir didu
mu. o gal ir jų padidėjusiu tauti
niu sąmoningumu dėl išgyventų 
persekiojimų. Bet lietuviškų ir 
lenkiškų žydų savita kalba ryš
kiau nei kituose kraštuose skyrė 
juos nuo krikščioniškosios ap
linkos.

Lenkijoje ir Lietuvoje žydams 
pavyko giliausiai Įleisti šaknis dėl 
šių kraštų žemo ūkio lygio. Su žy
dų (ir vakarinėje Lenkijoje vo
kiečių) atsikėlimu ėmė rastis 
miestai su prekyba, pramone ir 
amatais. Žydai iš pat pradžių su
ėmė šiuos verslus ir beveik netu
rėjo varžovų. Jie esmingai Įsiter
pė i vietos visuomenę ir sudarė 
vadovaujanti, bent ūkjškai. mies
tiečių luomą. Jie pirmavo prekių 
apyvartoje ir suėmė i savo ran
kas tiek krašto vidaus, tiek užsie
nio prekybą. Ypač mokėjo jie pri
tapti prie didikų ir čiulpti jų tur
tus. Jie supirkdavo jų gėrybes,
k.a. javus, vaisius, kailius, odas, 
miąkus, gyvulius ir kita ir juos 
gabendavo i užsieni ar parduoda
vo vidaus turguose. Labiausiai 
garsėjo žydai iki I D. karo miškų 
prekyba ir jų vadinamieji “šėpo- 
riai" gausiai supirkinėjo Lietuvos 
miškus ir siuntė jų medžiagas i 
užsieni. Plačiai pasklido žydai po 
kraštą tapę ponų agentais ir nuo
moję iš jų mokesčius, muitus, 
karčiamas. užeigos namus, net 
dvarus ir ištisus kaimus. Žinomas 
mūsų politikas nepriklausomos 
Lietuvos pradžioj J. Purickis, sa
vo Lietuvos reformacijos istori
joje mini atveji, kur žydui pa
vesta valdyti bažnyčią. Šiaip ar 
taip žydai savo nuostabiu apsuk
rumu ar Įgimtu pinigišku geniju
mi mokėjo prisisukti prie didikų 
ir tapti lyg jų rūmų Įnamiais. Iš 
čia Lenkijoje kilo posakis: “Kiek
vienam ponui savas žydas”. Posa
kis visai tiko ir Lietuvai.

Žydai, Įsitvirtinę mūsų mies
tuose ir miesteliuose ir suėmę 
stambesnę ir smulkesnę prekybą, 
Įsismelkė giliai ir i mūsų liaudies 
buitį. Juk be žydo nieko nepirk
si ir neparduos! — tokia jau bu
vo gyvenimiška taisyklė dar mū
sų atmenamais laikais. O bau
džiavos ir pobaudžiaviniais lai
kais, prieš Įvedant monopolius, 
žydai labiausiai buvo žinomi kar- 
čiamų nuomininkai ir mūsų žmo- 
neliai jiems pragerdavo paskuti
nius skatikus. Teko girdėti senus 
žmones pasakojant, kaip žydai 
kromelninkai nešiodavo degtinę 
po kaimus ir siūlyte siūlė gerti 
reikalaudami keleriopo atlygini
mo javais.

“TŽ” redakcija šeimų sujungi
mo reikalu kreipėsi į Kanados 
užsienio reikalų ministerį C. H. 
Green su eile klausimų. Minis- 
teris teikėsi duoti tuo klausimu 
bendrą paaiškinimą, kurio ver
timą čia pateikiame.

Sausio 29-tos dienos laiške Jūs 
pateikėt eilę klausimų, liečiančių 
sujungimą Kanadoje gyvenančių 
šeimų, kurių kaikurie nariai yra 
likę Sovietų Sąjungoje.

Kanados vyriausybė visomis iš
galėmis stengiasi padėti Kanados 
piliečiams susijungti Kanadoje su 
savo artimaisiais tebesančiais So
vietų Sąjungoje. Tačiau, deja, Ka
nados vyriausybės akciją apribo
ja pats faktas, kad išvykimo iš So
vietų Sąjungos klausimas priklau
so sovietų vyriausybės vidaus rei
kalų jurisdikcijai. Po II D. karo 
Kanada stipriai parėmė tarptauti
nes organizacijas, Įkurtas padėti 
pabėgėliams ir išvietintiems as
menims. 1946 m. Kanada buvo 
viena iš dešimties Jungtinėms 
Tautoms priklausančių kraštų, 
kurios paruošė statutą Tarptauti
nės Pabėgėlių Organizacijos, kuri 
1950 m. buvo pakeista Jungtinių 
Tautų Vyr. Įgaliotinio pabėgėlių 
reikalams institucija. Abi šios or
ganizacijos nugalėjo milžiniškas 
kliūtis besistengdamos išspręsti 
pabėgėlių problemas, jų tarpe ir 
problemas, susijusias su išardyto
mis šeimomis. Kanada užima ket
virtą vietą tų valstybių eilėje, ku
rios vyr. Įgaliotini pabėgėlių rei
kalams daugiausiai paremia. Pas
kutinėje Jungtinių Tautų visumos 
sesijoje Kanada pasiūlė rezoliuci
ją, kuria vyr. Įgaliotinio manda
tas buvo atnaujintas sekantiems 
penkiems metams.

■ ""—Į

ŽINOK SAVO TEISES 
t
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Legaliai priimti imigrantai turi tas pačias teises ir tas 
atsakomybes, kaip ir kiti Kanados darbininkai.

Tuo tarpu, kai dauguma Kanados darbdavių yra garbingi ir 

sąžiningi, kaikurie, deja, išnaudoja imigranto būklę.

• Buk tikras, kad žyminiai kreditai, į kuriuos tu turi teisę, būtų įtraukti 
į tavo Nedarbo Apdraudos Knygą.

Nesibijok įstoti į profesines sąjungas. Tai tavo teisė.

• Saugokis nesąžiningų darbui samdymo metodų.

• Reikalauk, kad gautum apmokamas atostogas, į kurias tu turi teisę.

• Žiūrėk, ar nuo tavo algos atskaitymai pragyvenimui bei butui nėra 
per dideli.

• Atsisakyk būti panaudojamas kaip streiklaužis.
______________ z

Neišsigąsk darbdavio grąsinimų deportacija.

Jeigu turi teisėtą skundą dėl darbo sąlygų, prašyk patarimo pas pro
vincinius tarnautojus savo gyvenamoj vietovėj. Jeigu nežinai, kas jie 
yra, kreipkis į artimiausiai esantį imigracijos ar pilietybės tarnauto
ją, savo pastorių, savo kunigą arba atstovą tos etninės grupės, ku
riai priklausai. Jie darys viską, ką gali, kad tau padėtų.

Kanada neturi su Sovietų Są
junga jokios sutarties išvietin
tiems asmenims repatrijuoti į Ka
nadą, nes paskutinio pasaulinio 
karo metu nei Kanados armijos 
personalo nei jos civilių piliečių 
nebuvo Sovietų Sąjungoje. Ta
čiau, jeigu ir būtų tokia sutartis, 
jos nebūtų galima pritaikinti lie
tuviams, gyvenantiems Sovietų 
Sąjungoje, nes jie nėra Kanados 
piliečiai, nors tokie ir būtų jų gi
minės Kanadoje. Taigi, lietuviai 
esą Sovietų Sąjungoje negalėtų 
pasinaudoti “repatrijacija” i Ka
nadą.

Yra trys pagrindiniai keliai, ku
riais pasinaudodami Kanados pi
liečiai ir gyventojai gali pamė
ginti išgauti leidimą savo gimi
nėms emigruoti iš Sovietų Sąjun
gos. Buvę pabėgėliai, gyveną Ka
nadoje, bet dar ne Kanados pilie
čiai, gali kreiptis i Jungtinių Tau
tų vyr. Įgaliotinį pabėgėlių rei
kalams Ženevoje (United Nations 
High Commissioner for Refugees 
at Geneva), prašydami vyr. Įgalio
tini kalbėti jų vardu su sovietų 
vyriausybe. Visi Kanados gyven
tojai — ir Kanados piliečiai ir ne- 
piliečiai — gali kreiptis į Kana
dos Raudonojo Kryžiaus draugiją 
(Canadian Red Cross Society, 95 
Wellesley Street East, Toronto), 
kad ji parašytų sovietų Raudono
jo Kryžiaus draugijai (The Alli
ance of Red Cross and Red Cres
cent Societies of the USSR) ir pa
prašytų pastarąsios paveikti so
vietų vyriausybę ta linkme, kad 
pagaliau jų giminėms būtų leista 
emigruoti. Galiausiai, Kanados 
piliečiams pati Kanados vyriausy
bė ateina i pagalbą. Asmenys, ku
rie norėtų pasinaudoti šiuo pasta

ruoju keliu, turi prisilaikyti se
kančios procedūros. Pirma, turi 
kreiptis Į pilietybės ir imigraci
jos ministerijos Įstaigą ir papra
šyti laikinio sutikimo Įsileisti sa
vo artimus gimines Į Kanadą. 
Antra, turi paprašyti savo gimi
nes Sovietų Sąjungoje, kad jos 
paduotų prašymus gauti pasams 
bei sovietinėms emigracijos vi
zoms ir apie tai, kai bus padavę 
prašymus, painformuotų asmenis, 
besirūpinančius jų atkvfetimu Ka
nadoje, ir taip pat Kanados amba
sadą Maskvoje (Canadian Embas
sy, 23 Starokonyushenny Pereu- 
lok, Moscow). Trečia, besirūpiną 
giminių atkvietimu asmenys ta
da gali parašyti užsienių reikalų 
ministerijai Otavoje (Department 
of External Affairs at Ottawa) ir 
pareikšti, žinoma, jeigu tokia yra 
faktinė padėtis, a. kad jie yra Ka
nados piliečiai (turi būti nurodo
mi pilietybės dokumento nume
riai, jeigu nėra gimę Kanadoje); 
b. kad jie yra gavę laikini sutiki
mą iš pilietybės ir imigracijos mi
nisterijos Įleisti jų gimines Į Ka
nadą (turi būti nurodoma sutiki
mo data); c. kad jų giminės yra 
padavusios prašymus atitinka
moms sovietų valdžios Įstaigoms 
emigracijos leidimui gauti. Kai

Nyksta Amerikos
JAV kurį laiką buvo jaučiamas 

susirūpinimas, kad natūralūs 
gamtos turtai, kaip žibalas, ang
lys ir kt. gali išsibaigti. Kanada 
deda viltis, kad JAV bus privers
tos daugiau gamtos turtų pirkti 
iš Kanados.

Tačiau JAV Mokslų Akademija 
paskelbė, kad krašte yra užtekti- 

šios trys sąlygos bus išpildytos, 
mano ministerija paprašys Kana
dos ambasadorių Maskvoje, pasi
remiant humanitariniais moty
vais, išdėstyti sovietų vyriausy
bei tų Kanados piliečių giminių 
emigracijos reikalą. Turiu pabrėž
ti, kad nėra jokios garantijos, jog 
Kanados ambasadoriaus pastan
gos bus sėkmingos. Tais atvejais 
lietuviai sovietų vyriausybės aky
se yra sovietų piliečiai, ir todėl 
jų išvykimo klausimą ji laiko iš
imtinai Sovietų Sąjungos vidaus 
reikalu. Tokiose aplinkybėse Ka
nados vyriausybė turi tik vieną 
dar atvirą kelią: apeliuoti i Sovie
tų Sąjungos vyriausybę pasire
miant žmoniškumo motyvais. Vis
dėlto, kad ir retais atvejais, pavie
niams asmenims, kurie sovietų 
vyriausybės laikomi sovietų pi
liečiais, leidžiama emigruoti, ir 
mūsų ambasadoriaus tarpininka
vimas kartais padeda. Panašiai, 
kiek man žinoma, ir JT vyr. Įga
liotiniui pabėgėlių reikalams ir 
Kanados Raudonojo Kryžiaus 
draugijai kartais pasiseka sujung
ti šeimas už Sovietų Sąjungos ri
bų.

Nuoširdžiai Jūsų —
(pas.) H. C. Green 

Otava, 1963 m. vasario 12 d.

ištekliai?
nai energijos, maisto, vandens ir 
mineralų; ateinančiom kartom 
gyvenimo lygis galėsiąs būti net 
žymiai augštesnis. Be to. nesą ko 
nuogąstauti, nes kiekviename de
šimtmetyje išrandamos naujos 
medžiagos, kurios pakeičia natū
ralius žemės turtus.

iv'

□ n □
PAGRINDINIS VASARIO 16 MINĖ

JIMAS Čikagoje įvyko vasario 17 d. 
Marijos Augšt. m-los salėje. I jį atsi
lankė 3 žymūs svečiai: sen. P. Douglas, 
kongresmanas W. Murphy ir Čikagos 
miesto burmistras R. Daley. Visi jie 
tarė sveikinimo žodžius, o pirmasis — 
ilgesnę kalba.

šiemet su amerikiečiais svečiais ne
buvo bėdos, nes netaikus bus miesto 
burmistro rinkimai, kuriuose vėl kan
didatuoja R. Daley. Tad jis ir kiti de
mokratai mielai lankosi visur, kur tik 
kviečiama. Po rinkimų juos privilioti 
vėl bus sunkiau.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokitės nuotekoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiikome ir konodifkome stiliuj*.
* Jvoiriousig rūiių skintos gėlės be» vosonoi su gėlėmis.
* Mes turime gintoro irkitokig iidirbinig dovanom*.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

R. A. BELL
Pilietybės ir Imigracijos Ministers

52-18
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NAUJA ŠILDYMO TECHNIKA - gamybininkams — tik 6.340 rublių.. 
Naujai pastatytus daugiabučius na- “Gegužės 94osios” kojūkyje kas penk-‘ 

juos Panevėžyje apšildyti tūri rajo- tas kolūkjetis . . vadovauja., -ĮPane- 
ninė katilinė, aptaniadjanti visą eilę vėžio rajoųe “Nemtmo" kolūkyje 200- 
nąmų. Liepų alėjos namų gyventojai kolūkiečių.— 20 tarnautojų. Ačiū 
skundžiasi, ka<L jų .radiatoriuose, ne- *• ekonomistams:. pie' apskaičiavo, kad 
Įmanoma šilnmos užčiuopti. Tempera- katkuriuose tarybiniuose ūkiuose 6 
tara kaikuriuose butuose nukrinta 
iki 6-7 laipsnių šilumos. Panevėžio 
vietinio ūkio valdybos vyr. inž. E. 
Žukauskas pr. metų gruodžio mėn.
Liepų alėjos gyventojus nuramino, Juos gavo net paprasčiausi brigadi- 
kad jų radiatorius pažadins iš miego 
padidintas rajoninės katilinės pajė
gumas, bet, ir sausiui baigiantis, kati
linė neįstengė radiatorių sušildyti. Iš 
Vilniaus buvo iškviestas šios naujos 
šildymo technikos autorius. Liepų alė
jos gyventejams jis, išvažiuodamas, 
pareiškė: “Aš jums raštu parašysiu, 
ką daryti..Supykę Liepų alėjos 
gyventojai taria tieses žodį statybi
ninkams: “Giria Panevėžio statybinin
kus, premijas jiems skiria už planų 
viršijimą. Todėl jie stato skubėdami, 
šturmuoja. Ir niekas jų nebara už 
tai, kad gyventojai butus gauna su 
defektais..

darbininkams tenka po 1 administra
cijos darbuotoją!..

Panevėžio rajono “Mūsų laimės” 
kolūkyje apstu visokių pavaduotojų.

“POILSIS” BE POILSIO
P. Gailius, per šalčius užkliuvęs 

Vilkavišky, “Tiesos” redakcijai skun
džiasi vieninteliu Vilkaviškio viešbu- 

• čiu, kuris per kažkokį nesusipratimą 
pavadintas skambiu “Poilsio” vardu: 
“Nepasakosiu čia, kaip šiame “Poil
syje” praleidau naktį. Tai būtų labai 
liūdnos kalbos. Nesinori ir prisiminti. 
Iki lyto visi šeši kambario gyvento
jai spėjom ant savęs užsikloti, viską, 
ką turėjome. Pro langus šviįpė vė
jas, kaip pro gerai išvalytą dūmtrau
kį. Vanduo stiklinėje buvo ... užša
lės. Krosnis — nauja, tik ką persta
tyta, — stovėjo tik tam. kad galima 
būtų į ją pasižiūrėti. Ji. kaip sako
ma, nei šildė, nei šaldė ...”

ninkai: “Joja sau pro šalį brigadinin
kas' V. Jurgaitis, o i fermą neužsuka. 
Kam? Ten sėdi jo pavaduotojas A. Ja- 
nionis. O kodėl jis sėdi? Todėl, kad 
pavaduotojai nėra kam vadovauti. 
Kiaules pašeria šėrikės, vandeni šildo 
specialiai tam paskirtas kolūkietis. 
Yra dar vienas etatinis vienetas. Jis 
atvyksta specialiai paleisti smulkin- 
tuvą. Technika, nieko nepadarysi... 
O pavaduotojas sėdi ir pypkę rūko. 
O ko jam, sakykite, nerūkyti? Tegul 
dirba kolūkiečiai, o jis — darbuoto
jas etatinis, dirbti jam nėra reikalo. 
Atlyginimas ir taip eina ...”

GAMINIAI LAUKIA VAGONU
Palemono plytų-čerpių gamykla ne

gali išvežti savo gaminių, nes negau
na pakankamo vagonų skaičiaus. Pr. 
metų liepos-rugpjūčio mėn., kai me
lioratoriams labai reikalingi drenažo 
vamzdžiai, gamykla negavo 118 už
sakytų vagonų. Vietoje dengtų vago
nų neretai atsiunčiamos nedengtos 
platformos, i kurias neįmanoma pa
krauti didesnio kiekio drenažo vamz
džių. Gamyklos realizavimo skyr. virš. 
A. Mikštas piktinasi, kad platformų 
apkalimui tenka sunaudoti daug len
tų ir vinių. —vkst—

“KAZIUKO MUGE” rengiama vie- Į mėtoj as “Nemuno” tuntas varžovų iš 
tos skautų kovo 3 d. po pamaldų A V niekur nesulaukė. Gauta piniginė au- 
parap, salėje. -
vauti Jaunimą 
šiltų užkandžių 
geYa . proga, j-------
j Aunu jų .šeįmoję; • A

v • *. 4

SU “GYVATARŲ” vėl plačiai nu
skambėjo lietuvių vardas angliškoje 
visuomenėje. Vasario 13 d., Hermina 
Petresku koncerto programoj buvo 
įtraukta ir dvi šokėjų grupės: “Butler 
Academy of Irish Dancing” ir “Gy- 
vataras”. Koncerto pranešėjas Paul 
Hanover gražiai apibūdino, kas tie 
"Lithuanians”, iš kur jie yra ir kaip 
augštai stovi savo kultūriniu lygiu šia
me kontinente. Tai yra gražus ir dide
lis Įnašas mūsų kultūros reprezentaci
jai kitataučių tarpe.

"The Hamilton Spectator”, aprašy-

ųgūi^i »^vįęčja /ialy- Lka' yajtžyby ;premijom, Iįus 'perduota 
senimąĄ-Ęus skabių Jskąutų rėmėjų v-^ąi/vo( knygos‘bu> 

ių, Vaivos, saldūmyrių. Bus iteiktos *p*$jžymėjusiem5 Skautams. . 
jaukiai .praiefstPipopietęif. ' Nuoširdus ačiū ĄV j^ariVleb. kun.

1 ’M r,, 5 * 4dr.‘J. Tadarauskui už nuolatinį bend-
1 * T > <»•••■• - .'a.... « *

Z. ORVIDAS, prisiųsdamas 2 jų jo 
vadovaujamų būrelių gimnazijoms 
reaau suaukotus pinigų^, raųo, kad liet.

N«o 195fr.m. sausio i 
Rietus, jis surjnko ir® 
trikampio lietuviams*1 
bužių siuntinius. Tai milžiniškas, maža 
pavyzdžių turįs, artimo meilės darbas! 
Jo tėvukui, kuris jau eilę metų serga, 
neseniai suėjo 87 metai amžiaus. Lin
kime p. Zigmui ir jo tėveliui gražiau
sios ateities! Sk. SL

ĮDOMI PASKAITA. — LK Moterų 
dr-jos visuotinis susirinkimas įvyko 
vasario 3 d.. AV par. salėje. Gausiai 
dalyvaujant sk. narėms buvo išrinkta 
nauja valdyba: G. Kažemėkienė — 
pirm . K. Blekaitienė — vicepirm., L. 
Kriaučiūnienė — sekr.. St. Viskantienė

radarbiavimą su mūsų skautiška šei
ma, T. S. Kulbiui ir visiems, kurie tei
kėsi praleisti dieną su jaunimu. V.P.

VAJUS TN 97 savaitėje vėl atnešė 
didelę staigmeną: P. Bulkė Įteikė per 
St. Bakšį $1000 čekį LN paskolos Še
rams. Tuo būdu praėjusi savaitė davė 
$1000 ir bendra vajaus suma pasiekė 
$93.400. Priimkite, mielas p. Petrai, 
LN v-bos giliausią padėką!

LN V-BOS POSĖDIS, Įvykęs vasario
14 d., padarė didelį ir vieningą nutari- __ ______ ____ ______
mą šį pavasari pradėti statyti LN. — parengimų vad., EI. Norkienė —

L XIV A1M1J11XXU11 kJUVV lulvl y UU1 ’ Y w T 1 > « 1 I J • • 1 • 1 • *, „ ...___. Ko LN V-ba 11 balsų, dviems susilaikius, »žd O Kačinskienė __ li"nnin lankydamas SJ koncertą, pastebėjo, kad be . . . _tafvE* t-™/1 \ ,Ka<-insKienc ~ ngonių iank>-
šių dviejų grupių Hermina Petresku 
koncertas būtų buvęs nereikšmingas. 
Jis įdėjo T. Tumaitytės nuotrauką.

Didžiausia garbė tenka mūsų “Gy- 
vataro” vadovei G. Breichmanienei ir 
jos grupės dalyviams. V. P.

SKAUTU VASARIO 16 buvo pami
nėta vasario 10 d. specialia programa, 
kurioje prisiminta ir 100 metų suki
limo sukaktis. Kalbėjo svečias T. Kul- 
bis, SJ. ‘Širvintos” tuntininkė ps. R. 
Bagdonienė iš einamų pareigų pasi
traukė; jos vieton paskirta vyr. sk. D. 
Gutauskienė. Skautams remti dr-jos 
pirm. A. Paukštis savo kalboje pagei
davo daugiau pagarbos vadovams.

Meninėje dalyje gražiai pasirodė se
sės širvintietės su gyvu vaizdeliu.

Numatytos lituanistinės varžybos ne
galėjo Įvykti, kadangi pr. metų lai-

Lietuviai pasaulyje
.puriojo Paryžiaus liet. taut, ęokių gru- . 
pėš pasirodynyj. Tai įvyko 1$48 m.,Ge-, 
ografijos ‘salėje’ St. Gerrain bulvare. 
Paryžiaus liet. taut, šokių grupės or
ganizatorė — dr. A. Slepetytė, kuri tuo 
metu studijavo Paryžiuje, Sorbonos 
un-te. Ji grupei vadovavo keletą metų, 
kol išvyko į JAV. Toliau grupei kuri 
laiką vadovavo stud. V. Augustaitytė, 
po jos — skulpt. Ant. Mončys, buv. 
“Čiurlionio” ansamblio narys. A. Mon- 
čhii po kelių metų iš šių pareigų pa
sitraukus, grupės vadovavimą perėmė 
arch. L. Pabedinskas. Jam teko ilgiau
siai būti tautinių šokių grupės vadovu. 
L. Pabedinskui ent;gr«vus į JAV. šiuo 
metu tautiniu šokių grupei vėl vado-

LIAUDIES MENININKĖ 
M. BARANAUSKIENĖ
Alytuje gyvena senutė Marija Ba

ranauskienė Ahlaus gyventojų bu
tus yra papuošusi iš molio nulipdyto
mis statulėlėmis ir vazomis. Jos kū
rinių gali užtikti kraštotyros muzė- 
juje, rajono liaudies meno parodose 
ir netgi meno parodose Vilniuje. M. 
Baranauskienės gyvenamasis kamba
rys — tikras muzėjus. Jo lentynas 
puošia šios gabios senukės kūriniai 
— juokdarys kipšiukas, ant savo nu
garos tempiąs sunkų akmenį, links
mos šokėju poros ir t.t. Pirmąją, sta
tulėlę ji nulipdė 1909 m.

ŽUVU ŪKIS
ŠILO - PANEVĖ2UPIO PELKĖSE
Šilo-Panėvėžupio srityje esančiose 

Laiškių pelkėse įrengiamas žuvų ūkis, 
kuris žada būti didžiausiu visame Pa
baltijy. Trejų metu laikotarpyje čia 
bus iškasti 556 tvenkiniai, paruošti 
atvedamieji ir nuleidžiamieji kanalai, 
pylimai ir neršyklos. Didžiausias tven
kinys užims 140 ha plotą. Pardavimiw 
skirti karpiai bus gyvi laikomi specia
liuose tvenkiniuose. Metinė karpiu 
produkcija plara.aj_n*rj 25? tonų žu
vienes. Peikiu »*>.».kini.!G«-e ;aipcg: 
numatoma auginti IO.Jjv uncių.

PONAMS — RUBLIAI. 
KUMEČIAMS — KAPEIKOS 
“Tiesos” koresp. A. Marcinkevičius 

skundžiasi, kad kolchozų kumečius 
baigia smaugt; ponai: “Kauno rajo
no kolūkio “Pirmyn” vadovaujančiam 
personalui išmokėta 5 tūkstančiai 
rublių, o kolūkiečiams lygiai tūkstan
tis. Juodu ant balto parašyta. Dar 
pavyzdžių? Prašau. Rokiškio rajono 
“Pergalės” kolūkyje vadovaujančiam 
personalui per vienuolika mėnesių iš
mokėta 6.628 rubliai, o kolūkiečiams

Rygiškių Jono gimnazijos auklėtinių 
grupės buvo nutarta ruošti Marijam
polės gimnazijos šimto metų minėji
mą. Išrinktas vykd. komitetas pasi
skirstė pareigomis: J. Vaičiūnas (7221 
So., Claremont Ave., Chicago 36, Ill.)
— pirm., Z. Samuolis — vicepirm., T. 
Bukaveckas — sekr., V. Lapienė-Kubi- 
liūtė — ižd.. kun. J. Vaišnys, SJ, — 
monografijos vyr. red., V. Paulionis
— monografijos reik, ved., J. Dėdinas, 
A. Paliulis ir Vyt. Sirutis — nariai. 
Monografijai yra gauta visa eilė 
straipsnių, nuotraukų, vinječių, pavar
džių ir kt. Daugumas paprašytų suti
ko parašyti monografijai straipsnius. 
Tiesa.* yra ir atsisakiusių, kurie dėl 
silpnesnės sveikatos ar dėl medžiagos 
neturėjimo atsisakė. Lengviau su atsi
minimų skyrium. Nebuvo atsisakiusių 
duoti medžiagos iš caristinės okupaci
jos meto veiklos Marijampolės gimna
zijoje arba už jos ribų. Atsirado daug 
ir tokių, kurie atsiliepė į komiteto pa
reiškimus spaudai ir paruošė arba dar 
rposia savo apybraižas.

• Sunkioji vieta
Lietuvon abiturientų sąrašai. Mat. mo
nografijoje užplanuota pristatyti vi
sus. baigusius nepriklausomos Lietu
vos laikais, ir parodyti jaunosios rygiš- 
kiečiu inteligentijos karta.

Monografijai medžiaga siunčiama ad
resu: Vyt. Paulionis, 4407 So., Arte
sian Ave.. Chicago 32, Ill., USA.

Komitetas turi kaikuriose lietuviško-

nepriklausomos

jos suolą trynnsiems: rašyt. A. Gus
taičiui, aktorei Eglei Vilutienei ir 
smuikininkui N. Paulioniui. Sekmadie
nį minėjimas bus pradėtas pamaldo
mis T. jėzuitų koplyčioje. Jas laikys 
gimn. auklėtinis vysk. V. Brizgys, o 
pamokslui pakviestas, iš R. Jono gim
nazijos suolo išėjęs, prel. J. Baikūnas. 
Po pamaldų bus padėtas vainflcas prie 
žuvusiems už * Lietuvos laisvę . pa
minklo.

Akademinė ir meninė dalis Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje bus pradėta 
didžiųjų tautos ir valstybės žmonių, 
Marijampolės gimn. auklėtinių, pager
bimu. Bus pristatyti: P. Kriaučiūnas, 
P. Arminas, dr. J. Basanavičius, dr. V. 
Kudirka, J. Jablonskis — Rygiškių Jo
nas, A. Krikščiukaitis - Aišbė, Pr. Ma
šiotas, dr. V.-Pietaris, kun. A. Milukas, 
arki v. J. Matulaitis, Pr. Vaičaitis ir 
dr. K. Grinius. Ištraukas iš jų raštų ar 
kalbų paruošė ilgametė tos gimnazi
jos mokytoja poetė J. Augustaitytė - 
Vaičiūnienė. Tekstus ir trumpas 
biografijas perduos E. Vilūtienė 
Gustaitis.

Meninėje dalyje — Čikagos 
choras, A 
auklėtinio
gerai žinoma* solistė L. šukytė, gimna
zijos auklėtinės dukra. Jiems talkins 
A. Gustaitis ir E. Vilūtienė. . -

Paskaitininke — dr. Marija Krasaus
kaitė. auklėtinė, vėliau mergaičių gim-

priėmė ši statybos planą: iki š.m. kovo 
15 d. inž. P. Čeponis paruošia galuti
nius planus bei specifikacijas ir pa
skelbia atitinkamoje kanadiečių spau
doje varžytynes. Jose dalyvauti kvie
čiami tie rangovai, kurie gaus LN pir
muosius morgičius — $250.000. Var
žytynių uždarymas — apie š.m. bal. 5 
d. LN v-ba, pasirinkusi rangovą, iki š. 
m. bal. pabaigos sudaro sutarti, ir jis 
tuojau pradeda statybą. Lygiagrečiai 
LN v-ba dabar veda, su nuoširdžia pa
rama vieno torontiečio lietuvio, pasi
tarimus su b-vėmis gauti minėtus mor
gičius iš 6°o, sumokant $12.000 bonų. 
Tai sudarytų gausimai paskolai maž
daug pirmuosius 6 metus 7%, o vėliau 
liktų 6%. Jei LN v-ba iki kovo 15 d. 
pati gaus morgičius, tada varžytynės 
būtų skelbiamos be morgičių gavimo 
sąlygos. Visi lietuviai statybininkai 
maloniai kviečiami šiose varžytynėse 
dalyvaut.

Šiame posėdyje LN v-ba taipgi nuta
rė kovo 24 d., sekmadieni, šaukti me
tini LN narių susirinkimą, kuris svar
biausiu dienotvarkės klausimu turės 
išrinkti naujus valdomuosius organus.

Suplanuoti naujieji Liet. Namai yra 
puikūs, modernūs ir plačios apimties. 
Tai bus pirmasis panašios rūšies pa
statas Hamiltone. Neturėtų likti nuoša
liai nuo šio epochinio lietuviško darbo 
nė vienas tautietis!

ALYVOS SUTARTĮ per LN Kultū
ros Fondą vasario mėn. pratęsė V. Sa- 
liklis ir už ji gauta iš alyvos b-vės S5. 
Nuoširdus ačiū!

auto-

Vyrų 
Kučiūno, tos gimnazijos 

vedamas ir kanadiškiams

se kolonijose savo įgaliotinius. Kana-; naz- inspektore, dabar profesoriauja 
dai atstovauja E. Šlekys. 34 Gooch Auroros kolegijoje. Scenos apipavida- 
Ave., Toronto 9. Ont.. i kuri galima l’U’mas. pagal komiteto pageidavimus, 
kreiptis monografijos ir minėjimo rei- da’I. J. Pautieniaus, buvusio R. Jono 
kalais.

Minėjimas ruošiamas geužės 4-5 d. __
Jaunimo Centre, Čikagoje, šeštadienį pagerbti ir prisiminti mūsų tautos did
— prisiminimo vakarienė — prieini- vyrius. Kdriu, sustiprinti savo tautos 
mas, programoj dalyvaujant gimnazi- dvasią.

gimn. mokytojo. •
šio minėjimo pagrindinis tikslas —

J. v.

DABAR GAUNAMOS

Provincijos Sekretoriaus ir Pilietybės Ministe
rijos skyrius išleido seriją 5 informacinių kny
gelių. kuriose aprašomi Įvairūs Ontario vyriau
sybės jums teikiami patarnavimai.

Gerb. John P. Robarts, Ontario Ministeris Pir
mininkas. Įžanginiame žodyje nurodo, kad Onta
rio priima daugiau imigrantų, nei visos kitos 
Kanados provincijos sudėjus kartu. ’Todėl yra 
logiška”, sako Ministeris Pirmininkas, “kad On
tario vvriausvbė rūpintųsi ne vien tik angliškai 
bei prancūziškai kalbančių imigrantų gerbūviu, 
bet ir dideliu skaičiumi atvvkėlių. kurių gimtoji 
kalba yra kitokia, ir kurių daugelis dar nepajėgė 
išmokti vienos iš šių kalbų”.

No. 2 HEALTH
No. 3 EDUCATION
No. 4 WORKMEN’S COMPENSATION
No. 5 LABOUR

Minimos knygelės išleistos 
sekančiomis kalbomis: 
anglų, prancūzu italų, vokiečių, 
lenkų, vengrų, ukrainiečių, olandu, 
serbo-kroatų, graikų, suomių, jK>r- 
fugahi ir slovakų. Knygelės gauna-

Gerb. John Yaremko. Provincijos Sekretorius ir 
Pilietybės Ministeris, kurio ministerija išleido 
šias knvgeles. mano, kad jos bus naudingos ne 
vien tik imigrantams, bet ir Čia gimusiems ka
nadiečiams.

eisimi, Room 767, Main Parliament 
Building. Toronto - telefonas 365
2'285. I zsakant prašoma nurodyti, 
kuria kalba knygelės pageidauja
mos.

DEPARTMENT OF THE 
PROVINCIAL SECRETARY 

AND CITIZENSHIP
PROVINCE OF ONTARIO

HON. JOHN P. ROB A RTS, Q.C„ U.D. HON. JOHN YAREMKO, Q.C,
Minister

R. 4. CUDNEY, Q.C.. Dcputr Minrttcr

APLANKYKIME savąjį kino teatrą 
"Delta” šią savaitę, nes dabar rodomi 
gražūs spalvoti filmai: “The Bridges 
at Toko Ri” ir "Prisoner of the Volga”.
■ VASARIO 16 GIMNAZIJAI aukojo 
per St. Pilipavičių: $10 Ant. Obcars- 
kis: po $5: St. Rukšėnas ir Ev. Reike- 
nis: S4 J. Paukštys: po S2: Petrūnienė 
ir D. Prunskytė; po SI: A. Gureckas. 
St. Matulionis. VI. Stabingis ir G. Vie- 
raitytė-Jodelienė. Iš viso S32. Visiems 
nuoširdus ačiū!

mo tvarkytoja.
Susirinkimo metu žodį tarė dv. va

das kun. dr. J. Tadarauskas ir pasvei
kino viešnią iš Toronto dr. M. Aršti- 
kaitytę-Ulickienę, kuri buvo atvykusi 
su Įdomia paskaita. Daktarė chirurgė, 
žymi vaikų akių ligų specialistė paro
dė filmą, kuriame buvo galima maty
ti įvairiom ligom sergančias vaikų 
akis ir jų tikrinimą. Paaiškino kaikurių 
akių ligų gydymą. Esą labai svarbu 
patikrinti mažų vaikų akutes, nes įvai
rūs akių trūkumai lengviau pataisomi 
tarp 2-3 m. amžiaus. Sus-mo dalyvės 
sugiedojo daktarei ilgiausių ir lai
mingų- metų naujam jos vedybiniam 
gyvenime.

Užsibaigus oficialiai susirinkimo da
liai visos ir visi buvo pavaišinti už
kandžiais bei kava. Valdyba dėkoja 
gerb. kleb. kun. dr. J. Tadarauskui, dr. 
M. Arštikaitytei-Ulickienei, visoms sk. 
narėms ir svečiams už atsilankymą.

Valdyba
ŠIAULIEČIAMS. — Kovo 3 d. 2 vai. 

p.p. Lietuvių Namuose. Toronte. įvyks
ta šiauliečių sambūrio metinis susi
rinkimas. Kviečiame Hamiltono šiau
liečius bei prijaučiančius atsilankyti. 
Plačiau žiūr. Toronto žiniose.

Sambūrio valdyba
Padėka

Nuoširdžiai dėkoju pp. Narušiams ir 
Žilvyčiams už suruoštą man nepapras
tą staigmeną mano vardo dienos pto- 
ga. Taip pat dėkoju draugams ir bi
čiuliams už atsilankymą Į man suruoš
tą pagerbimą, sveikinimus ir dovanas: 
pp. J. A. Arštikaičiams, B. Dirsėms, 
p. Douglas, p. Finlay Day, O. L. 
French. F. M. Gujams, M. D. Joni
kams. p. French Keith. S. Kairiams, 
J. O. Kareckams. K. B. Lukošiams, P. 
V. Lukošiams, J. T. Povilauskams. A. 
F. Povilauskams, J. Z. Rickams, J. 
Rimkams. K. H. Rūliams, B. D. West- 
more.

Džiugu man, kad turiu tiek draugų, 
kurie manęs neužmiršo ir dar kartą 
visiems tariu nuoširdų ačiū.

Algirdas Riekus

St. Catharines, Ont
IŠKILMINGAI ĮNEŠTA “LIETUVOS 

ISTORIJA”. — B-nės ruoštas Vasario 
16 minėjimas buvo Įspūdingas tuo. kad 
pirmą kartą šalia skautų ir LVS "Ra
movė” vėliavų buvo Įnešta “Lietuvos 
istorija” dviejų taut, drabužiais apsi
rengusių jaunuolių — L. Grigaitės ir 
Gudaičio. Knyga buvo papuošta taut, 
kaspinu. B-nės pirm, atidarius minėji
mą. buvo perskaitytas nepriklausomy
bės paskelbimo aktas. Pagrindinę kal
bą pasakė iš Hamiltono teisininkas no
taras A. Liūdžius. Prelegentas davė iš
samią apžvalgą apie Lietuvos kovas 
nuo 13 š. pradžios. Jis pareiškė, kad 
dabartinė Lietuvos okupacija yra lai
kina ir kad komunistų diktatūra braš
ka. nes jaunoji karta stato didesnius 
reikalavimus ir reikalauja geresnių są
lygų ne už 10 metų, bet dabar. Kalba 
buvo palydėta gausiais plojimais.

Sveikinimo žodi tarė Wellando B-nės 
pirm. J. Staškevičius. Po kalbų sekė 
meninė dalis, kurią išpildė jaunieji 
menininkai: iš St. Catharines baleto 
šokėja D. Vilbikaitytė. akordeonistės 
B. ir A. Bogušytės: deklamuotoja I. 
Grigaitė, iš Hamiltono pianistė D. Be- 
niušytė ir akordeonistas V. Beniušis. 
V. Beniušis publikos buvo iškviestas 
pakartoti. . ' - !

Minėjimas buvo labai sėkmingas, 
žmonių prisirinko pilna salė. Kaip te
ko patirti, šis parengimas buvo ren
giamas bendradarbiaujant su Wellan
do B-ne. Tai sveikintinas darbas. Džiu
gu. kad dvi mažos B-nės dirba vienin
gai. šiame minėjime matėsi žymių vi
suomenės veikėjų iš SLA, LVS “Ra
movė”, skautų ir parapijos. Taip pat 
buvo svečių ir iš Hamiltono.

Korespondentas

L. 4KANčWSKA$'riiet. spaudos' fo
tografas korespondentas, Los Angeles 
mieste turis foto studiją, plėšiko buvo 
apvogtas ir sužeistas. Išgirdęs studijo
je užrakto girgždėjimą, nusileido iš bu
to ir pamatė vyrą plėšiantį iždą. Plėši
kas sužeidė jį ir pabėgo Į žmonių pilną 
gatvę. •

TĖVU MARIJONU veiklos Ameriko
je 50 metų sukaktis bus atžymėta di
dele vakariene Sherman viešbučio sa
lėje, Čikagoje, lapkričio 10 d.

A.A. JUOZAS GUDAITIS, čikagie- 
cis, po sunkios ir ilgos ligos, mirė va
sario 14 d. šv. Kryžiaus ligoninėje. Ve- vau ja A. Mončys. 
iionis Lietuvoj tarnavo Kauno pašte Pradžioje grupės akompaniatorium 
buhalteriu. armonika buvo inž. J. Bulota; po jo.

, .• . .. dabar jau 14 metų, akordeonu pasiro
dymus ir repeticijas palydi Birutė Šle- 
petytė-Venckuvienė.

PROF. A. J. GREIMAS nuo 1962-63 
mokslo metų dėsto prancūzų filologiją 
Poitiers universitete.

DAIL. K. ZAPKUS iš Čikagos lan
kėsi Paryžiuje, paskui išvyko lankyti 
Europos meno muzėjų. Vasario mėn. 
grižo atgal Paryžiun ir kuria paveiks
lus.

J. TOMKUS prieš metus išvyko iš 
Alžerijos į Vokietiją, kur dirba pran
cūzų kariuomenės daliniuose.

Vokietija
A.a. KUN. SALIAMONAS KAUNAS 

mirė vasario 11 d., Feuchte, V. Vokie
tijoje. Palaidotas vasario 14 d. miesto 
kapinėse.

Australija .
“ŠVENTADIENIO BALSAS” skel

bia Australijos nevedusiems lietu
viams, jog kelios lietuvaitės iš Punsko 
22-23 m. amžiaus norinčios atvažiuoti ■ 
i Adelaidę vedybų reikalu. Nurodoma 
kur kreiptis.

ŠV. KAZIMIERO SAVAITGALIO 
MOKYKLA Adelaidėje nauj- mokslo 
metus pradėjo vasario 9 d. Telkimas į 
mokyklą buvo pravestas šūkiu: “Kiek
vieno lietuvio kilniausioji pareiga — 
būti lietuvių m-los rėmėju”. Vaikai 
turį būti ne “išvaromi”, o nuteikiami 
lankyti lietuvių mokyklą kaip savo 
mokyklą.

Brazilija .
KUN. J. BRUŽIKAS, SJ, truputi vėl 

negaluojąs, tačiau iš Sao Paulo suor
ganizavo ekskursiją į P. Amerikos lie
tuvių H kultūros kongresą, kuris Įvy
ko vasario 22-25 d. Montevideo mieste, 
Urugvajuje, iš Sao Paulo Į Montevi
deo autobusu reikia keliauti dvi die
nas. Paruošė- Pr. Al.

VL. RASČIAUSKAS, didelis kėliau- i 
tojas po pasauli, aplankė mūsų valsty
bininką Ernestą Galvanauską, Mada
gaskaro saloje, Majungos miestelyje. 
E. Galvanauskas, nors sulaukęs 80 m. 
amžiaus, esąs dar gana energingas, be
sidarbuojąs savam darže. Kartu su juo 
gyvena ir jo žmona Berta. Užklaustas 
ar nerašąs atsiminimų, pasisakė, kad 
ne, išskyrus kaikurias paskiras pasta
bas. „

VIENAS TAUTIETIS Wisconsine 
iš brolio kolchozininko gavo laiš
ką, kuriame rašoma: “Sulaukiau 58 m'., 
išdirbau per metus 344 dienas, gavau 
už darbo dieną po 10 kapeikų ir svarelį 
grūdų, ale gerai gyvenam ..

PREL. L. MENDELIUI, šv. Alfonso 
liet, parap. Baltimorėje klebonui, ba
landžio 18 d. sueina 65 m. amžiaus. 
Sausio mėn. jis minėjo 35 m. kunigys
tės sukakti.

Britanija
MAIRONIO “JAUNOJI LIETUVA” 

spausdinama “Europos Lietuvio” at
karpoj. “Nidos” knygų klubas žada iš
leisti atskira knyga.

A. PUŽAUSKAS, ilgesnį laiką gy
venęs Britanijoj, dabar — Amerikoj, 
“Europos Lietuvyje” rašo, kaip jis 
dalyvavęs Amerikos lietuvių komunis
tu susirinkime. Esą, keista ir įdomu 
buvę sėdėti jų mitinge ligi rinkliavos. 
Esą “po Jokubkos turėjo dar kalbėti 
kažkoks žydas ir slavas, dar turėjo ir 
filmą rodyti”, bet pasirodžiusios dvi 
moterėlės, su skrybėlėmis rankose ir 
pranešusios, kad rinksiančios pinigus 
“jų kovai”. Tas Pužauską pažadino iš
slinkti iš salės. Ko ne ko — pinigų ko
munistams tai ne...

Prancūzija
15 METU TAUT. ŠOKIU GRUPEI. 

—šun. vasario 16 sueina 15 metų nuo

SKAUTŲ VEIKLA. — Vasario 17 
d., sekmadienį, Tėvų pranciškonų pa
talpose. “Žalgirio” vietininkijos skau
tai. vad. vietininkės M. Gverzdienės. 
talkinant Tėvui B. Mikalauskui. OFM. 
ir B. Simonaičiui gražiai paminėjo Va- į 
sario 16. Tuojau po pamaldų buvo 
trumpa paskaitėlė, po kurios sekė me
ninė dalis iš dainų, muzikos ir gyvų
jų paveiksiu, pavaizduojančių Lietuvos 
kančias, kovą už laisvę.

Ruošiamasi šv. Kazimiero minėjimui 
ir Kaziuko mugei, kuri įvyks kovo 3 
d., sekmadienį.

Skautų rėmėjai ruošia povelykini 
vakarą, kuris Įvyks balandžio 27 d., 
šeštadienį, slovakų salėje. St. Catha
rines. Vakaro pelnas skiriamas skau
tams paremti. •

CALGARY, Alta
VIENINGAS MINĖJIMAS. LIETU- šis akordeonu išpildė tris dalykus. 

VA RADIJO PROGRAMOJ. — Mažai ......................
tenka skaityti lietuvių spaudoj apie 
Calgario miestą, o dar mažiau apie 
vietos lietuvių veikimą.

Nors ir nedaug yra lietuvių čia, bet 
veikia dvi lietuviškos organizacijos: 
tai KLB apylinkė ir Calgario Lietuvių 
draugija. Pastaroji susikūrė anksčiau 
negu- Bendruomenės apylinkė. Kartais 
pasitaiko šiokiu tokių nesklandumų 
tarp organizacijų, bet kai šaukia tė
vynės balsas, visi dirba bendrai.

t ■
Minint Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimo dieną abi organizacijos 
drauge surengė minėjimą vasario 16 d. 
Minėjimą atidarė Lietuvių dr-jos pirm. 
B. Yauga. Sugiedojus “O Canada” per
skaitė gautus sveikinimus iš vietos es
tų ir latvių. Po to pakvietė kalbėti A. 
K. (giminės Lietuvoje). Jis savo kal
boje nušvietė savanorių pralietą krau
ją ir Icaip kėlėsi nepriklausoma Lie
tuva.

Vietos Bendruomenės pirm. L. Brūz
ga perskaitė nepriklausomybės paskel
bimo aktą. Pagerbus žuvusius už Lietu
vos laisvę ir sugiedojus Lietuvos him
ną prasidėjo meninė dalis.

Pirmoje dalyje pasirodė jaunimas. 
R. Rastenytė padeklamavo "Lietuviais 
esame mes gimę”, L. Stakėnas klarne
tu pagrojo porą dalykėlių ir B. Babu-

Antroje dalyje vietos teatro mėgė
jai suvaidino S. Lauciaus “Paslaptin
goje zonoje”. Vaidino: P. Devenis. P. 
Gluoksnys. O. Gluoksnienė. M. Vana- 
gaitienė, A. Ammon, L. Rastenis ir B. 
Yauga.

Tenka pažymėti, kad esant geram 
orui vietos ir apylinkės lietuviai ne
patingėjo atvykti ir malonu būtų maty
ti visuomet tiek daug.

Lietuviškas ačiū visiems atvyku- 
siems. artistams, talkininkams kurių 
pavardes neįmanoma surašyti.

Sekmadieni, vasario 17 d. 8.30 vai. 
v. per vietos CKXL stoti buvo lietuvis- — 
ka muzika ir pareiškimas apie Lietuvą. * .

P. D.

NOTARAS
ANTANAS LIUD2IUS, B.L. 

savo ištaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
i naujas patalpas —

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

jstaigos: JA. 7-5575 
namu — FU. 3-8928■

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

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

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

Mary Stewart, garsioji Kanados plauKikė. 
laimėjusi aukso medalį.

Queen Elizabeth Playhouse
KOVO 17 DIENĄ, SEKMADIENĮ. 8 vai. vakaro RENGIAMAS

DIDELIS, ĮVAIRUS KONCERTAS
Programoje: ispaniški, airiški šokiai, dainos ir kitos Įvairenybės. 
Dalyvaus ir M. Stewart. Bilietai — $1.75. Pelnas •— kataliku mo
kyklų statybos fondui, ši koncertą organizuoja p. Ona Benstead.
KVIEČIAME DALYVAUTI IR LIETUVIUS. Rengėjai

EDMONTON, Alta
TURININGA VASARIO 16 ŠVEN- 

TL. — Gražiai pavyko Vasario 16 mi
nėjimas Lietuvių Namų salėje. LB 
pirm. J. Popikaitis atidarė minėjimą: 
sugiedotas Tautos himnas ir pagerbti 
tylos minute žuvusieji už laisvę kovo
tojai. Paskaitą skaitė angliškai apie 
lietuvių kalbą inž. J. Anderson. Solo 
dainų repertuarą išpildė O. šmidtienė, 
akompanuojama pianinu J. Barron. 
Tas pats pianistas protarpiais linksmi
no publika įvairia muzika. Gražiai pa
sipuošusi tautiškais drabužiais padek
lamavo eilėraštį E. Karosicnė. Ištrau
ką iš V. Kudirkos raštų paskaitė J.

, Popikaitis. Lietuvos vaizdus, gerai ap
šviestus dideliu filmo aparatu, su pa
aiškinimais rodė A. Dudaravičius. Vi
sus artistus ir kalbėtojus spalvotomis 
šviesomis apšviesdami darbavosi J. ‘ Jonijai, todėl ir jo nuoširdūs sveikih’-

ruošė J. Barron ir V. Jogaldas. Aukas 
rinko Tautos Fondui V. Taraškevičius 
ir V. Nastajienė. Po programos buvo 
pasilinksminta iki vidurnakčio, grojant 
orkestrui. Dalyvavo netik Edmontono 
lietuviai, bet ir iš toliau atvažiavę. Va
sario 17 d. buvo iškilmingos pamaldos 
su tai dienai pritaikintu kun. I. Gri
gaičio pamokslu. »

NAUJA LIET. NAMU VALDYBA. 
—Po pamaldų ir vaišių sekė Edmonto
no Lietuvių Namų metinis šėrininkų 
susirinkimas ir naujų direktorių rinki
mas. Rinkimai sklandžiai praėjo be jo
kiu sunknmų: ypač graž-.ai p.pibūdino 
tolesne veiklą buvęs š»ų metų direkto
rius dr. J. Pilipavičius ir perskaitė 
laišką kun. B. Jurkšo. kuris prieš 10 
metų daug yra pasidarbavęs mūsų ko-

tyt? iMvĮų Rtstnvn tekrrama. Ypač ur- 
r.ingai kalbėjo ukrainiečių atstovas 
inž. Maslanyk. Vasario 16 ir 17 d. bu
vo transliacijos po 15 min. per radijo 
stotis CKUA ir CFRN. Programas pa-

buvo pcrdu.,r: visiems Edmontono 
ir anvhnkės lietuviams

Išrinkti nauji namu valdytojai - di
rektoriai: dr. P. Gudiurgis. J. Pašuko
ms, A. Panikas, A. Bajoras ir A. 
Šmidtas. Kor.
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Brangus jaunime,

Karalius ir skarmalius
Kartą gyveno karalius. Jis bu- 

r vo galingas, drąsus, turtingas ir 
be galo geras. Žmonės jį labai 
mylėjo, nes Jis rūpinosi jų ge
rove.’ Kiekvieną rytą Jis visus 
aplankydavo, klausinėdavo jų ar 
ko netrūksta.

Vieną šaltą žiemos rytą kara
lius jojo ant balto žirgo keliu ir 
pamatė mažą apiplyšusi berniu
ką, žaidžiantį prie kėlioj Berniu
kas dirstelėjo į šį gražiai apsi
rengusį poną ir, nieko nepasa
kęs, žaidė toliau. Karalius su 
švelnia šypsena pasilenkė prie 
mažojo berniuko ir paklausė kuo 
jis vardu. Susigėdęs vaikas silp
nu balseliu atsakė: “Visi mane 
vadina Skarmaliumi” (reiškia 
neturtingą, suplyšusiais drabu
žiais—skarmalais aprengtą žmo
gų). Gerasis karalius rūpestin
gai klausinėjo apie jo namus, 
tėvelius, bet jis į visą tai trum
pai atsakė: “Manimi niekas nesi
rūpina”.

Mažasis skarmalius ilgai žiūrė
jo i jojantį karalių, ir jam kilo 
ilgesys bei noras būti arti jo. 
Nepraėjo nei valandėlė laiko, 
kai prie mažojo berniuko prisi
artino gražus jaunikaitis ir pa
prašė jį sėsti ant to paties balto
jo žirgo. Skarmalius su džiaugs
mu užšoko ant žirgo ir greitai 
atsidūrė puošniuose karaliaus 
rūmuose. Karaliaus sūnus nu
mazgojo purvinas skarmaliaus 
kojas, apvilko jį gražiais drabu
žiais ir pakvietė sėstis prie ka
rališkojo valgiais apkrauto stalo 
Tuomet prisiartinęs prie jo ka
ralius tėvišku balsu prabilo: 
“Nuo dabar tu vadinsies mano 
sūnumi. Aš tave labai myliu. Vi
sa kas mano, tai ir tavo, bet ati
džiai klausyk, jei tu nori būti 
mano sūnumi, tai turi ir elgtis, 
kaip tinka karaliaus sūnui”.

Sesuo Margarita

v' ’ * *’♦ JMs*ypatingai' atverkite savo širdis ir
4^usįv^I^uMęf4 (Įviiaį- Jqyrą^erti 
ir taūsų1 laikais dėmesio'ir studijų. Jis yra toks asmuo, kokio 
pasigenda ir jieško mūsų laiko žmonija. Šventasis pasaulio 
sūkuryje — štai žmogus reikalingas mūsų laikams. Augštai 
kelkite savo vėliavas su šv. Kazimiero vardu. Praturtinkite 
ir jaukesniu padarykite patys savo gyvenimą tapdami tais 
žmonėmis, kokių jieškoti keliasi mūsų laiko žmonija. Kelki* 
te augštyn veidus, iš kurių plačiai žėrėtų šventų jaunuolių 
pavyzdys.

Nauja *500 premija
SCENOS DARBUOTOJ V SĄJUNGA 

Čikagoje skelbia dramos veikalui pa
radyti konkursą šiomis sąlygomis:

1.. $500 skiriama už geriaysiąi Para
šytą komedijinio žanro veikalą/- * ’

Kultūrine jevei k I o je
PRISIMINS MINDAUGĄ. — Kovo ’ vietos muzikos kritikų buvo gerai įver-

10 d.. Viešpaties .Aisipiainytpo parapi- rtiųtąs. , . . •
jos naujoje salėje," MMspėthe,' šaukia- / •

Vysk. Vincentas Brizgys

Šunelis Pūkelis ir nauji batai

Pagauk, katyte, pelę!

Imk, katyt, 
palak pienelio 
ir pagauk 
nedorą pelę. 
Naktį cukrų 
ji aplaižė,

graužė sūri 
ir ragaišį.

už pieneli!
Tuoj pagausiu 
šitą pelę.

Tai buvo Lietuvoje prie gra
žiosios upės Kražantės.

Mano tėvelis pyko ant savo 
naujųjų batų, nes jie buvo dido
ki ir einant šmukščiojo.

Kartą, vakare, užėjo pas mus 
netolimas kaimynas pasikalbėti.

— Reiks ketvirtadienį važiuo
ti į turgų, — sako kaimynas. — 
Turiu šiokių tokių reikalų. Svar
biausia gi — noriu batus nusi
pirkti. _

— Pirk nuo manęs, — pasiūlė 
tėvelis.

— Tai ar pačiam nereikia?
— Kad perdideli. Smukčioja.

Jie beveik naujutėliai.
Kaimynas išmėgino batus — 

Kaip jam daryti! Susitarė dėl 
kainos ir, savo senuosius pasi
spaudęs po pažastim, svečias iš
ėjo namo. . *

Lauke gi, prie durų, mūsų šu
niuko Pūkelio sėdėta. Jis, matyt, 
laukė progos įsprukti į vidų, dulkėjo per pusnis savo namų 
Kyštelėjo šuniukas nosį prie ba
tų, ir tolyn nuo durų! Mat, jis 
pažino savo pono kvapą, kaip gi 
tad jis eis į vidų, jei šeiminin
kas kažin kur išeina.

Pūkelis Ijibai mėgo visur eiti 
su savo šeimos nariais. Dažnai 
jam būdavo liepiama pasilikti. 
Tada jis vidury kelio atsisėsda
vo ir liūdnai žiūrėdavo į tolstantį 
žmogų. Paskui ir vėl bėgdavo iš 
paskos. Taip keletą kartų pava
rytas atgal, palaukdavo kiek il
giau ir vėl bėgdavo paskui savo 
žmogų, bet jau atsargiau, tik’iš

paskos. Dabar, tamsią žiemos 
naktį, jis, matyt, nusprendė taip 
iš karto padaryti, tyliai ir ra
miai jis sekė savo pono batus, 
bet su svetimu žmogumi juose.

Perėjus slėnį takelis vingiavo 
į kalniuką ir f mišką. Atsitiko, 
kad kaimynas belipdamas į kal
niuką paslydo ir pargriuvo į 
sniegą. Pūkelio būta visai čia 
pat. Jis tik kyšt nosytę prie ūki
ninko: visai kitas kvapas! Visai 
svetimas žmogus!

— Au, au, au! — ėmė jis kup
rą pašiaušęs pikčiausiai loti. 
Ūkininkas išsigando. Iš karto jis 
nesusivokė iš kur čia šuo taip 
staiga atsirado. Tačiau tuoj su
prato, kad tai mūsų Pūkelio bū
ta, kad šuniuką suklaidino buvę 
jo pono batai. Kaimynas, besi
keldamas, ėmė šaukti jį vardu, 
bet Pūkelis, susigėdęs tokio at
sitikimo, pabrukęs uodegą jau

link. V. Šmaižienė
Pastaba: ‘‘žiburėliuose” 1963. I. 24. 

atspausdintas pasakojimas “Aš noriu 
mamai padėti” yra parašytas V. šmai- 
žienės.

KATINĖLIS IR ŠUNELIS
Katinėlis sako “Miau”, 
O šunelis — “Au-au-au”, 
bet nemoka niekas jų 
vaikštinėti ant dviejų.

Vytė Nemunėlis

Piešė Dalia Kvietytė

1. Žiūrėkit! Trys šviesos 
gatvėje!

2. Reikia greitai pasakyti 
mamytei!

3. Mamyte, ar matei? 
Lietuvos vėliava!

4. Visos šviesos lietuviškos
— geltona, žalia, raudona!

Stasys Yla

Be Dievo viskas
✓

nustoja prasmės
Šaulių kūrėjo Vlado Putvinskio - 
Pūtvio audringa kelionė

Kokios tikybos reikia Lietuvai?
Veikalo apie tautos religiją jis neparašė ir vargiai 

galėjo parašyti. Žmogus mėgo filosofiją, bet neturėjo pa
grindų. Daug filosofavimo jo rašiniuose ir vaizdeliuose. 
Matyt, kad jis turėjo originalių minčių, didelį pastabumą 
ir įžvalgumą. Turėjo ir įgimti] talentų — beletristo, filo
sofo, pedagogo. lx't nei vienam nebuvo pasruoštas mo
kyklos ir laiko salvgu.

— Visa mano nelaimė, — sakydavo artimiesiems, — 
kad esu diletantas.

Tačiau jam viena buvo aišku, jog Perkūno pagonybės 
laikai yra nesugrįžtamai praėję. Jis bandė tai pasakyti 
vaizdiniame savo rašinyje “Lietuvos karalius”.

Kai svetimo, naujojo Dievo pranašai ėmę daužyti 
Perkūno ir kitų lietuvių dievaičių stabus, karalius nuėjęs 
pas patį Perkūną ir ėmęs ji maldauti:

— Atversk žaibų ir griausmų ryšuli, tesudreba žemė, 
kaip dar niekad nėra virpėjusi, tesudega į pelenus prie
šingojo Dievo vyčiai.

| tai atsakęs jam Perkūnas:
— Viena tik vra amžina tcisvbė, vienas tik vra tikras 

labas, viena tik yra vyriausia valia, ir tas visa ir dar 
daugiau yra pas vienatinį Dievą. Jis nėra priešingas, nė 
naujas. Jis yra daugiau negu amžinas. Jis yra per amži
nas. Mes jūsų gerieji dievaičiai tik jo pėdsakų atvaizdai 
ir tai tik tokie, kokius jūs patys mokėjot suprasti ir nulip- 
dvti. Mes buvom arti, kartu su jumis, k.ūp maži taūniaT, 
kuriais jūs vaikščiojot. Bet mažieji keleliai veda į didįjį 
kelią, ir jūs šaukiami dalxir eiti juo.

— O kas Jis yra iš tikrųjų? — paklausė karalius.
— Jis yra tas vienas, kas yra savaime.

Susimąstęs karalius, nes jam neaiškus buvęs naujasis 
kelias ir vėl Perkūną paklausęs, kaip Jis tas vienas nori, 
kaip Jam tarnauti ir kaip didįjį aušros kelią atrasti?

— Vienas vieno tik nori: Tarnauti mūsų tautai ir tar
nauti Jam. Vesk tautą tobulybės ir doros keliu, ir nuvesi 
i Ji-

— Dar viena pasakok, (Perkūne), kas daryti, kad 
Jo pranašais eina kartu ir žudikai.

— Ginkitės. Ne prieš Ji, lx‘t Jojo vardu ginkitės!

“Atsiplėšti nuo Dievo jau nebegalime”
Putvinskis su širdgėla turėjo atsiplėšti nuo savo kū

rinio — šaulių vadovybės, nes* jo linkmė skyrėsi nuo kitų 
šaulių vadų. Jis paliko Kauną ir grįžo į savo dvarą išti
siem penkiem metam. Raštą, kuris lietuvių vertime 
buvo leidžiamas dalimis, prašė dukrą siųsti jam iš Kauno. 
Jis tęsė savo studijas ir rašė savo mintis. Iš to jame su
brendo šūkis: vargas tai tautai, kuri savęs nelaiko išrink
tąja! Kuria prasme? Žydų tautos istorijoj jis rado, kad 
“pirmoj eilėj” buvusi "tautos etika”, tautos “vedimas to
bulybės idealan". Ta prasme, pagal jį, kiekviena tauta 
gali būti išrinkta, jeigu ji sieks dorinio tobulumo; kiek
viena tauta gali šią teisę gauti “iš viršaus”, jeigu seks 
“iš augšto duotas direktyvas”. Jis mėgo kartoti iš šv. 
Rašto Dievo pažadą žydų tautai: Atiduosiu jums žemę, 
jei būsit ištikimi! Ir žydų tautos blaškymasis — nusigrę
žimas nuo Dievo, svyravimai, burnojimai — Putvinskiui, 
matyt, primint* panašų savos tautos, bent savos inteli
gentijos, kelią.

Iš to laiko galima rasti ne vieną jo straipsnį parašy
tą šv. Rašto įtakoje. Vienas jų “Pirmoji nuodėmė”. Toji 
nuodėmė yra Dievo teigiamos kūrybos neigimas. Įsiskai
tęs į šį rašinį, randi, kad Putvinskis rašo apie žmogiškojo 
proto prieštaravimą prieš “Visateigiamąją valią”. Kitame 
rašiny, tęsdamas šią temą, jis prieštaraujantį žmogaus 
protą pavadino “didžiuoju chamu”.

Už tą chamą jis nori Dievą atsiprašyti, ir Dievas 
atsako:

— Atleisiu jums jūsų nusidėjimus, o savo paklydimų 
visas išdavas turėsit patys kelti ligi devintos kartos.

Ir žmogus vėl maldauja:
— Atleisk mums. Neliestinasai. kad dristam siekti Ta

vęs mūši] mintimis ir sielų troškuliu, bet nuo mūsų tėvi] 
pirmojo nusidėjimo atsiplėšti nuo Tavęs jau nebegalime!

Etinė prolJema Putvinskiui buvo esminė. Net tikyba 
jam buvo tik “absoliutaus tikslo etinė idėja”. Ir žmogaus 
dalyvavimas Dievo kūryboje, pagal jį, reiškė — gero

su

■3. Veikalas turi būii Sukurtas -£-3 
vai. vaidinimui ir įmanomas pastatyti 
išeivijos meniniams vienetams.

4. Scenos Darbuotojų Sąjunga Įsipa
reigoja veikalą pastatyti vienų metų 
laikotarpyje, pasilikdama visas teises 
i veikalą vieniems metams nuo premi
jos įteikimo.

5. Konkurse gali dalyvauti visi lais
vojo pasaulio lietuviai rašytojai.

6. Veikalai perrašyti mašinėle ir at- 
tymėti slapyvarde, pridedant tikrąją 
autoriaus pavardę atskirame voke, tu- 
*i būti atsiųsti iki 1963 m. gruodžio 
15 d.

7. Nepremijuoti veikalai grąžinami 
autoriams; vokai su autorių pavardė
mis neatidaromi.

8. Veikalai siunčiami Scenos Darbuo
tojų Sąjungos pirm. Sofijai Adomai
tienei, 6727 So. Campbell St., Chica
go 29, Ill., USA.

Vertintojų komisija: Zita Kevalai- 
tytė - Visockiu nė. Marija Lemešytė - 
Dikinienė, kun. Vytautas Bagdonavi
čius, MIC, Balys Chomskis ir Kazys 
Oželis.

šium su karaliaus Mindaugo 700 metų 
mirties sukaktimi skaitys istorikas S. 
Sužiedėlis. Prel. J. Balkonas padarys 
pranešimą apie liet, religinį kongresą 
Niujorke. J. Bolevičius kalbės apie 
Lietuvos vyčių 50 metų jubilėjų. Nu
matyta ir meninė dalis.

DR. P. KISIELIUS Čikagos ir Lojo
los un-tams įteikė anglų kalba knygų 
apie Lietuvą.

KAN. MIKALOJAUS DAUKŠOS at 
minime vasario 16 d. Jaunimo Centro 
didžiojoj salėj, Čikagoje, buvo panau
dota speciali ornamentinė scenos už
danga, pritaikinta M. Daukšos laikų 
dvasiai. Uždangą pagamino Ped. Litu
anistikos instituto studentai, Lietuvos 
meno istorijos lėkt. dail. A. Valeškos 
vadovaujami. Daukšos raštų paroda te
veikė tik atminimo dieną

PIANISTO ANDRIAUS KUPREVI
ČIAUS koncertas įvyks kovo 31 d. 
Town Hall Niujorke, kur jis savo laiku 
koncertavo su dideliu pasisekimu ir

KOMEDIJA SENIAU IR DABAR
KORNELIJUS BUCMYS

Maždaug prieš metus televizi- įvairiems neva profesiniams pasi
jos komikas, instrumentalistas ir tarimams. Romanus rašanti žmo- 
savo programos vedėjas Steve Al- ^jį^^iausia J^ria, kad ^čia bus 
len vienos spaudos konferencijos j 
metu pareiškė žurnalistams, kad 
iš įvairių žanrų artistų sunkiausia 
užduotis tenka komikams. Nenuo
stabu tad esą, kad gerų komikų 
taip negausu. Žvelgiant į filmų 
istoriją, su malonumu prisimena
ma tokie genijai kaip Charlie 
Chaplin ar Harold Lloyd. -

Galbūt tokiems, nostalgijos ap
imties žiūrovams pradžiuginti, 
iries keletą mėnesių buvo pa
puoštas filmas “Harold Lloyd’s sumas, padėtis pasunkėja. Be to, 
World of Comedy”, dabar laikas įsijungia užkulisius tvarkąs sin- 
nuo laiko kaikur vėl pasirodąs. dikatas. Po eilės suraizgytu situ- 
Tai puikus rinkinys iš įvairių H. (acijų advokatas laimi stambią su-

įmaišyta kita moteris. Vyro kole
gos pagalba jai pavyksta išsiaiš
kinti, kad vyro dėmesį nutraukia 
tik arklių lenktynės. Žmona, pa
siryžusi vyrą galutinai atpratinti 
nuo šio pomėgio, išgalvoja įdomų 
metodą susigrąžinti vyrą ir pini
gus. Visdėlto, nedaug tesiorien- 
tuodama šiame gana sudėtingame 
azartiniame įoroty, parduoda net 
ir didele dalį baldų, kad pajėgtų 
’šsilaikyti žaidime. Advokatui ke- 
lis kartus iš eilės laimint stambias

mą pinigų, o žmona pastoviai su
sigrąžina vyrą.

Arkliukais susirūpinusio advo
kato vaidmenyje matome Dean 
Martin, nors čia gal neoakanka- 
mai suteikta progų jo komiškam 
talentui nilnai pasireikšti.

Lana Turner žmonos ir rašyto
ms rolėje dar kartą pasirodo ne
tinkama komedijai.

Sėkmingiausia komedijos po
žiūriu šiame filme užsirekomen-

Lloyd senų komiškų filmų.
Netaip jau gerai pavyko su kitu 

rinkiniu — “Days of Thrills and 
Laughter”. Nors skelbiamame ar- 
istų sąraše pastebime taip pat 

Harold Lloyd, Charlie Chaplin, 
Laurel ir Hardy bei kitus, bet vi
sas rinkinys sudarytas labai nerū
pestingai. Be to. užgriebus pavaiz
duoti filmus iš įvairių laikotarpių 
ir žanrų, pateikiamos gana trum
pos ištraukos.

Turime taip pat du naujus šių 
dienų gamybos filmus, kurie pre
tenduoja taip pat į komikų kate
goriją. Įdomiu supuolimu šiuose 
abiejuose filmuose veiksmas su
kasi apie azartinius lošimus — 
viename arkliukais Kalifornijoje, 
o kitame įvairiausiomis priemonė- 

is Nevadoje.
Naujoje komedijoje “Who‘s 

Got the Action?” vienas Los An- 
"°les advokatas labiau domisi 
arkliukais, nesu savo darbu. Nuo 
■o nemaža nukenčia šeimos biu- 
'*etas. bet ynač jaučiasi nu
skriausta pati žmona, kai vyras; rontiškiui režisoriui Norman Je- 
'9* ir vedybų sukaktuvių progos Trison pasirodyti žiūrovų masėms 
iškilmėse vis telefonu šaukiamas'su pirmuoju filmu savo kaip re- 

žisoriaus karjeroje. Tai “40 
pounds of Trouble”.

Nenainiame turiny pateikiama 
iau ir seniau naudota tema. Ta
hoe ežero pakrantėje, vos už Ka
lifornijos sienos. Nevados laisvės 
rioboiami azartiniu lošimų mėgė
jai leidžia laika ir ninigus puoš
niame viešbutyje - klube. Viena
me viešbučio kambarių užsilieka 
6 metu amžiaus mergytė. Tėvui 
neatvvkstant jos atsiimti, naima 
Globoti jautrios širdies viešbučio 
vedėjas Tony Curtis. Susisiekimo 
nelaimėje žuvus jos tėvui, kyla 
nauja sunkenybė — kaip praneš
ti mergaitei šia liūdna žinia ir iš 
viso kur ji prisiglaus? Prieš pra
nešdamas apie tėvo mirtį, klubo 
vedėjas nusprendžia prieš tai 
mergyte dar nuvežti i jos taip iš
siilgtą Disneyland, nors Los An
geles mieste jam gresia pavojus 
pakliūti i anksčiau persiskvrusios 
io žmonos advokato ir seklio ran
kas. Šioje kelionėje ji Ivdi taip 
nat ir klubo programos daininin
kė. Net 20 minučių paaukojama 
įvairiems Disneyland vaizdams. 
Do įvairins tunelius, laivus, trau
kinius sekliui gaudant persiren
gusi klubo vedėją, ir susidaro la
biau nusisekusios komiškos sce
nos. Žinoma, viskas baigiasi Įpras
tine laiminga atomazga.

Klubo dainininkės vaidmenį at
lieka taio pat kanadietė Susan 
Pleshette. Tai jos dar tik antrasis 
filmas (nirmas buvo ‘Rome Ad
venture”). Naujokė mažytė Claire 
Wilcox nors ir nesudaro genia
laus vaiko įspūdžio, stengiasi 
junriis i bendras pastangas. Tele
vizijos komikas Phil Silver sėk 
mindai pasirodo keliom trumpom 
progom.

Abu naujieji filmai be didesniu 
nretenziju. pagal išgales bando 
suteikti žiūrovams progų pasi
juokti. Keliais atvejais tai tikrai 
’’unširdžiai pavyksta.

Atsiusto oeminėti
Prancūzijos Lietuviu žinios, Nr. 25 

1963 m. vasario 16 d.
Vyt», nr. 2 vasaris, 1963. Lietuvos 

vyčių organas.

nušalėti bloga. Putvinskis rašė:
— Dievas nenaikina piktybės branduolio sąlyginiame 

(pasaulyje) ne dėl to, kad negali. !>et dėl to, kad nėra 
piktojo absoliuto, o sąlygini gali ir turi nugalėti sąlygi
nis geras. Tuo būdu Dievas suteikia malonę visiems gy
viams dalyvauti jo kūryboje.

Ir jis dar kartą pakartoja:
— Dievas kuria absoliute vien tik teigiamą, nesąlyginį 

gerą. Ir dėl to absoliute blogo nėra ir negali būti.

“Man reikalingas tik Dievas”
Gyvendamas dvaro vienumoj Putvinskis vis labiau 

išgyveno Dievo ilgesį. Tai rodo vienas rašinys iš 1927 m., 
išspausdintas tik po jo mirties:

— Man nedaug ko reikia. Labai ir be galo tikrai 
man reikalingas tik Dievas. Reikalinga tikėti, jausti gy
vąją teigiamąją antpasaulinę valią, kuri kiekvieną judesį 
daro prasmingą, turiningą. Be to niekas neturi prasmės, 
niekas neturi grožio nei tikslo.

— Bet mano siela yra silpna. Jai maža vien tikėti 
tolimą neapčiuopiamą valdovą. Reikalingas man čia že
mėj Jojo pranašas atstovas. Maža tikėti, reikalingas reli
gijos kultas...

Kaip gi su kultu? Bažnyčion jis ėjo jau Kaune ir nūn 
Kelmėj. Jis ėjo — su šauliais, o su juo ir jo žmona. 
Kaip daugis to meto inteligentų. net praktikuojančių, ėjo 
nereguliariai, nepastoviai. Gal ir motyvai buvo daugiau 
tautiniai. Jis sakydavo:

— Tauta yra tikinti ir tokia ji liks. O iš tautos nedera 
išsiskirti.

Bet jis išsiskyrė; dar neidamas sakramentų. Jaudinosi 
bažnyčioj per pamaldas. Sakydavo, kad dėl vargonų mu
zikos, bet kažin ar tik dėlto?

Putvinskis ėmėsi taisyti savo klaidas, pradėdamas nuo 
savo šeimos. Kai tekėjo duktė Sofija, iškilo klausimas, 
kaip tuoktis.

— Esu netikinti, — kalbėjo dukra, — tai bažnyčioj 
netinka.

Putvinskis griežtai pasipriešina:
— Nedera išsiskirti iš tautos. Del to tuoksite* baž

nyčioj, kaip visi — su užsakais ir visom apeigom!

ir paskui mokyti maldos. Ta proga jis savo dukrai kal
bėjo padaręs didelę klaidą, kad jos ir kitų savo vaikų 
nemokęs tikėjimo, nepralinęs melstis. Savo vaikaičiui jis 
pats sukūrė pirmąją maldą ir jos išmokė.

jos kirpėjo ^premjeroje, dainavo Don 
Basilio rolėje. Publikos buvo šiltai su
tiktas. Teatro adm. direktorius yra lie
tuvis F. W. Sidlauskas, Yale un-te ga
vęs magistro laipsnį iš dramos srities.

PIANISTUI MONTGIRDUI MOTE
RAIČIUI po sėkmingo pasirodymo De 
Paul un-to žiemos koncerte vasario 10 
d. buvo įteiktas muzikos magistro dip
lomas. Pr. Al.

KUN. PROF. ST. YLA parašė naują 
knygą “Mergaitės brendimo metai” ir 
jau atidavė spaustuvei. Leidėjas — 
Immaculata Press. Leidinys bus dido
ko formato ir turės apie 300 psl. Iliust
ruoja dail. Aldona Simutytė. Knygą 
;alės skaityti netik mergaitės, bet ir 
levai, kad geriau galėtų suprasti did
miesčiuose augančias savo dukras. Pra
bėgomis yra paliesta ir berniukų psi
chologija, pravedant paralelę tarp 
mergaičių ir berniukų elgsenos. Auto
rius, būdamas mergaičių bendrabučio 
kapelionu, turėjo progos išstudijuoti 
auklėtinių psichologiją teoriškai ir 
praktiškai.

LIETUVOJE IŠLEISTAS VI “Lite
ratūros ir kalbos” tomas. J. Lankutis, 
V. Galinis išdėsto svarbiausius “tary
binės lietuvių literatūros” uždavinius, 
o J. Kaminskas nagrinėja prozos kū
rinius, parašytus kolchozinio gyveni
mo tematika ... Kiti leidinio straips
niai: P. Česnulevičiūtės monografinis 
darbas apie Lazdynų Pelėdą, K. Kor
sako “Giesmės mužikėlio” autorystės 
.byla. Kalbotyros klausimais A. Saba
liauskas rašo apie baltų kalbų tyrinė
tojo, latvių kalbininko J. Endzelyno 
gyvenimą ir mokslinę veiklą, o I. Ja- 
šinskaitė su V. Labučiu atsako į kai- 
kuriuos dabartinės lietuvių kalbos 
klausimus.

VILNIAUS PEDAGOGINIO INSTI
TUTO studentai pasigenda latvių kal
bos vadovėlio. Latvijoje išleisti vado
vėliai nevisada tinka, o latvių kalbą 
norį išmokti ne tik studentai, bet ir 
kiti, ypač, kai tenka matyti Rygos te
levizijos programas.

VILNIAUS VALST. UN-TE, istori
jos ir filologijos fakulteto taryboje, 
vasario 12 d. apgynė disertacijas filolo
gijos mokslų kand. laipsniui: Vincas 
A. Auryla; jo tema: “Lietuvių vaikų 
literatūros istorijos bruožai iki 1919 
m.”; Rom. Plečkaitis — “Scholostinė 
logika ir jos žlugimas Lietuvoje”.

VYT. JURKŪNO, grafiko, parodoj 
Maskvoje buvo išstatyta arti 300 gra
viūrų, iliustracijos Poškos, Donelaičio, 
žemaitės, Lazdynų Pelėdos raštams, 
estampai, “antifašistinių” raižinių cik- 

| lai ir kt. Tretjakovo galerijoje, Mask
voje. be anksčiau išstatytų A. Makū- 

■ naitės ir S. Rozino darbų, dabar eks-
duoja tik šalutinėje rolėje pasiro- ponudti dar L.^ Barysaitės, B. Demku- 
danti Nita Talbot, kaip gretimo *"'' w T”~’ XT 
buto nuomininkė. Ji keliomis pro- 
gomisnustelbia net ir PaSrindi' ^nuou“a^e 60 prof?v“Jurkūno auk- 

"7. . • lėtinio Stasio Krasausko graviūrų.
OTTO KERSCHHOFER parašė str. 

apie Klaipėdos kraštą vokiečių klaipė
diečių laikraštyje “Memeler Dampf- 
boot” 1963 m. 2 nr. Jame tendencin
gai atpasakoti istoriniai Klaipėdos įvy
kiai. Anksčiau panašus str. buvo pa
skelbtas Hanoverio laikraštyje “Deut
sche Wochen-Zeitung” sausio 12 d.

nius veikėjus.
Direktorius Daniel Mann pa-; 

siekdavo daug augštesnio Ivgio 
rimtesniuose filmuose. Netolimo- 
ie praeityje jo kūriniai kaio “1’11 
rry Tomorow” ir “Come Bark. 
Little Sheba” daug vaizdžiau by
lota anie jo sugebėjimus ir pa
jėgumą.

Amerikiečių filmų bendrovė 
“Universal” suteikė galimybę to-

tės, paties V. Jurkūno, V. Galdiko ir 
A. Surgailienės darbai. Maskvoje, žur
nalo “Junost” redakcijoje, buvo eks-

Gardaus maisto 
SIUNTINIAI 

Į USSR 
Pristatoma laike 2-3 savaičių. 

Pilnai garantuota.
svarų 
svarų 
svarų 
svaru 
svaru

cukraus 
miltų 
ryžių 
sviesto 
taukų

$15.90 
$15.75 
$18.00
$23.50
$26.90

20
20
20
10
20_________, ,
Type 122 *33.20

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

Greetings "R" 
*34.00
1 svaras kavos pupelių
1 svaras kakavos,
1 svaras šokolado,2% sv. alyvos 
2% 
2% 
2% 
2% 
2%
Household 
Special *41.80 
1 svaras kavos pupelių, 
10 svarų cukraus, 10 sv. miltą, 
10 svaru ryžių,
5 sv. rūkyto bekono, 
2*4 svaro aliejaus virimui, 
2^ svaro rūkvte kumpio. 
PRAŠYKITE MŪSŲ PILNO SĄ

RAŠO, KURIAME RASITE 
DAUGIAU SIUNTINIU PAČIŲ 

PASIRINKIMUI.

Siusk pinigus į 
SSSR

Tik GRAMERCY duoda jums:
• Pilną garantiją

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

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

• Išmokama pilnai
• Pasirašyti kvitai

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

Kursas: 9 rubliai už $10. Už pa- 
tamavima — iki $35 — $3.50. 
Virft $35 — 10%.

Specializuojasi nuo 1947 metų.

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

Shipping Co.
118 EAST 28th STREET, 

NEW YORK 16, N.Y., USA. 
Tel. MU. 9-0598.
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Mann & Martel Ltd.
REALTORS

2336 Bloor St. W.
BABY POINT
$16,900 pilna kaina, gražus rupių 

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

BLOOR — WINDERMERE
$3.900 įmokėti, 6 kambarių atskiras 

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

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

venterius. Vienuolikos mėty se
numo pastatas, pastovus biznis, 
gera khjentūra. 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 nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Krepšinio pirmenybėse: Church ly
ga — vyrai baigminiuose peržaidimuo- 
se nugalėjo St. Cyril komandą. Berniu
kai D, antrą kartą įveikę Aušrą 16:7, 
sekančias rungtynes žaidė su St. Ca
tharines. Ir šias rungtynes laimėjo vy- 
tiečiai 12:6. Taškus laimėjo: V. Kak
nevičius 2, M. Karalius 1, Duliūnas 6, 
Ignatavičius 19. Sekančios rungtynės 
įvyks St. Catharines.

CYO lyga — mergaitės B pralaimėjo 
antras peržaidimų rungtynes Aušrai 
20:27 ir iš tolimesnių varžybų iškrito.

TLB lyga — moterys pralaimėjo B-A 
62:34 ir prarado šios lygos pirmavimą.

Violeta Nešukaitytė, jaunoji Vyčio 
stalo tenisininkė, pasiekė neeilinių lai
mėjimų, kurie maždaug taip buvo ap
rašyti Toronto “Globo and Mail” dien
raštyje: V. Nešukaitytė, kuri yra dar 
tik 11 metų, nustebino stalo teniso pa
reigūnus laimėdama dvi Ontario -mo
terų klasės meisterystes. Jaunoji lietu
vių sporto klubo Vytis tenisininkė lai
mėjo moterų B klasės meisterystę, 
Įveikdama finale Hamiltono D. Zulps 
3:0. Ji taip pat laimėjo ir moterų C 
klasės meisterystę, nugalėdama toron
tiškę D. Augaitytę 3:1. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Kanados sporto apygardos krepšinio 

pirmenybėse Aušros komandos išsiko
vojo: vyrų, jaunių C ir jaunių D čem- 
pijonatus bei jaunių A, mergaičių A 
ir moterų vicečempijonatus. Mergaičių 
B ir C bei jaunių B, neužsiregistravus 
kitiems klubams, čempijonatai atiteko 
Aušros komandoms be žaidynių.

Pirmenybių rungtynių rezultatai: 
priešbaigminėse rungtynėse Aušros vy
rų komandos, dėl Įdomesnio žaidimo, 
pasiskirsčiusios i dvi lygias koman
das, sužaidė draugiškas rungtynes, ku
rias laimėjo žalieji 67:66. Baigmėje 
Aušra I be didelio vargo nugalėjo Vy
čio vyrus 123:43. Aušros jauniai A 
pirmame susitikime nugalėję Ročeste- 
rio Sakalą 77:30 ir baigmėje susižei
dus komandos šului V. Janulevičiui ir 
pergreit išsifaulavus A. šlekiui su V. 
Rusecku, turėjo nusileisti kovingai Ha
miltono komandai 68:81. Aušros mote
rys baigmėje pralaimėjo Vyčio mote
rims 26:35. Aušros mergaitės A iškri
tus Vyčio mergaitėms, be žaidimo pa
teko i baigmę, ir taškų skaičiuotojui 
per klaidą prirašius 1 tašką Ročesterio 
komandai, čempijonatas teko Sakalo 
mergaitėms 21:22 (21:21). Aušros jau
niai C priešbaigminėse rungtynėse nu
galėjo Hamiltono koviečius 26:16 ir 
baigmėje — Vyčio jaunučius 27:14. 
Aušros patys mažiausieji, jauniai D, 
nugalėjo Vyčio D 18:13.

CYO pusfinalių rungtynėse Aušra M 
nugalėjo St. Anselms 26:22 ir Aušra 
J nugalėjo šv. Joną — Vytį 26:20. žai
dė: M. Romanovaitė 2, Jurevičiūtė 2,

F. SENKUS REAL ESTATE
Arti Prisikėlimo bažnyčios prie Rusholme Rd. — tripleksas, atskiras, 

beveik naujas, pelningas namas, 2 garažai.

Skambinti F. SENKUI ar J. MATULIONIUI

MOTERIŠKŲ RŪBŲ A & B TAILORS
SIUVĖJAS priima užsakymus A p
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų. DCi CSrieVICIuS
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita. 

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

Extr a’Realty ( Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161
Didžiausias pasirinkimas namų, f arm u, 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 įmokėti, mūro, 2 augštų. 6 did. kamb. 
QUEBEC AVE. — HIGH PARK. $800 Įmokėti, 6 kamb.. 2 augsi., labai 

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

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

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

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

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

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

JANE — EILEEN
$2.900 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

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

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

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

ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kai

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

t Dubininkaitė 6, Janeliūnaitė, Čepony
tė 2, Bekerytė, Juozaitytė 4 ir Simo
naitytė 10.

Ontario plaukimo pirmenybėse, pr. 
savaitgali Toronte N. Kėkštaitė išsi- 
kovoj I v. 100x4, III v. peteliške ir III 
v. l.s. 29,05 sek.

ši trečiadieni, 8 v.v., mūsų salėje 
Aušra I žais Church lygos II finalus. 
Aušra I, kaip geriausia Church lygos 
komanda, yra išrinkta atstovauti To
rontu! CL Ontario CL pirmenybėse.

Sportas Lietuvoje
S. Butautas, Sov. Sąjungos moterų 

krepšinio rinktinės treneris, Vilniaus 
“Sporto” laikraštyje plačiu straipsniu 
aprašė Sov. Sąjungos vyrų ir moterų 
krepšinio rinktinių gastroles JAV. Ko
mandos turėjo po 8 susitikimus su JA 
V-bių mėgėjų rinktinėmis ir pajėgiau
siomis komandomis. Moterų visas 
rungtynes laimėjo sovietų komanda, o 
vyrai laimėjo 4 susitikimus. Labai 
džiaugiamasi, kad pirmą kartą istori
joje savo namuose amerikiečiai buvo 
nugalėti. Vos keliais žodžiais užsime
nama apie profesinį krepšinį, kuris 
geriausias Amerikos pajėgas yra su
traukęs; visiškai nutylima, kad Sov. 
Sąjungos rinktinė yra sudaryta iš pro
fesionalų, tik viešai neskelbiama.

Straipsnyje pabrėžiamas didelis 
amerikiečių draugiškumas, puiki nuo
taika, kuria rusai buvo visur priimti. 
Net ir amerikiečio išsišokimas, gero
kai užtvojusio rusui, straipsnio auto
riaus teisinamas didele nervų Įtampa. 
Visa kelionė aprašyta gana objekty
viai. Moterų komandoje žaidė estė, 
latvė ir lietuvaitė J. Daktaraitė; vyrų 
komandoje — du latviai.

Lauko teniso turnyre Klaipėdoje pir
mąsias vietas iškovojo V. Dineika ir 
M. Sližytė. Pirmasis gana sunkiai Įvei
kė A. Paltaroką, o D. Naujalytei susir
gus M. Sližytė neturėjo rimtesnės kon
kurencijos.

Z. Pozniakovas, Vilnius, tarpvalsty
binėse bokso rungtynėse Sov. Sąjunga 
— Vokietija, kurios pasibaigė 7:3 Sov. 
Sąjungos naudai. Įtikinančiai nugalė
jo savo pussunkio svorio konkurentą 
WagnerI. J. G.

Sportinio jaunimo
(Atkelta iš 1 psl.)

nėse baigminėse rungtynėse Kovas— 
Aušra laimėjo 36—1=32 taškus.

Pirmenybes organizavo Toronto liet, 
sporto klubas Vytis. Tokio plataus 
masto pirmenybės, dalyvaujant visoms 
klasėms, buvo vykdomos pirmą kartą. 
Varžybos pravestos sklandžiai: sutrau
kė nemažai žiūrovų ir davė progos pa
sidžiaugti mūsų lietuviškojo jaunimo 
sugebėjimais. A. S.

TORONTO*

Trejos laidotuvės
Toronto lietuvių kapinėse šią 

savaitę palaidoti trys lietuviai. 
Pirmadieni — iš šv. Jono Kr. baž
nyčios a.a* Antanas Mitalas, 64 
m., miręs staiga darbovietėje. Ve
lionis kilimu uteniškis, vėliau 
persikėlęs ir gyvenęs ūkyje Su
valkijoje. Velionis palaidotas prie 
dviejų savo brolių, palaidotų tose 
pat kapinėse. Antradieni — iš šv. 
Jono Kr. bažnyčios palaidotas iš 
Oakvillės a.a. Juozas Juodviršis, 
viengungis, 57 m., ilgesnį laiką 
sirgęs. Velionis kilimu nuo Ute
nos. Trečiadienį — evangelikų 
sekcijoje palaidotas a.a. Marty
nas Galinaitis, 92 metų amžiaus, 
tauragiškis. Velionis prieš po
rą metų atvyko pas savo dukrą ir 
sūnų į Torontą iš Vokietijos. Lai
dojimo apeigas atliko kun. Trakis.

J. Yaremko, Q.C., Ontario pilie
tybės min., buvo sukvietęs taut, 
grupių laikraščių atstovus pain
formuoti apie Ontario vyriausy
bės leidžiamas brošiūras 13 kalbų. 
Jose išdėstyta provincijos san
tvarka, viešosios globos, darbo, 
sveikatos, darbininkų kompensa
cijos, šalpos ir kt. srityse. Brošiū
ra spausdinama: anglų, prancūzų, 
italų, vokiečių, lenkų, vengrų, uk
rainiečių, olandų, serbo-kroatų, 
graikų, suomių, portugalų ir slo
vakų k. Jos bus gaunamos nemo
kamai po kovo 1 d. Main Parlia
ment Building, kamb. 167 arba 
tel. 365-2285. Priėmime dalyva
vo per 30 laikraščių atstovų, jų 
tarpe ir “TŽ” bendradarbis Pr. 
Alšėnas. . ■

“The New Review”, ukrainie
čių žurnalo red. O. Pidhaini ir lei
dėjų pirm. prof. S. Pidhainy To
ronte atsiuntė sveikinimo telegra
mą lietuviams Vasario 16 proga. 
Reiškia vilti, kad Lietuva vėl at
gaus laisvę kartu su Ukraina.

A. Grossman, Ontario vyriausy
bės narys ir alkohol. gėralų komi
sijos pirm., kalbėdamas Vasario 
16 minėjime, pareiškė: “Svarbu, 
■kad žmonės, atvykę iš anapus ge
ležinės uždangos, išsaugotų savo 
tradicijas, kultūrą ir mylėtų lais
vę”. Esą gyvenantieji laisvame 
pasaulyje turi išlaikyti savo orga
nizacijas ir šventes, kurios pri
mena reikalą ir kitiems neužmirš
ti agresoriaus, siekiančio ir dabar 
užvaldyti pasauli.

“The Telegram” vasario 18 d. 
laidoje atspaude Pr. Alšėno laiš
ką “Lithuanians Protest”. Laiške 
primena apie ką tik atšvęstą 45-tą 
metinę sukaktį nuo Lietuvos ne- 
prikl. atstatymo. Nurodoma, jog 
tą šventę laisvai gali švęsti tik lie
tuviai, gyveną laisvajam pasauly.

“PARAMOS” METINIS SUSIRINKI
MAS Įvyko vasario 24 d. Prisikėlimo 
salėje. Dalyvavo 432 nariai. Iš valdo
mųjų organų pranešimų paaiškėjo, kad 
1962 m. bankelio balansas pasiekė 
$1.769.440,11; metinis pelnas—$40.829, 
60, kuris paskirstytas: Toronto šeš- 
tad. m-lai $1000, Vasario 16 gimnazijai 
$500 ir Toronto liet, vaikų darželiui 
$500: atsargos kapitalui $12.000, spe
cialiam fondui S5000; likęs — kitiem 
smulkiem reikalam. Į valdybą vietoje 
Vikt. Užupio išrinktas H. Stepaitis, i 
kredito komitetą — F. Senkus, i prie
žiūros k-tą — Kl. Dalinda. Po sus-mo 
buvo vaišės. Tuo būdu buvo prisimin
tas “Paramos” dešimtmetis. Bankinės 
operacijos pradėtos 1953 m. vasario 
20 d. N.

i

"Žiburių"
Spaudos Bendrovės 

metinis šėfininkų susirinkimas 
šaukiamas š.m. kovo mėn. 16 d., 
šeštadienį, 3 vai. p.p. salėje virš 
“Tėviškės Žiburių” redakcijos, 
941 Dundas St. West, Toronto 3, 
Ont.

Darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Paskutinio susirinkimo pro

tokolo skaitymas,
3. Valdybos pirmininko ir iž

dininko pranešimai,
4. Rev. komisijos pranešimas,
5. Diskusijos dėl pranešimų,
6. 1962 m. ataskaitos ir revizi

jos k-jos akto priėmimas,
7. 1962 m. pelno paskirstymas,
8. 1963 m. sąmatos priėmimas,
9. Valdybos ir revizijos komisi

jos rinkimai,
10. Einamieji reikalai,
11. Susirinkimo uždarymas.
Nustatytu laiku nesusirinkus 

kvorumui, po valandos šaukiamas 
kitas susirinkimas, kuris bus tei
sėtas neatsižvelgiant į dalyvau
jančių skaičių.

šėrininkas, negalįs susirinkime 
dalyvauti, gali raštu įgalioti save 
atstovauti kitą šios bendrovės šė- 
rininką. Valdyba

VLADĄ KONČIŲ ir jo šeimą,
. jo mamytei Niujorke mirus,

giliai užjaučia

VLADUI KONČIUI ir šeimai,
jo mylimai mamytei Niujorke mirus, . 

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

N. BAUMS, ukrainietė, vaidinan
ti anglų k. pagrindini vaidmenį 
nauj. kanadiečių teatre kovo 10 d., 
sekmadienį, -2 ir 7 v.v. Crest The
atre salėje. Bilietai gaunami iš 
anksto rašant — Mrs. E. Stecher, 
117 Bedford Rd., Toronto 5.

VI. Jankaitis dirba Toronto švie
timo vadyboje. Prieš metus laiko 
pradėjęs dirbti braižytoju archi
tektūros skyriuje, vadovybės pa
stebėtas kaip gabus tarnautojas, 
buvo pakviestas perimti atsakin
gas analisto - koordinatoriaus pa
reigas. Į šias pareigas įeina nusta
tymas naujų mokyklų dydžio ir 
kainos, be to, analizavimas naujų 
projektų.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame mieloms ponioms ir visiems kitiems pri- 

sidėjusiems prie parengimo švenčiant mūsų 35 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. ’ .

Gausus mielų bičiulių dalyvavimas suteikė mums didelę garbę 
ir džiaugsmą, už ką visiems esame labai dėkingi ir tariame nuoširdų 
ačiū!

. P. ir A. Poškai

Lietuviu studentu žinios
ir v

L. STUD. RĖMĖJU būrelis skirs pre
mijas studentams ir abiturientams už 
pasižymėjimą moksle. Jau laikas dabar 
abiturientams ir studentams pasispaus
ti, kad pavasario egzaminų rezultatai 
būtų geri.

LIETUVIAI STUDENTAI raginami 
dalyvauti lituanistinėse paskaitose 
kiekvieną penktadieni 7.30 v.v. LV Na
muose, 57 Sylvan Ave. Ten galima pa
tobulinti liet, kalbą ir susipažinti su 
lietuvių literatūra. Tam labai pritaria 
ir L. Stud. Rėmėjų būrelio valdyba.

RELIGINIS KANADIEČIŲ STUD. 
SAVAITGALIS buvo suorganizuotas 
Cherry Hill Retreat Center netoli To
ronto, vasario 8-10 d. protestantų stud, 
iniciatyva. Dalyvavo ir katalikai stu
dentai. Buvo svarstomas krikščioniškų
jų tikybų vienybės klausimas. Katali
kų teologas kun. G. Baum kalbėjo 
aapie katalikų pažiūras, o pastorius 
dr. R. Schultz—apie protestantų. Kun. 
Baum yra gimęs Berlyne žydų šeimoj, 
buvęs kuri laiką netikinčiu, paskui

Išpardavimas! Išpardavimas!
Pertvarkant bizni ir ruošiant vietą tiems pasikeitimams vykdyti, pirmą 

kartą per 6 metu skelbiamas didžiulis i Lietuvą siunčiamųjų siuntinių 
tikras išpardavimas. Labai smarkiai NUMUŠTOS KAINOS — nemažiau 
kaip iki % to, kiek kaštuoja gamintojams, ir medžiagos visos yra rinktinės. 
Niekada iki šiol nesame tokių dalykų siūlę ir niekada tokio pasiūlymo 
nebegalėsime pakartoti.

Siuntinio kainą sudaro: prekių kaina, sovietinis muitas, licenzijos mo
kestis, siuntinio šupokavimas. pašto išlaidos, draudimas ir patarnavimas, 
dėl to gavėjas, sulaukęs siuntinio, NIEKO JAU NEBETURI PRIMOKĖTI. 
Nr. 1. MOTERIŠKAS SIUNTINYS: 4 jardai sunkiojo fibro 1 moteriškam 

kostiumui ar suknelei (pasirinkimas iš trijų spalvų), 1 prabangus mote
riškas megztinis (betkuri pageidaujama spalva), 1 pora moteriškų koji
nių, 1 daugiaspalvė šilkinė skarelė.
Išpardavimo kaina: kanadiškais $31.40, arba £9.19.6.

Nr. 2. VYRIŠKAS SIUNTINYS: 3Vz jardų puikaus gabardino ar flanelinės
1 kostiumui ar paltui (pasirenkama iš 5 medžiagų), 1 prabangus vyriš
kas megztinis, 1 pora vyriškų kojinių. 1 puikaus poplino marškiniai. 
Išpardavimo kaina: kanadiškais $36.75, arba £12.12.0. -

Nr. 3. ŠEIMOS SIUNTINYS (sudarytas iš Nr. 1 ir Nr. 2. sutaupant dar 
kanadiškais $16.20. arba £5.1.6): 3*6 jardų puikaus gabardino ar flane
lės, 4 jardai sunkiojo fibro. 2 prabangūs moteriški ar vyriški megztiniai.
2 poros moteriškų ar vyriškų kojinių, 1 daugiaspalvė šilkinė skarelė. 1 
puikaus poplino marškiniai.
Išpardavimo kaina: kanadiškais $51.95, arba £17.10.0.

Nr. 4. DIDYSIS ŠEIMOS SIUNTINYS (dviejų Nr. 1 ir dviejų Nr. 2 siunti
nių junginys — keturi siuntiniai viename už mažesnę negu trijų kainą): 
Nuostabi proga sutaupyti kanadiškais $53.35, arba £ 17.10.0.
7 jardai puikaus gabardino ar flanelės 2 kostiumams ar paltams. 8 jr- 
dai sunkiojo fibro 2 moteriškiems kostiumams ar suknelėms. 4 pranban- 
gūs moteriški ar vyriški megztiniai. 4 poros moteriškų ar vyriškų koji
nių. 2 daugiaspalvės šilkinės skarelės, 2 puikaus poplino marškiniai. 
Už nepaprastai žema išpardav. kainą: kanadiškais $82.95, arba £27.13.0.

VISŲ SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOTAS.
Kas paprašys, medžiagų pavyzdžius gaus tuoj oro paštu. Priimsime po 

VIENĄ DOLERĮ užstato, jei kas norės sau pasitikrinti siuntinį, ir galėsime 
laukti įmokėjimo 3 mėnesius. NAUJI KLIJENTAI kviečiami paprašyti at
siųsti jiems naująjį mūsų kataloga, VIENINTELĮ TOKĮ VISAME PASAU
LYJE ILIUSTRUOTĄ SIUNTINIŲ KATALOGĄ.

PASINAUDODAMI ŠIUO VERTINGU IŠPARDAVIMU IR 
PASKUBĖKITE SIŲSTI UŽSAKYMUS ARBA TIESIOG MUMS, 

ARBA ŠIEMS MŪSŲ ATSTOVAMS:
A. Kusinskis. 124 Park St., Sudbury, Ont.. Canada. Tel. 674-1605 

Aug. Mvlė. 37 — 5th Ave„ Verdun 19, P.Q., Canada.
PRIIMAME PAREIŠKIMUS KANDIDATŲ, kurie norėtų būti mūsų 
atstovais, kur dar nėra. Prašome rašyti dėl smulkesnių informacijų.

Lithuanian Trading Company
341, LADBROKE GROVE, LONDON, W. It. ENGLAND

V. G. Baleišai
K. L. Dargiai

P. ir B. Sapliai
P. ir L. Butėnai
J. ir E. Butkai

PRISIKĖLIMO BANKELIO 
narių skaičius jau prašoko 400 ir depo
zitų suma jau senokai perviršijo $250. 
000. Tai pasiekta tik per 5 mėn. Vis 
daugiau ir daugiau tautiečių įstoja na
riais, perkeldami savo sutaupąs iš ka
nadiečių bankų. Pradinis nepasitikėji
mas nyksta ir žmonės pradeda supras
ti, kad palaikydami savo bankelį pade
da patys sau. Gaunamas pelnas visa
da grįžta patiems nariams.

Padidėjo taip pat asmeninių ir ne- 
‘ kiln, turto paskolų pareikalavimas. As
meninės paskolos duodamos iš 7%%, 
o hipotekinės — 6%%. Darbo valan
domis, o ypač sekmadieniais po pa
maldų, bankelio patalpose vyksta di
delis judėjimas.

Bankelis atlieka ir kitokius patarna
vimus, priimdamas elektros, šildomų 
dujų ir telefono sąskaitas. Daugumas 
narių naudojasi čekių sistema. Atlie
kamos beveik visos operacijos, kaip ir 
kaandiškuose bankuose. Skirtumas tė
ra tas, kad par. bankelis moka žymiai 
didesnes palūkanas už Įdėtas sutaupąs 
ir duoda nemokama gyvybės apdrauda.

K. 
Padėka

Mūsų 25 m. vedybinio gyvenimo pro
ga surengusiems netikėtas gražias vai
šes, ir Įteikusiems gražią, brangią do
vaną nuoširdžiai dėkojame visiems — 
mūsų bičiuliams ir giminėms.

Dėkojame sūnums ir sūnienei, Ely
tei ir Vytautui, Danutei ir Juozui. Arū
nui už gražias gėles — rožes. Dėkoja
me Antanui ir Algiui už sveikinimus 
žodžiu.

šios dienos prisiminimas liks ilgai 
mūsų atmintyse.

Kristina ir Bronius Žutautai

perėjęs katalikybėn. Dabar profeso
riauja Toronto šv. Mykolo kolegijoj.

NAUJOJI LSR BŪRELIO valdyba 
nutarė padėti organizuoti studentų val
dybai kultūrinius pobūvius, paskaitas, 
filmų rodymus, literatūrinius bei me
no pasirodymus, ekskursijas ir pan.

HELLUP — vengrų, estų, latvių, 
lietuvių, ukrainiečių. lenkų — TU stu
dentų organizacija suruošė UNF salėje 
bendrus šokius. Atsilankė virš 400 stu
dentų, lietuvių — apie 30. Lietuviai ir 
kt. tautybės grupavosi prie savo stalų 
ir dainavo. Lietuviai traukė savo sutar
tines. Gautą pelną visos tautybės pa
sidalino. šios dr-jos veikloj aktyviai 
reiškiasi liet. stud. pirm. G. Beresne
vičius. Tuo tarpu HELLUP užsiima tik 
bendrų pramogų organizavimu.

Bonna. — V. Vokietijoj ruošia
masi spausdinti maisto korteles. 
Pasak aprūpinimo ministerijos, 
tai esanti tik atsargumo priemo
nė. Esą Danijoj tai seniai pada
ryta.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

Ats.
Pr. KERBERIS

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

QUEBEC — BLOOR, $2.500 įmokė- < 
ti, 6 kambarių, mūrinis na- < 
inas, kvadratinis planas, aly- ’ 
vos šildymas, balkonas. Kai
na $14.900. į

JANE — BLOOR, $3.500 įmokėti, J 
gražus bungalas, moderniškai < 
įrengtas, užbaigtas rūsys, ga- < 
ražas. Kaina $16.900. '

SOUTH KINGSWAY, $4.000 įmo- J 
keti, 7 kambarių, atskiras, ( 
mūrinis namas, garažas su , 
plačiu įvažiavimu, gražus di- < 
džiulis kiemas su vaisme- < 
džiais. Kaina $17.500. <

JANE — BLOOR. Apie $5.000 įmo- < 
keti, puikus 7 kambarių, at- * 
skiras, mūrinis namas, gara- ] 
žas su privačiu įvažiavimu, < 
viena atvira skola balansui. < 

RUNNYMEDE — ANNETTE rajo ] 
ne. apie $6.000 įmokėti. Vi- < 
sai naujas. 7 kambarių, atski- -< 
ras, mūrinis namas, užbaig- < 
tas rūsys, dvigubas garažas. '

BABY POINT. Apie S6.000 įmokė- < 
ti, 6 kamb., atskiras, mūrinis 
namas, kvadratinis planas, ' 
garažas su privačiu įvažiav., ( 
gražus didelis kiemas.

SWANSEA — BLOOR. S7.000 
įmokėti, puikus 7 kambarių, 
atskiras, mūrinis namas, 2 vo
nios, užbaigtas rūsys, gara
žas su privačiu įvažiavimu, 
dideli kambariai.

INDIAN RD. — HIGH PARK.
S7.000 įmokėti, 13 kambarių, 
atskiras, mūrinis namas, van
dens alyvos šild., garažas su 
privačiu įvažiavimu, $260 
mėn. nuomos ir butas šeimi
ninkui, viena skola balansui.

BLOOR—INDIAN RD. $8.000 įmo
kėti. 11 kambarių, atsk.. mū- ' 
rinis namas, tinka 3 šeimom. ' 
Garažas, viena atvira skola ( 
15 metų. i

HIGH PARK — BLOOR. $10.000 i 
įmokėti, vos keletos metų se- < 
numo. gražus 3-jų atskirų bu- < 
tų. viso 15 kambarių, plius < 
rūsys, modernus mūrinis na
mas. 3 garažai. $375 mėn. < 
nuomos, geras pirkinys. <

SIMCOE EŽERAS, apie $10.000 i 
įmokėti, maisto prod, krautu- < 
vė, restoranas, pakylių-šokių < 
salė su likerio leidimu. 3 ka- 
tidžiai. gyvenamas butas ir 7 

•kambariai nuomavimui; apy
varta apie $32.000 metams, 
gali keisti į namą Toronte.

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 
. REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Lietuviu skautu veikla
V v

VISI Į KAZIUKO MUGĘ! Jau 9.30 
vai. ryto turime būti pasiruošę 10 vai. 
Mišioms Prisikėlimo bažnyčioje. Po jų 
— mugės atidarymas Prisikėlimo salė
je. Atidarys mūsų gen. konsulas dr. J. 

i Žmuidzinas.. Kviečiama ir laukiama vi
sa Toronto lietuviška visuomenė.

i
STOVYKLAVIETĖS FONDUI AU

KOJO: $20 A. P. Ivanauskai; $5: E. 
Abromaitis, B. Pakštas, J. Riauba ir 
dr. Morkis. Visiems aukotojams nuošir- 

' dus skautiškas ačiū.
Vyt. Kastyčiui nuo visos Toronto 

skautijos—ačiū už stovyklavietei Įreng
ti paramos reikalingumo išdėstymą 
“TŽ”.

SKAUTŲ BŪKLE vasario 20 d. Įvy
ko tėvų rėmėjų ir stovyklavietės fon
do valdybos posėdis. Buvo svarstoma 
stovyklavietės fondo vajaus suaktyvi
nimas. Ižd. V. Sendžiko pranešimu, iž
de yra virš S1000.

SKAUTAI INŽINIERIAI ruošia pro
jektus stovykl. pastatams pagal anks
čiau skelbtą konkursą. Skautai, kurie 
dar i šį konkursą nesate Įsijungę, ma
loniai prašomi nedelsiant Įsijungti.

SKAUTŲ-ČIŲ STOVYKLAVIETĖ 
laukia lietuvių mecenatų. Maloniai pra
šome lietuviškas org-jas ir duosnius 
lietuvius būti stovyklavietės pastatų 
mecenatais.

“PARAMOS” VISUOT. SUSIRINKI
ME v-bos pirm. J. Strazdas perskaitė 
skautų-čių paduotą prašymą, kuriame 
buvo prašomą stovyklavietės pastatams

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

BABY POINT—JANE. $5.000 įmo
kėti. gerų plytų, atsk., 7 kamb. 
namas per 2 augštus. 2 mod. vir
tuvės. vand. šild.. recreation kam
barys. plytų garaž., 10 m. morg.

TORONTO ŠIAURĖJ — 1 MORGIČ. 
$4.000 įmokėti, gerų plytų, atsk.. 
7 kamb. namas per 2 augšt., 2 pil
nai įrengti vonios kamb.

RONCESVALLES — QUEEN. 
$15.000 pilna kaina, gerų plytų, 
atskiras, 8 kamb. namas per 2 
augštus. 2 mod. virtuvės, vand. 
šild.. dvigubas garaž. 1 morg. bal.

PARKDALE — DUPLEKSAS. 
$3.000 Įmokėti, modemiškos virt., 
vonių kamb.. nauja šild. sistema, 
recreation kamb. Prašoma kaina 
$16.500.

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

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

COLLEGE — DOVERCOURT 
51.000 Įmokėti, mūrinis, 8 kambarių 

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

JANE — BLOOR RAJONE
$5.500 Įmokėti, 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 įvažiavim. 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
S4.500 Įmokėti, 6 šeimų mūrinis 

pastatas. $7.800 metinių paja
mų. Prašo $54.000.

PARKDALE RAJONE
S20.000 Įmokėti, 25 butų pastatas. 

Balkonai, keltuvas ir t.t. 
S30.000 metinių pajamų. Pra
šo $145.000.

LAKE SIMCOE
S20.000 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; 
2 kabinos, vienas 4 kambarių 
vasarinis namelis. Visi baldai 
ir kiti įrengimai įskaityti į 
$67.000 prašomą kainą. Dide
lis 3*3 akrų lotas.

10 BUTŲ APARTAMENTAS
S15.000 Įmokėti, puikus rupių ply

tų. tik 7 metų senumo pasta
tas. Balkonai, garaž. $12.000 
metinių pajamų. Visas išnuo
motas. Arti susisiekimo ir 
krautuvių. Prašo S72.000.

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

J. RUKŠA
LE. 24404 

Namų telefonas LE.‘ 6-9165

S5000 iš pelno padalinimo, šiam prašy
mui dauguma narių šiltai pritarė. De
ja, v-ba, pagal kooperatyvų esamus 
nuostatus, negalėjo šios sumos skirti. 
Buvo siūlyta sumažinti jau paskirstytą 
pelną šeštad. m-lai, vaikų darželiui ir 
kt. ir skirti skautams $300. Ši suma 
stovyklavietei labai mažai padėtų, o 
nuo kitų daug atimtų, todėl tėvų rėm. 
pirm. J. Stanionis nuo šio siūlymo at
sisakė. . F.

Neturėjo laiko 
testamentui

Prieš porą mėnesių mirė tur
tingiausias JAV senatorius Ro
bert Kerr iš Oklahomos. Jo turtas 
siekė $35-50 mil. ir senate jis bu
vo žinomas kaip mokesčių Įstaty
mų autoritetas ir dalyvaudavo 
Įvairiose finansų komisijose.

Jam mirus atrastas testamentas 
padarytas dar 1939 m., kai jo tur
tas buvo visai mažas. Dabar visas 
jo palikimas turės pereiti per 
Įvairių teismų procedūras ir val
džia atsiims didesnę dali Įvairių 
mokesčių pavidale.

Kodėl jis nesutvarkė savo tes
tamento? Artimieji aiškina, kad 
jis niekad neturėjo užtektinai lai
ko. Buvo perdaug užsiėmęs tur
tais ir politika. Be to, jis nesiti
kėjo staigios mirties. Tikrindavo 
sveikatą reguliariai, nerūkė ir ne
vartojo alkoholinių gėrimų.

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

GARAŽAS IR BENZINO STOTIS 
SU RESTORANU. $10.000 įmokėti.

ant pagrindinio kelio. 60.000 ga
lionų. blokų pastatas, geri įrengi
mai. 1 akras žemės, modemiškas 
restoranas. 8 kamb. namas, 2 ben
zino pompos. Ontario Motor 
league Service. $50.000 metinė 
apyvarta. Anglas savininkas.

1IOTELIS — 20.000 GALIONŲ. 
$115.000 pilna kaina. Ant judraus 
kampo, arti Toronto. 140 sėdimų 
vietų su 15 nuomavimui kamba
riu. 4 kambarių butas savininkui.

$1.200 ĮMOKĖTI — PRAŠO $9.900
Runnymede Rd., gerų plytų. 6
kamb. namas, moderniška virtu
vė, naujas šildymo pečius, gara
žas. geras morgičius balansui.
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Geriausia dovana visai šeimai, tai nuosavas namas!

BLOOR — DUFFERIN. 8 kamb., 
mūr. atsk. 2 mod. virt, alyva šild. 
Arti susisiek, ir kraut. Savinin
kas išvyksta j JAV. Skubus nard., 
$2.000 Įmok. Prašo tik $15.500.

GLENLAKE — OAKMOUNT. 6 di 
deli ir gražūs kamb., mūr., labai 
švarus, 2 mod. virt., alyva šild., 
šoninis įvaž., garažas. Ideali vie
ta, arti parko. $2.000 Įmok, ir 1 
morgič. balansui. Prašo $15.700.

BLOOR — WINDERMERE —
SW’ANSEA. 6 gražūs kamb., rupių 

pi., atsk., švarus namas. Graži 
vieta, garažas, vienas morgičius 
išmokėjimui. $4.000 imok. Prašo 
$18.000.

BLOOR — JANE. 7 did. kamb., mū
rinis, atsk., kvadrat. planas, 2 
niod. virt., naujas šild., šoninis 
įvaž., garažas. 10-čiai m. išmokė
jimas. $4.000 imok., parduos už 
$19.500.

GLENLAKE — KEELE ST. 11 did. 
kamb., atsk., rupių plytų, mod. 
gražus dupleksas. 6 kamb. pir
mam augšte, 4 garažai, privatus 
Įvaž. 15 metų išmokėjimas. $4.000 
Įmok., parduos už $24.500.

DUNDAS — HOWARD PARK. 8 
kamb., mūr., 2 virt., alyva šild., 
did. kiemas, vieta garažui, arti 
kraut, ir susisiek. Puikus nuoma- 
vim., $5.000 įmok., prašo $16.000.

HIGH PARK — BLOOR. 6 butų, 
mod. Įrengtas namas. Augštos 
nuomos pajamos — $8.000 me
tams, did. sklypas, 5 garažai, at
viras inorg. $7-8.000 Įmok. Prašo 
$53 900. Vertas dėmesio!

BLOOR — CLENDENAN. 9 kamb. 
per du augštus, atsk., rupių pi., 
2 vonios, vand. alyva šild., 2 ga
ražai, privatus įvaž. Idealus dviem 
šeimom. Prašoma kaina $24.500. 
Vertas apžiūrėti.

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, ivairiu bizniu 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: Lietuvių Namai 
1129 DUNDAS STREET WEST, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE. 2-8723.

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima 
tik 8%. Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir in
validumo atveju apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta san
taupų dydyje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. 
kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

SLAPTA KRITIKA
Nieko nėra lengviau, kaip sėdėti 

miške ir šaudyti apnuodytas strėles į 
praeivius. Tai yra taktika, kuri skati
nama “šlovingoje” Sovietų Sąjungoje, 
kur kiekvienas kaltina lUtd* <•

Kiekvienas, turi teisę pareikšti savo 
nuomonę ir kritiką. Jeigu manote, 
kad kas yra padaryta negerai, tuomet 
duokite savo rašiniuose tikrus faktus 
ir atsakykite savo pavarde, bet nerašy
kite bendrų kaltinimų slapyvarde. To
kie puolimai atbaido žmones nuo bet- 
kurio tautinio ir kultūrinio darbo.

Mums nereikia slaptos kritikos, 
mums reikia žmonių, kurie aktyviai 
Įsijungia į pozityvų darbą.

Skaitytojas

BLOGAS PAPROTYS
Mokslo žmonės Įrodė alkoholio var

tojimo kenksmingumą, o pats gyveni
mas patvirtino faktais.

Tačiau kaip kitos tautos, taip ir lie
tuviai'geria alų, vyną ir degtinę viso
kiausiomis progomis, dažnai pasekda
mi netvarkingus papročius.

Vienas tokių papročių baigia prigyti 
ir tarp lietuvių, tai alkoholio vartoji
mas per parengimus - balius savose ir 
svetimose salėse, atsinešant kišenėje 
ar ridikiulyjc bonkutę — “įnikę”. Iš
gėrus ji paliekama kur papuola; po 
stalu, koridoriuj, prausykloj ir pan. 
Tai rengėjams sudaro labai daug ne
patogumų ir “nuostolio”.

Iš kur šis “gudrus” paprotys atsi
rado, sunku pasakyti. Noriu atkreipti 
dėmesį į tai, kad ir jaunimas juo yra 
užsikrėtęs. Su šiuo papročiu visi ba
liaus dalyviai turėtų kovoti.

Jonas Vaidlonis

ORGANIZACIJOS IR ŠEIMOS
Nusibodus klausant susirinkimuose 

nuolatos kartojant tuos pačius klausi
mus — “Kaip sujungti jaunimą ir vi
suomenę?”, siūlyčiau pravesti anketą, 
kad kiekvienas individas galėtų pasi
sakyti savo nuomonę. Surūšiavus, bū
tų rastas tam bendras atsakymas.

Mano nuomone, reikėtų jungti šei
mas kiek galint draugiškesniam ir nuo
širdesniam vienetui. Jei pažvelgsime 
į organizacijas, pamatysime, kad jos 
apsunkina šeimas. Paimkime chorą. 
Choristai laikomi pasiaukojusiais, bet 
ar ne daugiau yra pasiaukojus šeimos 
kita pusė, kuri pasilikusi namie vie? 
na? Juk jau yra buvę atsitikimų, kad 
tokie išėjimai pasibaigia net šeimos 
skyrybomis.

Paimkime ateitininkus; jie pasiskirs
tę įvairiom grupėm. Jei priklauso vie
nas šeimos narys, tai kuris pasiaukoja 
čia: ar tas, kuris laisvas, ar kuris su
pančiotas? Ar malonumas didesnis 
tam, kuris išeina ir pasipildo savo dva
sia, ar tam, kuris pasilikęs namie yra 
priverstas save išsemti kasdieniniu 
darbu ir vaikų triukšmu?

Panašiai su kitomis organizacijomis. 
Katalikėm moterim ir katalikam vy
ram, rodos, negalėtume nieko prikišti,

jei tos pačios šeimos vyras ir žmona 
priklausytų savo organizacijai, bet di
desne dalimi yra po vieną nuo šeimos. 
Jei vyras priklauso organizacijai, tai 
moteriai nebelieka laiko priklausyti 
savai ir ^virkščiai. Jei. ruošiami orgą- 
nizacfių pusryčiai, pasikeičiama patar
navimais' tuo būdu duodant progos so
cialiniam bendravimui, kai nuskriaus
toji pusė, pasilikusi namuose, turi pa
sitenkinti savo vienišumu.

Tiesa, sunku rasti būdą suburti šei
mai, nes kaikur neįmanoma dėl mažų 
vaikų, bet galima rasti išeiti, jei tikrai 
yra noro. Mes mielai prisimename pra
džią atvykimo šiame krašte: nuoširdu
mas, susibūrimai piknikuose, koncer
tuose. Visur buvo pakili nuotaika, iki 
organizacijos pradėjo skaldyti ir skirs
tyti į rūšis. Tos pačios organizacijos 
dabar kelia tuos klausimus, ką daryti 
ir niekas neranda tam atsakymo. Jei 
tėvai eina kiekvienas savo keliu, kaip 
pajėgs patraukti jaunimą? Išardyti bu
vo lengviau, sujungti bus sunkiau, bet 
per atitinkamą veikimą gali būti pa
siekta,

Kaikur neįmanoma šeimas suvesti, 
kaip choras ar atskiros vyrų ar moterų 
organizacijos, bet tokiais atvejais, reik
tų toms organizacijoms rasti progos' 
susiburti šeimoms.

Jaunimui leisti pasireikšti, nežiūrint 
kokio sugebėjimo jis bebūtų. Leisti įsi
jungti visiems be išimties. Jei nesu
geba, tai padėti. Pagaliau visi turi mo
kytis, nes per tai pasiekiamas tikslas. 
Nesvarbu, kad yra geriau sugebančių. 
Juk čia nelenktyniaujama, o norima 
patraukti, ne jėga reikia kovoti, o šir
dim ir meile ARTIMUI pagelbėti, ta
da atsiras noras ir užsidegimas, kai 
kiekvienas matys, kad jis reikalingas. 
Didžiausias % priešas tam yra išdidu
mas, laikymas save gudresniu arba ge
resniu už kitą. Vienas iš stebėtojų

KANADOS VAKARUOSE
Mieli skaitytojai, gal maloniau bū

tų Jums skaityti, o man rašyti apie 
Dzūkų šalalį, kur basom kojom ryto 
rasoj braidyta, ir molėtos rugienos 
klampota; kur prie ežero tyliais vasa
ros pavakariais atsispindėdami kaip 
veidrody skendėjo augštos išsišakoju
sios eglės, alksnių ir žilvičių krūmai 
ir plūduriuodavo balti pūkiniai debe
sėliai, o tarp jų žydėjo baltos ir gel
tonos vandens lelijos; kur Nemuno pa
krantėse žemuogės rinkta.

Seniai tai buvo, bet kaip gyvas at
minty palikęs vienas sekmadienio pa
vakarys, kai keturiese — mūsų kaimo 
mokytoja, kaimynas gimnazistas, bro
lis ir aš — visi ūkininkų vaikai, ėjome 
į netolimo kaimo klojime ruoštą vai
dinimą. Nusileidus šimtamečiais ąžuo
lais apaugusiu Nemuno krantu į pa
kalnę, prieš akis atsivėrė neapsakomai 
gražus vaizdas: tykiai plaukiantis Ne
munėlis, auksinis saulėleidis, nokstan
čių javų liūliuojantys laukai...

Aš sustojus pasakiau, kaip laiminga 
būčiau, kad čia galėčiau gyventi. Mano 
jaunasis kaimynas parodė pakrypusią

VASARIO 1G PROGRAMĄ ATLIKO 
JAUNIMAS. - Svečias iš Clevelando 
skaitė įdomią paskaitą, o visa meninę 
programą, bene pirmą sykį per tautos 
šventę, atliko tik jaunoji karta: skau
tai ir šeštad. mokyklos mokiniai. O to 
jaunimo... jau net trejetas tuzinų! 
Priešu keletą metų turėjome tik pus
tuzinį. ’ ■

Minėjimą atidarė ir jam vadovavo 
apyl. v-bos pirm. J. Butkus. Jis pasi
džiaugė dalyvių gausumu, įskaitant ke
letą jų ir iš ankstesnės imigracijos— 
Rušinskus ir Liudą Mačį — nuolatinius 
liet, parengimų lankytojus — ir dabar 
į Londoną atsikėlusius A. Kisielį ir J. 
Katelę. Šventės proga sveikinęs Baltų 
Federacijos, Londono sk. pirm, latvis 
Epneris siūlė kiekvienam šia proga 
save paklausti: “Ar aš tinkamai atlie
ku savo pareigą tėvynei?” Jis išreiškė 
viltį: “Kol išeiviai sugebės tokiom pro
gom krūvon susirinkti, tol tauta ne
žus!” Inž. dr. A. Nasvytis savo išsa
mioj paskaitoj nupiešė realistinį da
barties vaizdą ir patarė nenusiminti, 
jei laisvės kbva užtruks ir ilgesni lai
ką. Lietuviai, sako, yra gaji ir gabi 
tauta, Siti kraštų universitetuose pro
fesoriauja jau daugiau šimto lietuvių. 
Europietiškos kilmės žmonės, įskaitant 
ir lietuvius, padaro doktoratų trisde
šimt kartų daugiau už vietinius anglo
saksus, paėmus proporcingai gyvento
jų skaičiui. Jis pastebėjo, kad kaip 
praeityje lietuviai pajėgdavo išsiva
duoti iš vergijos ir po šimtų metų, 
taip jie sugebės ir šį kartą. Laisvini
mo veiklai plėšti patarė daugiau au
koti — nemažiau i % nuo pajamų. Ofi
cialiosios dalies užbaigai Lidija Kerai- 
tė labai gražia lietuviška tarena pa
deklamavo B. Brazdžionio “Be moti
nos tėvynės”.

Meninėje dalyje pasirodė visa eilė 
mūsų mažųjų. R. Blyskytė labai gražiai 
paskaitė N. Mazalaitės “Legendą apie 
nežinomąjį karį”. Mokyt. U. Blyskienės 
paruoštas trio — R. Blyskytė, L. Pet- 
rašiūnaitė, L. Keraitė — padainavo 
“Gražių dainelių” ir “Leiskit į tėvy
nę”. Mūsų žinomasis deklamuotojas J. 
čegis, kaip paprastai, talentingai at
kūrė J. Maironio eilėraštį “Gerųjų lai
kų viltis”. Gerai pasirodė ir instrumen
talistai: pianinu J. Čegis, o akordeonu 
— E. Blyskis ir L. Butkus. Ypač di
deliais plojimais buvo sutikti mažųjų 
tautiniai šokiai, paruošti psktn. D. 
Chainauskienės. žiūrovai su dideliu 
susidomėjimu sekė šokančius Kepuri
nę, Klumpakojį, Kalvelį ir Lenciūgė
lį. Linkėtina, kad šie šokiai, gimę 
praeitos vasaros stovykloje, šį kartą 
nebemirtų! Mūsų didelė patrijotė ir 
jaun. kartos veikėja vyr. skltn. Vida 
Čegytė, talkindama mažiesiems, labai 
jautriai padeklamavo St. Lauciaus “Pa
pasakok, mamyte”. Apyl. pirm., dėko
damas programos dalyviams, pastebė-

jo, kad tai buvo pirmasis jaunųjų eg
zaminas! ir jis vasario 16 d. puikiai iš
laikytas. Meninei programai vadovavo 
vietininkas, psktn. M. Chainauskas ir 
šeštad. m-los ved. L. Eimantas. Po 
programos visi minėjimo dalyviai pa
sidalino įspūdžiais bendrai užkandžiau
dami. Ypiač patenkinti buvo mūsų ma
žieji, gaįėdymi pajuokauti prie savo 
atskiro stalo. Tai irgi labai girtinas 
reiškinys. Aukas Tautos Fondui rin
ko įgaliotinis J. Bendoraitis. Ir toli
mesnę kelionę nepatingėjo atlikti mū
sų nuolatiniai svečiai iš Mt. Brydgės, 
Rbdney ir kt. apylinkių. Išvakarėse 
įvykęs radijo pusvalandis per CHLO, 
St. Thomas, irgi buvo gana įspūdin
gas. Aiškios linijos žodį tarė Bcndr. 
pirm. J. Butkus. Muzika papildyta ke
letu naujų plokšteliu.

Lietuviškas ačiū priklauso visiems 
pareigūnams ir minėjimo dalyviams, o 
ypač tiems, kurię šiai progai skyrė 
daugiausia savo laiko. D. E.

Fort William, Ont.
MOTERYS — DARBŠČIAUSIOS! — 

Vasario 16 d. vakare, Fort William ir 
Port Arthur Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė paminėjo Lietuvos nepriklau
somybės šventę. Po himnų apylinkės: 
pirmininkė dr. E. Jasevičiūtė atidarė 
minėjimą ir nušvietė jo tikslą, primin
dama visiems nepamiršti mūsų tautos 
praeities bei kančių. Ragino visus 
jungtis į vieną vienetą ir būti vrė- 
ningais.

Toliau, šių eilučių rašytojui, teko 
vadovauti likusios programos daliai. 
Padėka tenka jaunai Jūratei Mitalaitei, 
kuri meninėje dalyje pianinu išpildė 
keletą kūrinių.

Reikia pripažinti, jog metai iš metų 
vis tie patys veidai rūpinasi lietuviš
kais reikalais rengdami minėjimus, 
vaišes, programas ir sielojasi betko- 
kiu nepasisekimu. Būdinga, jog dau
giausia prisideda moterys. Tos pačios 
darbščios moterys! Nors apylinkėje 
miško pramonėje dirba daug lietuvių 
vyrų, bet minėjime dalyvavo tik keli. 
Tuo tarpu keletas moterų (ne lietu
vės), kurios ištekėjo už lietuvių vyrų, 
darbščiai talkina betkokiam lietuviš
kam parengimui. Stebėtis reikia ir tuo, 
kad viena iš tų moterų puikiai kalba 
lietuviškai. Išvada yra aiški: jeigu yra 
noro ir susipratimo — viskas nugali
ma. Tikimės, jog ateityje daugiau lie
tuvių bendradarbiaus ir jaus lietuviš
ką pareigą dalyvauti lietuviškuose mi
nėjimuose bei parengimuose. V.S.

Pajieškojimai
Jieškau POVILO DAMBRAUSKO ir 

POVILO BELAISIO, kilusių nuo Pa
nevėžio. žinantieji apie juos malonė
kite pranešti P. Peleckui, 6605 — 39 
Ave., apt. 4, Rsmt., Montreal, P.Q.

Mazgelis nosinėj
— Ką reiškia tas mazgelis ta

vo nosinėje?
— O, tai maho žmona Įmezgė, 

kad nepamirščiau Įrpesti laiško i 
pašto dėžutę. , i;

—- Tai imetei? 'f ' į
— Ne, neĮmečiau? žmona pa

miršo įduoti laiška.

Sovietiniame kalėjime
Vienoj kameroj kalėjo neregys, 

kurčias ir nebylys. Jie bandė su
sikalbėti tarpusavy. Nebylys 
ženklais klausia neregi:

— Už ką tave nuteisė?
— Už skaitymą antikomunisti

nės literatūros,—atsakė neregys.
Paskui neregys klausia nebyli:
— O už ką tu pakliuvai?
— Mane Įtarė, esą aš kažką 

Įžeidžiančio pasakiau apie Chruš
čiovą.

Kurčiasis gi pasakojo:
— Atėjo pas mane politrukas 

ir pagriebęs už apikaklės ėmė 
vilkti mane laukan. Aš pamaniau, 
kad mane veda pakarti, tai aš jam 
Stuktelėjau. Tik paskui paaiškė
jo, jis mane tempė balsuoti už 
partijos kandidatus . . .

Pasikalbėjimas miestely
— Kur taip skubinatės?
— Bėgu, nes prieš valandą pa

vogė automobilį. Vagis, kiek gir
dėjau, nuvažiavo šia kryptimi.

— Tai ką, ar manai, kad privy
si pėsčias?

— Aišku! Taisomieji Įrankiai 
pasiliko garaže, o aš gerai žinau 
savo automobili. . .

Parduodamas medalis
Iš Vengrijos pabėgęs rašytojas 

Tarnas Achel, “Laisvės šešėliuo
se” veikalo autorius, Londone pa
siūlė parduoti gautą iš Stalino 
medali. Tai esąs vienintelis tos 
rūšies medalis, kuri dar galima 
gauti; kitus konfiskavęs ir sunai
kinęs Chruščiovas.

Dviejų pokalbis
— Kai tik kokia moteriškė pa

silieka viena su manim, jos veide 
tuojau pasirodo gražiausia/ šyp
sena.

— Nežinojau, kad esi toks mo
terų žavėtojas.

— Žavėtojas? Visai ne! Esu tik 
fotografas . . .

Parinko Pr. Alšėnas

VALAU FOTELIUS
IR K AIRIUS KILIMUS.

Automatinis eieMia varymas. Šutai- 
Isau iširusius gaiub ir pradegintus 

kilimus. P. KARALIŪNAS.
Skambinkite LE. 3-4912.

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

Lietuvis savininkas A. Šimonis.
418 BATHURST ST. • WA. 13225

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

naujus ir remontuoja senus pečius.
Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

A . ČIŽIKAS
ALFA RADIO & TV

PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 
TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 

Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

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

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

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

Toronto

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.z • LE. 1-3074 • sav. p. uzbaiis

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

Viena gatvė į vakarus nuo Lansdowne, prie Bloor Street West.
VISI MASINU 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
VISU RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS

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

M O H AW K 
Furniture Ltd.

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

Abiejose baldų parduotuvėse vyksta 
vasario mėn. didelis 
IŠPARDAVIMAS

ĮVAIRŪS KILIMAI, 
NAUJAUSIŲ MADŲ SOFOS, 

MIEGAMŲJŲ IR VALGOMŲJŲ BALDAI, 
ĮVAIRIŲ FIRMŲ MATRAČAI, 

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

VAIKŲ BALDAI, . < 
DAŽAI IR KITI NAMŲ APYVOKOS REIKMENYS.

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

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

bakužę ir pasakė: “Tu čia gyventi ne
norėtum, ten gražu, kur duonos yra”.

Šiandien man to kaimyno likimas ne
žinomas, kaip nežinomas ir tos mano 
puvusios mokytojos. Bet mano brolis 
sugrįžęs po 10-ties metų “plačiosios tė
vynės” šiaurės, kolchoze ‘naują gyve
nimą” kuria. Aš gi didžiąją savo gy
venimo dali praleidau Kanados vaka
ruose, kur duonos yra”.

Nors Kanada jau ruošiasi savo šim
to metų sukaktį minėti, bet Edmonto- 
no miestas dar tik prieš 63 metus bu
vo sustojimo vietovė keliaujantiems i 
šiaurę prospektoriams ir aukso jieško- 
tojaihs. Į didmiestį išaugo tik pasku
tiniojo karo metu. Dar prisimenu, kai 
Edmohtonas didžiavosi turįs 12.000 
gyventojų, dabar jau, rodos, gerokai 
virš 200.000 priskaitoma. Nors Edmon- 
tonas neteko spalvingos praeities kaip 
kailių pirklių, prospektorių ir “bush 
pilots” dienų, tebėra susisiekimo maz
gas. Edmontonas yra svarbus susisieki
mo centras, Albertos sostinė, ir tikrai 
užtarnautai vadinamas aliejaus sostine, 
nes apsuptas aliejaus laukų. Derlingo
se apylinkėse ūkininkų laukuose, lyg 
gervės, galvas linguoja aliejaus pom
pos, kur dar neperdaug tolimoj seno
vėj indėnai buivolus ir briedžius me
džiojo. O dabar kur nekur ir lietuviai 
mažom kolonijom ar ir pavieniai dre
bulių miškuose gyvena.

Edmontonas yra neaugštų pastatų 
miestas. Gyvenami namai daugiausia 
mediniai. Dienos metu atrodo kaip ly
gintuvu išlygintas, tik retkarčiais išsi- 
stiepęs vienas kitas augštas pastatas. 
O nakties metu atrodo lyg įvairiaspal
vių švieselių laukas. Ūkiai Albertoj 
augina viską, bet yra ir vien tik kvie
čių ūkių.

Ligi kito karto
Jūsų I. Kondrotienė

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. MEILUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Ave.
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

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

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

International
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

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

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRIČKUS atlieka įvairius pija- 
ninų remonto darbus ir sustygavi- 
mus. Perka ir parduoda naudotus 
pijaninnR. Telefonas EM. 4-8757.

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roe^n 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

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

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

Sav. Ant. Paškevičius

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.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Telef. WA. 1-3924

George BEN, B.A.
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 Hnmberview Rd., Toronto.

Dažai ir sienoms
vaškas,popiens! šepečiai,
TERPENTINAS

SKY’S PAINT & WALLPAPER
891 DUNDAS ST. WEST 

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

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

DRAUDIMO IŠTAIGA
AL DŪDA

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

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
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KINKYKIT ŽIRGUS — TEPK1T RATUS, 
NES KVIEČIAME DIDŽIUS IR MAŽUS JŠv. Jono Kr. parapijos žinios

— Su Pelenų diena prasideda 
Gavėnia šį trečiadienį; šv. Mišios 
7.30 ir 8 vai. ryto ir vakarinės 
7.30 vai. v. Po pamaldų atgailos 
ženklan tikinčiųjų galvos paženk
linamos pelenais. Trečiadienį su
silaikoma nuo mėsiškų valgių.

— Šį penktadienį, pirmąjį kovo 
mėnesio, Mišios 7.30 v.v. Po ryt. 
pamaldų penktadienį lankomi li
goniai namuose.

— šį sekmadienį minimas šv. 
Kazimieras, Lietuvos Globėjas.

— Toronto arkivyskupas spe
cialiu laišku kreipiasi į visus ti
kinčiuosius pagelbėti Toronte pa
statyti naują paruošiamąją kun. 
seminariją.

— Šią savaitę lankomos šios 
gatvės: Dovercourt, McKenzie ir 
Churchill.

— Iš šv. Jono Kr. bažnyčios šią 
savaitę .palaidota: pirmadienį a.a. 
Antanas Mitalas; antradienį a.a. 
Juozas Juodviršis iš Oakvilės. Mi
rusiųjų giminėms gili užuojauta.

—- Gavėnios rekolekcijos — 
nuo Kančios sekmadienio iki Ver
bų. Rekolekcijas ves Tėvas J. Ku
bilius, SJ, T. jėzuitų Jaunimo 
Centro direktorius Čikagoje.

— Gavėnios sekmadieniais 7 v. 
vakarais parapijos bažnyčioje bus 
graudžn erksmų pamaldos. Šį 
sekmadi ryšium su šv. Kazi
miera mi ėjimu, graudžių verks
mų nebus

— Jau.ūmo choro repeticijos: 
jaunimo choras dalyvauja šv. Ka
zimiero minėjimo programoj. Re
peticijos: visi choristai renkasi 
penktadienį 6 vai. vak., šeštadie
nį — po lituanistinės mokyklos 
pamokų ir sekmadienį — 3 vai. 
p.p. į šv. Jono Kr. parap. salę; po 
repeticijos choristai automobi
liais bus nuvežti į Prisikėlimo sa
lę. Mamytės prašomos sutvarkyti 
choristų uniformas.

PRISIKĖLIMO PAR. ŽINIOS
* — Mirus a.a. Antanui Mitalui, .gi

liai užjaučiame veiionies našlę, duk
ras, sūnų ir jų šeimas bei artimuosius.

— Sį trečiadienį — Pelenų diena. 
Mišios — 7, 7.30 ir 8 vai. ryto far, be to, 
730 v.v. Per visas Mišias klausomos 
išpažintys ir dalijama Komunija, o po 
kiekvienų Mišių tikintieji paženklina
mi šv. pelenais.

— Su Pelenų diena prasideda Gavė
nia. Išskyrus visus penktadienius ir 
Pelenų dieną, visi Gavėnios pasninkai 
panaikinti. Pelenų dieną ir D. Penkta
dienį s očiai privalgoma tik vieną kar
tą. Panaikinus Gavėnios pasninkus, vi
si kviečiami uoliau atlikti savo religi
nes pareigas ir savanoriškai pasirinktą 
atgailą.

— Sis penktadienis — mėnesio pir
masis. Mišios — 7, 7.30 ir 8 v. ryto ir 
8 v.v. Per visas Mišias klausomos iš
pažintys ir dalijama Komunija. Ligo
niai sakramentais aprūpinami iš anks
to susitarus.

— Iš anapus geležinės uždangos at
vykusių pagerbimas — šį šeštadienį, 
7 v.v. Prisikėlimo salėje. Joje daly
vauja atvykusieji su savo artimaisiais, 
Liet. gen. konsulas su ponia, Toronto 
liet, dvasiškija ir visuom. bei parapi
jos organizacijų atstovai. Meninę prog
ramą atliks parapijos vaikučiai ir jau
nimas.

— Par. choro bendra repeticija — šį 
trečiad. (ne antrad.!) po vakar. Mišių, 
o vyrų repeticija — šį ketvirtad., 7.30.

— Par. vaikučių choro bendra re
peticija — šį penktad., 6 v.v. Labai 
svarbu visiems dalyvauti; tai gen. re
peticija viešam pasirodymui. Mielas 
motinas prašome šeštadieniui paruošti 
vaikučių uniformas.

— Sį sekmadienį salėje 11.30 vai. 
Mišių nebus, nes ten skautai ruošiasi 
Kaziuko mugei. Vietoj tų Mišių, laik. 
bažnyčioje bus kitos — po Sumos, maž
daug 12.15 vai.

— Tretininkų mėnesinis susirinki
mas — ši sekmad. po paskutinių Mišių 
bažnyčioje. .

MONTREAL, Que
KAZIUKO MUGE

DIDĮ PREKYMETĮ.

Jį rengia kovo 3 d., 10 v. ryto, Prisikėlimo par 
salėje Toronto skaučių-tu tuntai, talkina tėvų-rėmėjų komitetas.

Laimės šuliniai, skanumynai, rankdarbiai, papuošalai,
• • karšti užkandžiai ir kitokios prašmatnybės. • • 

(Tik arkliais nemainysim — šiaip viską rasit)
Rengėjai

rai balansuotoj ir įvairioj prog
ramoj. Gal tiksliau būtų sustoti 
prie eilinio montrealiečio ir va
karo rengėjų, kurie dar kartą pa
rodė, kad Montrealio publika yra 
imh geriems parengimams ir yra 
rengėjų pajėgių suorganizuoti 
augštos vertės vakarą be nuosto
lių. Rengėjai šį kartą buvo ne
pailstanti LK Moterų dr-ja. Drą
siai galima teigti, kad tai pati ak
tyviausia mūsų kolonijos organi
zacija, neišskiriama iš kolonijos 
gyvenimo per paskutinį tuziną 
metų. Tiesa, neseniai ši draugija 
pergyveno tam tikrą pasyvumo 
laikotarpį, kuris gal buvo ir nor
malus reiškinys, tačiau džiugu, 
kad prieš metus laiko draugija 
buvo sakytumėm “atnaujinta” 
įėjus į skyriaus valdybą naujoms 
narėms. Valdyba, susidedanti iš 
G. Kudžmienės, J. Adomonienės, 
L Lukoševičienės. A. Morkūnie- . 
nės ir S. Petrauskienės įnešė daug 
gyvumo ir naujų sumanymų ne 
tik draugijos bet ir viešam gyve
nime. Suruošė moterims uždaras 
rekolekcijas, viešą diskusinę pa
skaitą apie alkoholizmą, keletą 
dalykinių diskusinių pobūvių sa
vo narėms ir kt. Paskutinis įna
šas į viešą kolonijos gyvenimą bu

, ~ . i balius. Linkime draugijai ir te
tinkamo amžiaus ir pasirengę, pn- nepaįistamos energijos ir su
ims Pirmąją Komuniją. Visus su- manumo . A Z
interesuotus asmenis kviečiame < •
užregistruoti vaikučius AV para-Į 1962 m. “LPo” anvvarta padi- 
pijoje pas kun. Zarembą arba pas dėjo 68%. indėliai 43%. paskolos 
N. Pr. M. seseles iki kovo 15 d. 1 51% ir brutto neinąs 43%. “Li

-— Parapijos bazaras žada būti tas” nraeihis metus užbaigė su 
įdomus. Naujų fantų loterijai yra • §716.676 balansu ir tikisi š.m. 
paaukoję: P. Kvietkauskas, Fili-! pasiekti viena mili’onn dol. Taū- 
pauskai, A. Mileris, E. Vaupšas.; tiečiai turėtu įvertinti “Lito” pa- 
Visiems nuoširdžiai dėkojame. 1stangas. vn?č iv°dus nilna patar- 
Linkime geros sėkmės beplati-j ravimą čekiais ir sumažinus pa
nant knygeles, kurias prašome ūkanas už "ekilnoiamo turto pa
grąžinti iki kovo 12 d. 1 skolas iki 6 Už %. Pirmenybė ne

— Mūsų sportininkai buvo nu- kilnojamo tūrio paskoloms bus 
vykę i Torontą, kur daylvavo Ka- teikiama anksčiau užsisakiusiems 
nados liet, krepšinio rungtynėse, ir anksčiau įstojusiems nariams.

— Prašome visus pranešti apie 
ligonius, kad kunigai galėtų juos 
aplankyti. .

— Vakarinės Mišios per visą; 
Gavėnią penktadieniais mūsų 
bažnyčioje laikomos ir 7 v.v.

— Abiejose užpraeito sekma
dienio rinkliavose surinkta $273.

KLK Moterų dr-jos globojamo 
literatūros ratelio susirinkimas 
įvyks vasario 28 d.. ketvirtadienį, 
8 v.v. AV klebonijos salėje. Pa
skaitą skaitys dr. I. Gražytė: “Šių 
dienų lietuvių literatūros proza”. 
Kviečiame gausiai dalyvauti.

- Sol. St. Baranausko - Baro kon
certas — balius pr. šeštad. AV 
parap. salėje buvo viena retų pro
švaisčių kukliame Montrealio ko
lonijos gyvenime. KaJbė-i aT'iz' 
populiaraus ir. mėgiamo visai iš-į 
eivijai gerai žinomo solisto pajė
gumą ar pasisekimą būtu bereika-į 
lingas dalykas. Taip pat ir apie jo• 
pasirinktas lietuvių ir kitataučių i 
kompozitorių dainas bei arijas ge-1

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Šis penktadienis — mėnesio 

pirmasis, šv. Mišios — 7.30 vai. 
ryto ir 8 vai. vak.

— Šį sekmadienį šv. Kazimiero 
bažnyčioje — atlaidai. 10 vai. Mi
šios skirtos jaunimui, kuriose da
lyvauja organizuotai skautės ir 
skautai. 11 vai. iškilminga Suma.

— Šiemet sueina 50 metų, kai 
kun. J. Vyšniauskas pradėjo orga
nizuoti pirmąją lietuvių parapiją 
Kanadoje, šį įvykį iš dalies pami
nėjome N. Mėtų išvakarėse, ir jį 
dar atžymėsime per Kazimierinių 
vakarienę kovo 2 d. 7.30 v.v. šv. 
Kazimiero parap. salėje.

Atsilankydami į šį pobūvi pa- 
gerbsit mūsų parapijos steigėjus.

— Mirė: Elzbieta Pocienė, 77 
metų; palaidota antradienį, 9 vai. 
ryto; Pranciška Brazauskaitė, 19 
metų; palaidota trečiadieni, 9 v. 
ryto. Užuojauta artimiesiems.' 

E. N. .
Aušros Vartų parapijos žinios
— Pirmąjį mėnesio penktadie-

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

sekmadienį muzikos studijoje nebebus; 
jie per Gavėnią sulaikomi.

— šį sekmad. T. Placidas išvyksta 
į centrinį vienuolyną Kennebunkporte, 
dalyvauti liet, pranciškonų vadovybės 
metiniuose posėdžiuose ir jauniesiems 
kunigams skaityti paskaitų iš par. ad
ministracijos. Jis Torontan grįš apie 
kovo 17 d. Klebono pareigas laikinai 
eis T. Paulius.

— Centrinės liet, pranciškonų vado
vybės pasėdžiuose bus peržiūrėti ir 
eventualiai patvirtinti būsimosios par. 
statybos planai, kurių paruošimas ei
na visai prie galo. Nauj. pastatuose nu
matoma: par. raštinės, kunigams gy
venti patalpos, bankelis, patalpos jau
nimui ir org-jų veiklai, nauja 250 vie
tų salė; be to, bus praplėsta kavinės 
virtuvė, padidinti virtuvės ir salės san
dėliai, padarytas naujas ir žemesnis už-' . ■ ■
ėjimas į muzikos studiją iš College gt.Į IT1UZIKOS VQ KO TO S . 
pusės ir naujas atskiras iėjimas i par.'
kavinę. ' Sekmadieni, kovo 10 d., o vai.

— Parapijos misijos prasidės kovo p p Prisikėlimo salėje rengiama
24 d. ir užtruks 3 savaites: I — mote- kultūrinė popietė. Iš Montrealio 
rims, II — vyrams, III — pirmoji Pu-! ~fvvkąta tnlpnlinPmi rašvtnia ir 
sė vaikučiams ir jaunimui, antroji pu- - .
sė — visiems bendrai. Misijas suaugu-; dramos aktorė B. Pūkelevičiūtė. 
siems ves T.~dr. v. Gidžiūnas, ofm, kurios lūpose kiekvienas žodis

. Augustino Simanavi- Įampa jį deklamuos savo
garsų kūrinį “Partizano rauda” ir 
skaitys Krėvės kūrinį ‘Gilšę”. Pa

Šv. Kazimiero 
minėjimas

Iškilmingas šv. Kazimiero, Lie
tuvos ir lietuviškojo jaunimo Glo
bėjo, minėjimas rengiamas šį sek
madienį, kovo 3 d., 5 vai. p.p. Pri
sikėlimo par. salėje. Aktuali pa
skaita — J. Matulionio. Meninę 
programos dalį išpildys lietuviš
kasis jaunimas. Minėjimą rengia 
Liet. kat. federacijos Toronto sky
rius. Visi Toronto lietuviai malo
niai kviečiami gausiai minėjime 
dalyvauti. Rengėjai

Literatūros ir

Dail. Vikt. Bričkus ir jo žmona
Claire Shoniker atidarė savo nau
jausiu tapvbos darbu parodą va-t -------------------- <------------
sario 23 d. Picture Loan Society j nį Mišios bus taip pat ir vakare 
galerijoj 3 Charles St. W. Paro- 7 vai.
da bus atidaryta iki kovo 8 d. — J-E. vyskupas V. Brizgys 
Lankymo valandos: 1.30-5.30 v. A V parapijoje Atvelykio sekma- 
p.p.; ketvirtadieniais ir 7.30 - 9.30 dieni, balandžio 21 d., tejks Su- 
v.v. < ........... ’ ‘ m '
dailininkė, daug keliavusi po Eu-i proga mūsų jaunieji, sulaukę ati-

— J.E. vyskupas V. Brizgys

C. Shoniker vra dar jauna tvirtinimo sakramenta. Ta pat. ~ nraeito Šeštadienio koncertas - , , * .** - • ... .. a* • Y V UlavJJU oLolaUlUUlv IxvllLUl LdO

ropos kraštus. Savo darbais ji 
pradeda vis plačiau reikštis kana
diečių tarpe. Vikt. Bričkus — jau 
gerai žinomas grafikas, tapytojas 
ir mokytojas. Jis yra iliustravęs 
nevieną novelę ir “TŽ”. Meną bai
gė jis Kanadoj ir Prancūzijoj. Jo 
vardas žinomas ir kanadiečių vi
suomenės. Be kitko, jis yra Onta
rio grafikų s-gos sekretorius.

Dail. Tel. Valius rengiasi stu
dijinei kelionei i Prancūziją ko
vo mėn. pabaigoj.

J. Tumosa, Nord Mende firmos 
pirm, su ponia, išvyko atostogų į 
Vak. Indiją. Grįžti į Torontą nu
mato kovo mėn. viduryje.

— P. Komunijos ir tikybos pamokos talkinamas T.
pr. mokyklos mokiniams bei gimnazis- čiaus, OFM. kuris taip pat ves vaiku- ■ 
x__i j — —i ėiu-jauniino misijas.

t\ rpvpę Kurini trii^p•« •» • ■ « • « • 1 L • O AN 1 V IN LA 1 A11A vJ X A O • A C*— Kita savaite bus kaledojama: Col- • .
lege st., Cooimine Rd., Dewson St sirod} s muz &t. uaiieviciaus yea. | 
Hepbourne St.. Hevdon Prk Rd.. Rush-' v-vrM kvartetas naujame sąstate ir 
eime Pk. Cr. ir Rusholme Rd. į su visai nauju repertuaru. Maty

sime ir girdėsime vietinius poe- 
j tus: B. Rukšą ir P. Kozulį. Paga
liau turėsime progos išgirsti mū
sų jaunuosius pianistus — T. Gu
revičių ir R. Karką.

Toronto, Hamiltono, Oakvillės 
ir kt. apylinkių visuomenę kvie
čiame šiame kultūros vakare da
lyvauti. Visi, o ypač jaunimas, pa
jusime gyvo lietuviško žodžio gro
žį. Prie įėjimo auka: $1; studen- _ w . .
tams ir moksleiviams — 25 et. i interesuoti, turį panašių atvejų. 
Rengia — Toronto ateitininkai' kviečiami kreiptis: Spruce Lawn 
sendraugiai. Bilietai gaunami iš; Nursing Home, Chesley. Ont. Tel. 
anksto parapijų knygynuose. '691. (pr.)

tams — šį sekmad. po 10 vai. Mišių. :
— Jaunimo sekmadieninių šokių šį Į

JO ŽMONĄ, SŪNŲ. DUKRAS

IR JU ŠEIMAS

NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIAME

DARBOVIETĖS
BENDRADARBIAI

M ITALUI mirus.

reiškiame gilią užuojautą

jo sūnui Gintautui Mitalui ir artimiesiems

P.L.I.A.S. Inžinierių Skyrius 
Otavoje v

jo žmoną, sūnų Gintą, dukras Daną ir Laimutę

bei jų šeimas

nuoširdžiai užjaučia

D.
V.
G.

L. Garbaliauskai
V. Paškovičiai
P. Stauskai

vui mirus.
mielam draugui ir kolegai 

GINTUI MITALUI ir jo šeimai 
reiškiu gilią užuojautą

A. Jurkus

ANTANUI MITALUI mirus.
našlę p. Oną Mitalienę, 

dukteris Laimą ir Danutę ir sūnų Gintą 
su šeimomis giliai užjaučiame

N. J. Baltakiai 
I. J. Baltakiai 
I. T. Vadauskai

ANT A N U I MITALUI mirus, 
jo žmoną, sūnų Gintą, dukteris Laimą, Danutę 

su šeimomis ir kitus gimines 
giliai užjaučiame

B. J. Stalioraičiai 
A. T. Sekoniai

Lituanistinių kursų paskaitos šį 
penktadienį, 7.30 vv„ LV Namuo- 

ise, 57 Sylvan Ave.: 1. “D. Lietu
vos tikybiniai raštai” — erd. Iz: 
Matusevičiūtė; 8.15 v.v.: “Vidur
amžių pedagogika ir naujųjų lai
kų pradžia” — mokyt. A. Rinkū- 
nas; 9 v.v.: Lietuvių kalba — A. 
Gurevičius. Šios paskaitos ypač 
skiriamos paruošti naujiems mo
kytojams liet, mokyklai. Todėl 
jaunimas kviečiamas jose daly
vauti. Paskaitos taip pat labai 
naudingos jaun. mokytojams ir 
tėvams.

Šiauliečių sambūrio metinis su
sirinkimas — kovo 3 d., 2 vai. p.p. 

' Liet. Namų viršutinėje salėje. Be 
i Įprastos metinio susirinkimo dar
i betvarkės, aktualią paskaitą skai
dys dr. V. Mastis: “Mūsų galvose
na sugestijos įtakoje”. Kadangi 
šiame krašte susiduriame su viso
kiais agentais, skelbimais, firmo
mis. ši tema yra Įdomi ir naudin
ga. Susirinkiman kviečiami visi 
nariai ir tie. kurie prijaučia sam- 
būrui ar norėtų susipažinti su jo 
veikla. Sambūrio v-ba

Liet, evang. liut. parapijos na
rių visuotinis susirinkimas šau
kiamas kovo 3 d., 2 vai. p.p. Liet. 
Namuose. Dundas ir Ossington 
gatvių sankryžoje. Bus svarstomi 
parapijai kunigo atsikvietimo rei
kalai ir renkama nauja 1963 m. 
parapijos taryba. Kiekvieno daly
vavimas labai svarbus. Nuošir
džiai kviečiame visus evangelikus 
dalyvauti.. Taryba

Brampton American Motors ry
šium su įmonių praplėtimu pri
ima naujus darbininkus. Teirautis 
pačioj firmoj.

Taut, šokių grupė “Gintaras” 
pr. šeštadienį lankėsi Detroite. 
Daugelis grupės dalyvių yra stu- 
dentai-tės.
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
baldais, vienam asmeniui, Sunnyside 
rajone. Tel. CL. 9-0681.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaite i 
Montreal}. Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay, Šudburi ir kitur.

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

Privatus asmuo 
perka 

morgičius. 

Telefonas 
LE. 2-5*61

Senelių bei invalidų prieglauda 
Spruce Lawn Nursing Home. 
Chesley, Ont., atidaroma kovo 1 
d. Ja rūpinasi J. Gudonis ir p. Gu
donienė. Pastaroji yra gail. se
suo. išlaikiusi egz. ir .Kanadoj. 
Priimami senesnio amž. asmenys, 
akli, vėžiu segantieji, chroniški 
ligoniai. Liet, gydytojai ir kiti su-

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

Užsakymai priimami ir paštu.

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

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

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

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

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944

MARGIS DRUG STORE
kfliinpc — Nv,on seamless — reg. $1.00 pora

*vlureribK.Ub KOJIilCb —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

A L G ARBENS
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, moderniška virtuvė, 
didelis daržas, arti Bloor. įmokėti $5.000.

QUEBEC — BLOOR. 15.900. Atskiras. 6 kambarių, platus įvažiavimas, pir
ma svki pardavimui. įmokėti $3.000. Balansas 10 metų.

ST. ČLARENS — BLOOR. $17.000 visa kaina. Įmokėti apie S5000. 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
barių. 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. S26.900. Atskiras, pakeistas pastatas i 3 šei
mas. 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 daug naujai registruotų pardavimų High Park ir Parkdale 
niommce Dėl informacijų skambinkite A GARBENIUI.

Quebeeo kredito unijų lygos 
(metinis suvažiavimas Įvyks ko- 
ivo 30 d. Queen Elizabeth viešbu-

Kooperacinė apdraudos b-vė 
CUNA 1962 m. pasiekė beveik 7 
bilijonus apdraudų ir per tuos 
metus kapitalas padidėjo virš pu
sės bilijono dol. Šiuo metu ji yra 
dydžio atžvilgiu 17-ta gyvybės ap
draudos b-vė šiame kontinente. 
Vien apdraudomis ir dividendais 
or. metais buvo išmokėta $46Vi> 
mil. P. R.

. DISTRICT ESTATE BROKERS 
Montreal Real Estate Board nariai 

Namai — žemė — Paskolos 
P. Jasutis. tel LA. 2-7879
DISTRICT r.rxwL - 

INSURANCE SERVICE 
Royal Globe draudimo b-vės. 

Gaisras—Automobiliai—Nelaimės 
G. Rukšėnas, tel. 768-8640.

P. ADAMONIS 
3907 Rosemont Blvd. Tel. 722-2472 
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Afrikos studentai ir pavergtieji
Ryšium su afrikiečių studentų ! studentai iš to sovietinio kalėjimo 

■ susidūrimais su Bulgarijos poli-! negali ištrūkti. Teisingai ta proga 
icija ir jų išvijimu. Pavergtųjų ■ PŠ pirmininkas atkreipia naujųjų 
į Seimo pirm, savo vasario 18 na-'Afrikos valsi'biu dėmesį į tai, 
reiškime spaudai, pasmerkęs ko- į kad jos aktyviau įsijungtų į kovą 
munistini brutalumą afrikiečių prieš sovietini kolonizmą. Kor. 
studentų atžvilgiu, teisingai pažy- _____
mi. kad sovietinės Bulgarijos vy
riausybė tėra Kremliaus agentūra 
ir kad afrikiečių studentų patir
tas smurtas sovietu pavergtųjų į ropos Unijos dėmesį, kad jos vie- 
tautų studentų atžvilgiu jau te-! no leidinio žemėlapyje Lietuvos 
siasi arti 20 metų tik su tokiu teritorija buvo neteisingai pažy- 
skirtumu. kad afrikiečiai studen- mėta kain Sov. Sąjungos teritori- 
tai nuo šio sovietinio smurto gali ja. minėtoji Unija sutiko atitai- 
pabėgti, o sovietų pavergtų tautų syti. E.

LIETUVOS DIPL. ŠEFUI min. 
st. Lozoraičiui atkreipus Vak. Eu-

Delhi, Tillsonburg
GAUSIOS AUKOS. — KLB šios apy

linkės v-ba praneša: Vasario 16 minė
jimo pelnas ir aukos Tautos Fondui— 
iš viso $275 pasiųsta Tautos Fondui. 
Iš ankstesnių parengimų susidariusį 

i kuklų pelną valdyba paskirstė: $75 
centrui — kr. valdybai solidarumo įna- 

! šui: $50 vietos bibliotekai naujom kny
gom įsigyti: $25 “T. Žiburiams” ir $25 
vietos šeštad. m-lai paremti. Parama 

j gana kukli, nes dabartinė valdyba tik 
prieš porą mėnesių perėmė beveik tuš
čia iždą ir iki šiol turėtuose parengi
muose vietos visuomenės dalyvavimas 
buvo labai rezervuotas (gruodžio 15 
parengimas — vaidinmas iš Hamiltono 
davė nuostolį). Vasario 16 minėjime - 
parengime dalyvavimas buvo gausus ir 
aukos Tautos Fondui gana duosnios. 
Ačiū! Valdyba prašytų ir ateity jos 
parengimus, minėjimus ir kitus užsi
mojimus materialiai ir moraliai gau
siai remti. Dar mažytis prašymas į k- 
tas vietos organizacijas paremti mate-

rialiai mūsų biblioteką ir šeštad. mo
kyklą. Apylinkės valdyba

VASARIO 16 PROGA AUKOJO: po 
$10: P. Augaitis. St. Kairy s. VI. Micei- 
ka. D. ŽiogJs. Alf. Rudokas. V. Trei
gys: $8: J. Laureckas: po $5: Alb. Au- 
gustinavičius. D. Bendikas. Br. Dirsė, 
kun. dr. J. Gutauskas. Br. Gudinskas, 
M. Grincevičius. A. Mažeika, M. Nor
kus. M. Račys, Br. Povilaitis. B. Ston
kus. J. Stradomskis. Zadurskis; $4: ,
Mačiulis: po S3: Br. čaika. J. Rimkus: 
po $2: J. Astrauskas. St. Jakubickas, 
P. Kaziukonis. J. Janeika, VI. Vinda- 
šius. Pr. Pargauskas. J. Aleliūnas, J. 
Veraitis. Paurys, K. Lukošius, J. Lin- 
gaitis. K. Ratavičius. St. Augustinavi- 
čius jr., L. Vilkas. Masiulis. Pr. žilvy
tis. Pr. Pūkas. V. Galeckas. J. Jurė
nas. A. Miknevičius. Mažiau, kaip $2 
aukojo 25 asmenys — $22. Iš viso au
kų lape — $205. Vasario 16 parengimo 
pelnas $70. Iš viso pasiųsta Tautos 
Fondui $275.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
SAVO KREDITO

LITAS
Adresas: 1451 CRAWFORD 

BRIDtiE AVE^ VERDUN. P. Q. 
Telefonas PO. 7-4280.

Santaupos apdraustos vienam mili
jonui dolerių. Mirties ir invalidu
mo atvejais pagal turima draudimo 
polisą santaupos iki $2000 išmoka
mos dvigubai. Už santaupas moka
ma 4J25G. U# asmenines paskolas 
imama tik 7.6%. Už nekilnojamo 
turto paskolas imama tik 6J*%. 
Pigus paskolų draudimas skolinto
jo mirties ir invalidumo atvejais.

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

l


