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Sportiniu keliu
Lengvai pastebime jaunimą šeimoje, mokykloje, stovykloje, 

bet rečiau matome ji sporto aikštėse bei salėse, kur žymi lietuviško 
jaunimo dalis telkiasi sportui. Ten jie yra sporto vadovų globoje 
ir viešumon išeina tik varžybų bei rungtynių progomis. Pvz. To
ronte lietuviškoji visuomenė turėjo gražią progą sekti 150 krep
šininkų varžybas vasario 23-24 d. Ji matė jaunimą, suvažiavusį iš 
didesniųjų Kanados ir JAV (Ročesterio) lietuvių kolonijų. Jame 
galime įžiūrėti jaunosios kartos tipą, išaugusį jau amerikiniame 
klimate. Jis ir savo fizine struktūra ir dvasiniu nusiteikimu yra š. 
Amerikos žmogus. Jo dėmesys labai lengvai krypsta į sportą, kuris 
amerikiniame gyvenime sudaro labai iškilią gyvenimo dalį. Jeigu 
jis aktyviai ir nedalyvauja sportiniame gyvenime, tai labai artimai 
seka jį, ir viena svarbiausių jo pokalbių temų yra sportas, ne po
litika. Tai būdingas bruožas, kurio neturėtume užmiršti svarstyda
mi jaunimo problemas. Sportas jam yra magnetas, kuris jį traukia. 
Varyti jo į sportą nereikia — jis pats eina. Gal greičiau* reikia jį 
prilaikyti, kad sportinė aistra neužgožtų svarbesnių dalykų. Kaip 
patys sporto vadovai tvirtina, sportuojančio jaunimo netrūksta, 
stinga tik jo vadovų.

• • •
Jei sportas yra mūsų jaunimo magnetas, pajėgiąs sutelkti ne

mažus jų būrius, reikia juo ir pasinaudoti. Pirmiausia reikia jį 
deramai Išbalansuoti ir pastoviai lenkti augštesnių dalykų linkme*. 
Tą gerai mato pvz. amerikinės visų, konfesijų parapijos. Pastarųjų 
tiesioginis uždavinys nėra sportas* bet jų vadovai remia sportinį 
judėjimą, kad per sportą prakalbėtų į jį ir įdiegtų krikščioniškas 
idėjas. Vien tikybos pamokų ar pamokslų neužtenka. Jaunuoliui 
reikia aktyvaus judėjimo, kuriame plėtotųsi jo jėgos ir kartu per 
jį sklistų krikšičoniškasis nusiteikimas. Per gerai išbalansuotą 
sportą to* kaip tik ir galima pasiekti.

Jei amerikiečiai ir kiti moka panaudoti sportą moraliniam 
tikslui, galime tai padaryti ir mes. Mūsų atveju sportas gali būti 
magnetu lietuviškumui. Kol mūsų sporto* klubai pajėgia sutraukti 
būrius jaunimo, reikia, kad vadovai lenktų jį ta kryptimi. Netenka 
abejoti, kad sąmoningieji sporto vadovai tą ir daro. Jų rankose 
jaunimas kovoja už lietuvišką vėliavą, už lietuvišką klubo vardą, 
už lietuvių parūpintą taurę ar kitokią dovaną. Ir graudu yra matyti 
lietuvių sporto komandą su nelietuviškais užrašais ant uniformų, 
nes nebėra išorinio ženklo, kuris primintų ir patiem žaidėjam ir 
žiūrovam, kad tai lietuvių esama. Išoriniai ženklai turi savo reikš
mę ir nederėtų juos nuvertinti. Ypač jie svarbūs, kai žaidžiama 
tarptautinėse rungtynėse, kurios mūsų gyvenime yra dažnos. Taip 
pat graudu girdėti sportininkus, pažymėtus lietuviško sporto klubo 
vardu, viešai kalbančius nelietuviškai. Suprantama, klubų vadovai, 
negali išmokyti lietuvių kalbos tų, kurie ateina iš narini 'jos ne
mokėdami, bet jie gali daryti dar daug įtakos, kad lietuvių kalba 
nebūtų išstumta iš klubų gyvenimo, čia reikia didesnio vadų bud
rumo. Sąyo pavyzdžiu ir autoritetu jie turėtų pabrėžti lietuvių 
kalbos vartojimą. Jaunieji turėtų daugiau taikytis prie vadovų, o 
ne atvirkščiai, žodžiu, sportas gali būti, kol dar nevėlu, sėkminga 
ir reali lietuviškumo priemonė lietuviškose vadovų rankose.

• • •
Sportas taip pat gali būti svarbi ir- bendrojo auklėjimo prie

monė. Tiksliau sakant, jis turi toks būti, nes kitaip jis tampa tvir
kinimo priemone. Sporto vadovų rankose yra sudėta didelė atsa
komybė. Juk ten, kur telkiasi jaunimas, pirmoj eilėj turi būti 
auklėtojas. Vien profesijonalo neužtenka. Jei vadovas yra geras 
sporto specialistas, bet menkas auklėtojas, negali atlikti vadovo 
misijos jaunimo tarpe. Ir jei išgirstama, kad kuriame sporto klube 
nebėra drausmės, visas vienetas nustoja buvęs auklėjimo baze. 
Tada nebegali būti kalbos apie sveiką sielą sveikame kūne — 
“mens sana in corpore sano”. Moralinio principo pažeidimas spor
te yra pačių jo pagrindų pažeidimas. Juk sportas yra skirtas žmo
gui auklėti, taurinti. Jo prasmė glūdi ne laimėtose taurėse, ne re
korduose, ne žūtbūtiniuose laimėjimuose. Tai tiktai sportinio ko
vingumo paskatas, o ne tikslas. Laimintieji rekordininkai gali būti 
geri specai, bet menki sportininkai tikrąja prasme. Užtat ir vi
siems mūsų sporto vadovams linkėtina ir toliau vesti jaunimą šia 
linkme.

Lietuviškoji visuomenė yra giliai dėkinga tiems vadovams 
už nuolatines pastangas, bet kartu laukia, kad pasitaiką trūkumai 
būtų šalinami, Pvz. visuomenėje sklinda kalbos, kad kaikuriuose 
sportiniuose telkiniuose nevengiama alkoholio. Jei tos kalbos turi 
pagrindo, vadovai turėtų atkreipti dėmesį. Taip pat nėra džiugi
nantis dalykas — menkas pamaldų paisymas sportinių švenčių 
progomis. Tai bene vienintelė programos dalis, kurion sportinin
kai “nesuskumba”. Kas sporto, atiduokime sportui, bet kas yra 
moralės, atiduokime jai. šiuo keliu bus siekiama, kad sveikame 
kūne bręstu sveika lietuviška siela. Pr. G.v- 4.

Raudonesni kaip pats Kremlius
“Petras Petrui nelygus” — tą 

jau buvo pastebėjęs liūdnojo vaiz
do riteris Don Kichotas. Lygiai tą 
patį šiuo metu galima pasakyti 
apie komunistus.

Helsinkio festivalyje pernai lie
tuviškieji komunistai demonstra
tyviai rodėsi raudonesni už visus 
kitus raudonosios sandraugos vei
kėjus. Tatai ypač krito į akis lygi
nant jų ir kitų pabaltiečių poel
gius. Nei estų, nei latvių komunis
tiniai atstovai nebuvo atsitvėrę to
kia kinų siena nuo laisvojo pasau
lio atstovų, kaip česnavičiaus “tu
ristai”. Tarnaudami tai pačiai 
Maskvai, anie pabaltiečiai sugebė
jo drauge parodyti ir kaikurias 
savo tautines savybes ir tuo bū
du, bent netiesiogiai, pagarsinti 
savo gimtuosius kraštus. Tuo tar
pu lietuviškiesiems komunistams 
patiko būti bevardžiais sovietinės 
masės numeriais, nors tai buvo 
puiki proga tarptautiniame są
skrydy pagarsinti gimtąjį kraštą.

Dėl žemesnio sąmoningumo ir sjaį tūkstančius tokiu kaip mes J mas išeina aiškiai lietuviškųjų ko- 
mteligentiskumo laipsnio lietuvis- neį geresniu žmonių, kokiais mes! munistų nenaudai, galima būtų
kieji komunistai aplamai nesuge
ba pasinaudoti esamų aplinkybių 
galimybėmis. Tokia išvada perša
si tolydžio stebint ir lyginant so- 
vietinamo Pabaltijo reiškinius. 
Stabtelkime čia ties kaikuriais pa
čiais naujausiais pavyzdžiais.

Mūsų korespondentas Švedijoj

000 žuvusių enkavedistų. Tiems 
vyrams esą nieko negalima prikiš
ti. ‘Tai tokie patys vaikinai, kaip 
tie, kurie žuvo Alutaguse (Estijos 
sritis, kurioje telkėsi partizanai) 
miškuose”. Toliau autorius tvirti
na, kad nereikia mėlynkepuriams 
priekaištauti už tai, jog jie buvo 
verčiami deportuoti žmones, ku
rie virsdavo numeriais Murmans
ke ar Taškente.

Taip atsitikę vienam jo drau
gui. Nelaimingasis, sugrįžęs iš vie
no tokio transporto, nedrįsęs dau
giau žmonėms į akis pažvelgti. 
“Jo žvilgsnis, sustingęs kaip šau
tuvo vamzdis, lydėjo nuo Taišeto 
iki Norilsko gal kokį buržuazinį 
ministerį. gal kokį Banderos ban-

; nukentėjo. Liaupsmė. kuria jis 
neva stengiasi nuvalyti “asmens 
kulto” purvus nuo “mėlynkepu- 
rių”, rodo stiprią dozę neslepia
mo deportacijų pasmerkirno.

“žvilgsnis atgal”
Kitas vidurinės estų kartos po

etas A. Sang, g. 1914* stalininia
me laikotarpyje tylėjo. Tik dabar 
buvo paskelbta jo poema, parašy
ta 1956 m. nuotaikoje. Jos pavadi
nimas “Žvilgsnis atgal”. Praūžė 
audra, daugelis joje žuvo, dauge
lis negali savo akimis tikėti, kad 
stovi ant žemės. Poetas jaučiasi 
laimingas, žvelgdamas atgal, jog 
nueita sunkiausioji kelio dalis, 
tačiau jaučiasi kaltas, jį gėdina 
aukų lavonai. “Kodėl taip turi bū
ti? Kas sunkina mano sąžinę? Ak, 

. aš garbingai netarnavau tiesai, 
nes kartais protas man įsakydavo 
tylėti, kai širdis liepdavo garsiai 
šaukti. O tas, kurs tyli, pritaria...”

Savaitės įvykiai

dils knk-j vakarykštės Estijos Tegarbina partiją
—: Panašių pavyzdžių, kur lygini-policijos viršininką, bet tikriau-:

niekad neįstengsime būti”. Ir to- i daug priskaičiuoti. Antai. Vil- 
liau autorius sako, jog laikas pri-jniaus radijas dažnai transliuoja 
oažinti. kad visa tai* buvo skaudu, j “tarybinių tautų” melodijas. Lie-

■ i tuviškomis nuolat pristatomos iš

JAV ruošiasi toliau vesti derybas su bolševikais dėl V. Berlyno. 
Dar nėra paskirta nei data nei vieta. Esą taip pat tartasi su Britani
ja, Prancūzija ir V. Vokietija. Prancūzija mano palaukti, kol paaiš
kės bolševikų pozicija. Britanija ir Vokietija pritaria tokioms dery
boms. Atrodo, kad Maskva kartoja seną giesmę: V. Berlynas turi 
būti demilitarizuotas, vakariečių įgulos atitrauktos ir miestas pa
vestas JT. šį pasiūlymą vakariečiai jau yra kartą atmetę. -

JAV kr. apsaugos min. McNa
mara aptarė Amerikos vaidme
nį, jei rusų kariuomenė mėgin

tų malšinti Kubos gyventojus, su
kilusius prieš Castro komunisti
nį režimą. Jo pareiškimu, JAV to
kiu atveju įsikištų savo karinė
mis pajėgomis. Rusai yra pasiry
žę laikyti savo kariuomenę Kubo- irgi išgabens jų dalį, 
je kol norės.
, Iš JAV raketinio satelito, kuris 
pralėkė pro Venerą, paaiškėjo, 
kad ten yra tokia karšta atmosfe
ra, jog negali būti gyvybės. Kal
tis siekia ligi 800 laipsnių Fahren
heit©. Venera esanti padengta de
besimis.

Indija krašto gynybai skiria 
milžiniškas sumas: metinis biu

džetas siekia $3.900.000.000, iš 
kurių beveik pusė, t.y. $1.800.000.

i keletą lėktuvų. Tai erzina kinie- 
į čius, ir jie kolioja rusus.

Rusai oficialiai nieko nesako 
apie karių išvežimą iš Kubos, 

bet Amerikos reikalavimai juos 
veikia: 2000 kareivių jau išgaben
ta. Kitas atsiųstas laivas, atrodo,

Melagis, kas sako, jog skaudu ne-1 tuviškomis nuolat pristatomos iš- kurių beveik puse, t.y. $1.800.U0U. 
buvo. Reikia pastebėti, jog poe-i imtinai dainos apie partiją, kurios 000 — karo reikalams. Rengiama- 
(no ' Ixrrr nnr V n V i naciicinrotimo VnirJci nQlli^m TJHldftTll] III killiPČilItas, gimęs 1929 m„ debiutavo Sta
lino laikais ir pats nuo režimo ne-

lyg per kokį nesusipratimą, kaip si naujam raudonųjų kiniečių 
j pSl ) 1VM11 P11CO1 oicillKlfO TlArlllQlpuolimui. Rusai atsiuntė Indijai

Pakartojo ir Chruščiovas savo 
maršalo grasinimus Amerikai, 

jei ši sumanytų invaziją į Kubą. 
Jis ketina sunaikinti Vakarus jau 
pat pirmą dieną. “Mes nepatiko
me didvyriškosios Kubos Ameri
kos imperializmo rykliams” — sa
ko Nikita.

Domininkonų respublikoj ko
munistai demonstravo gatvėse 

ir susidūrė su policija, kuri juos 
išvaikė. Tą vykdo Castro globoja
mas ir raginamas “išsilaisvinimo 
frontas”.

JAV prezidento pasiūlymas ato-
Latviai išdrįso
Išskyrus Ukrainą, jokiame ki-: 

tame sovietų pavergtame krašte į 
nokario metais nevyko tokios pla- i 
čios apimties partizaninis karas. į 
kaip Lietuvoje. Dabar, kai stalini-' 
nio laikotarpio kritikos priedam; 
goję jau galima puse burnos užsi
minti netolimos pfcaešįies skriau
da^ savuosius partizanus pasku
bėjo pamingtrlatviai. ne lietuviai.

Rašant šias eilutes, populiarus 
iliustruotas Maskvos žurnalas! 
“Ogoniok” dar nebuvo baigęs 
spausdinti “pasakojimo “Gintari
nė jūra” tęsinių. Autoriai rusas, 
N. Asanovas ir latvis J. Sturitis, 
tame pasakojime plačiai vaizduo
ja Latvijos “miško brolių” kovą 
su' “mėlynaisiais” (suprasti enka
vedistais) apie 1950 m. Krinta į 
akis, jog laisvės kovotojai čia ne-! 
vadinami “banditais”, bet partiza-, 
naiš. Nevengiama parodyti jų ide- į 
alistinį nusiteikimą, organizuotu-j 
mą. nors ir perdėtas jų nepasiti-1 
kėjimas Vakarais bei vakarietiš
kų žvalgybų atsiųstais žmonėmis. 
Ir visdėlto liko bent kiek pakelta 
uždanga, dengianti didvyrišką lat
vių partizanų laisvės kovą!

Neišnaudoja progų
Solženicyno romanas buvo Mas

kvos ženklas, jog leidžiama žengti 
dar vieną žingsnį stalininės kriti
kos linkme. “Tiesa” pasitenkino 
tik kaikurių Solženicyno ištraukų 
vertimais. Tuo tarpu jos estiška
sis atitikmuo “Rahva Haal” 
Liaudies Balsas išspausdino tris 
poeto V. Beekmano poemas apie 
“mėlynkepurius”. Lankydamas 
Caricos upės Stalingrado - Vol- 
gorado apylinkes, autorius aplan
kė kapus, kuriuose palaidota 10.

Kanados lietuvių krepšinio apygardos varžybose laimėję: “Tėviškės Žiburių” percin. dovaną sky
dą — hamiltoniėčių Kovas ir j. Tumosos perein. taurę — torontiečių Vyčio atstovės — Žolpytė 
ir Červinskaitė.. Nuotr. S. Dabkaus

Naujas sovietų puolimas

Kas naujo Kanadoje?
Qucbcco provinciniuose rinki

muose dabar galės balsuoti visi, 
sulaukę 18 m. amžiaus. Kanado
je. be Quebeco. yra tik viena 
provincija — Saskatchewan, kur 
leidžiama balsuoti 18 m. Visur 
kitur balsuotojai turi būti 21 m. 
amžiaus.

JAV kariniai užsakymai Ka
nadoje nemažėja, nežiūrint gin
ču dėl atominiu ginklų. Praėju
siais metais JAV išleido Kana
doje $250 mil. įvairiem užsaky
mam. daugiausia lėktuvam. De 
Havilland lėktuvų įmonė gami
na amerikiečių armijai didelius 
Caribou lėktuvus.

Darbo unijų kontrolę nori 
įvesti feder. valdžia. Išsiuntinė
ta įvairios formos, kurias atski
ros unijos turi užmildyti ir gra
žinti. Iš iu naaiškės unijų vadų 
rinkiminė sistema ir lėšų sunau
dojimas. Dauguma Kanados dar
bo unijų turi savo centrus JAV.

Kanados ambasadorius JAV 
Ch. Ritchie turėjo nasikalbėii- 
mą su Dean Rusk dėl atominių 
ginklu. Tuo norėta sušvelninti 
paskutiniu laiku oaaštrėjusius 
santykius. Po pasikalbėjimo D.

Rusk atsisakė fotografuotis su 
Kanados ambasadoriumi.

Parama atskirosiom mokyklom 
Ontario provincijoje bus padi
dinta — pareiškė premjeras J. 
Robarts. Praėjusią vasarą pro
vincijos vyskupai buvo įteikę 
memorandumą, kuriame buvo 
prašoma lygių teisių bei para
mos pr. m-lom, privačiom gim
nazijom ir mokytojų seminari
jom. Į tai buvo atsakyta neigia
mai. iPadidinta parama tik pr. 
m-lom iki 8 skyrių iš bendrovių 
gaunamų mokesčių sumu. kurios 
ikišiol beveik visos atitekdavo 
viešosiom mokyklom.

Švediškų automobilių Volvo 
įmonė statoma Dartmouth. N. 
Scotia prov. Prancūzišku Re
nault atstovai taio pat tyrinėja 
Galimybes gaminti automobilius 
Kanadoje. įrengus įmones šia
me krašte, jiem nereikės mokė
ti 17^S>% muito už įvedima sve
tur pagamintų gaminių Kana- 
don.

Imigracijos ministeris R. Bell 
neskelbė, kad Kanada stengsis 
įsileisti kas metai 180.000 imi
grantų. Dabar metinis imigrantų 
skaičius esąs maždaug 75.000.

Paminklas karuose žuvusiems 
kanadiečiams bus pastatytas 
Otavoje ant upės kranto. Pa
minklas turės 80 pėdų augščio ir 
kainuos $1,5 mil.

Sausio mėn. buvo daromi žy
giai apgriuvusiam tiltui tarp Mas
kvos ir Pekingo atstatyti. Maskvos 
spauda stengėsi išaiškinti nesuta
rimų priežastis ir pasmerkė posū
kius į kairę ar dešinę. Nepapras
tai ilguose aptarimuose buvo jun
tamas noras išlyginti nesutari
mams su kiniečiais. Pekingas at
sakė kietai ir nūdienę Maskvos 
politiką apšaukė ryškiu nukrypi
mu nuo Lenino užsienio politikos 
pagrindų. Kai šie straipsniai bu
vo rašomi ir skelbiami, rusai ir 
kiniečiai jau ruošėsi sėsti už sta
lo ir tartis ne apie Lenino takti
ką bei strategiją, nes ji jau seniai 
atgyventa, bet apie šio tarpsnio 
esminius užs. politikos klausimus.

grasinti JAV. Ryšium su ameri
kiečių žvejų laivo apšaudymu pra
sidėjo žodinis karas. Į McNama- 
ros grasinimus sunaikinti su Ku
bos ženklu karinius lėktuvus Ka
ribų jūroje rūsčiu balsu atsiliepė 
gem Malinovskis. Jis nevengė pa- 
kaltinimų ir įspėjimų, kad sovie
tų karines pajėgos galinčios būti 
panaudotos Amerikai sunaikinti. 
Vasario 27 d. Chruščiovas, užsi
vilkęs generolo švarką, “rinkimi
nėje” kalboje prabilo grasinimais.

Kiniečių neapkenčiamas Chruš
čiovas, neseniai vadintas tyliąja

Laikinio pobūdžio rusų - kinie-' Pe^e' Kio mirti, šį kartą pa
čiu nesutarimai vakariečiu buvo mho aštrius žodžius, bandydamas 
pervertinti. įrodyti, kad jis ne pelė. Jis siū-

Sovietu grasinimai Jo sambūvį arba vakariečių su- 
Vasario mėn. gale sovietai ėmė i naikinimą. Lyg pasityčiodamas.

Toronto Aušros sporto klubo jaunučiai D, laimėję savo grupėje 
krepšinio čempijonatą Kanados liet, sporto apygardos varžybose.

Nuotr. J. Dvilaičio

minių ginklų Atlanto S-gos na
riams* nesulaukė entuziastingo 

pritarimo. Tik Vokietija, Italija 
ir Belgija parodė susidomėjimą. 
Prancūzija pasisakė prieš, Brita
nija nesutinka Su kaikuriomis 
smulkmenomis.

Sunki Albanijos būklė. Daug 
{žmonių vaifregioja basi ir žiemos
• metu. 'Kini‘"^BKitybių •dip4om<tai""T 
gali gauti tik vieną kartą į savaitę 
mėsos. Jie visi kartu su visais 
valstybės vergais - piliečiais turi 
stovėti eilėse prie bulvių. Sosti
nėj ligi šiol nėra nei autobusų, nei 

’tramvajų. Eismas.iškilmingai pa- 
į laikomas asilais.

Britanijoj projektuojamas nau
jas atominis ginklas, kuris bus 

naudojamas lėktuvų - bombone
šių. Jis dar nėra gaminamas, bet 
1966 m. bus galutinai paruoštas. 
Visa tai atsieis ligi $5 bil.

Daugelis Britanijos mokslinin
kų emigruoja į kitus kraštus. 40 
% Amerikon, kur didesni atlygi
nimai ir geresnės darbo sąlygos.

Trys Italijos komunistų parti
jos parlamento nariai paliko 

komunistų eiles prieš naujus Ita-
i lijos rinkimus, kurie įvyks balan
džio 28 d.

Sov. Sąjungos-Raudonosios Ki
nijos siena yra stipriai saugoja
ma iš abiejų pusių ir įvyksta 

dažni susišaudymai. Tai rodo 
abiejų valstybių įtempimą ir abi
pusį nepasitikėjimą.

Brazilija siekia neutralumo net 
ligi komiškumo: nori prekiauti 

su Rusija, gauti pagalbos iš Ame
rikos pinigais ir būti geruose san
tykiuose su Kubos Castro.

Islandijoj sugauti du Sov. Są
jungos atstovybės tarnautojai 

bešnipinėjant ir verbuojant islan- 
diečius jiems šnipinėti. Vyriausy
bės įsakymu, abu išsiųsti iš Islan
dijos.

Vokietijos augštieji rūmai — 
.senatas ratifikavo Vokietijos - 

naite. Sovietams aišku, kad jie į Prancūzijos neseniai padarytą su- 
ncgali visko aprėpti. Nenoromis tartį. Balsuota pagal valstybes: 7 
jie turės pasidalinti įtakos sriti-j už. 3 susilaikė. Dabar sutartis eis -

simojimas dar kartą tartis dėl 
Berlyno buvo tikrai apgailėtinas. 
D. Rusk ir Dobrynino pokalbiai 
liko bevaisiais.4 Nusiginklavimo 
pasitarimai Ženevoje jau seniai 
paženklinti nesėkme.

Sovietai nenori sunaikinti tiltų 
su Vakarais, tačiau jie nelinkę 
daryti betkurių ryškesnių nuolai
dų. V. Berlyno klausimą jie ati
deda, bet apsukriai išnaudoja Ku
bos nesutarimus, kurie įkaitina 
nuotaikas Vašingtone. Berlynas 
yra vietinio pobūdžio ir amerikie
čių įsipareigojimų reikalas, kai 
Kuba tampa slenksčiu kurstyti re
voliuciniams žaizdrams P. Ame
rikoje.

Minėtoje kalboje sąmoningai 
paminėta ir Kinija, nors ji anks-1 
čiau metė karčius žodžius, kad ne-! 
norinti toliau būti Maskvos tar-i

jis grasina vakariečiams “Jei im
perialistai pažeis socialinę - poli-j mis ir susitarti dėl glaudesnio i i seimą. JAV pastangos sukliudyti 
tinę santvarką, kurią pasirinko bendravimo su kiniečiais. i šia-sutartį eina niekais.
žmonės, jei jie stengsis primesti; 
savo valia, šis veiksmas nuves ii

neteisingai užsipuolė ateiviusgriežtai įspėjame ponus imperia-
: listus. kad Kubos. Kinijos liau- Kasyklų milijonierius M. J. tinti 35.433 asmenys, kuriu 31. 
dies respublikos kuriai jau su-,B q ; kurio rezidencija Toron-M68 gimę Kanadoj. Taigi. įagal 
daro grėsmę užpuldinėjimai iši f . .... J., . »»« *-------—

ITaivano. Korėjos liaudies respub-!^c ^uv0 ap>p,lesta, o simtatuksvan 
likos. Vietnamo, demokratinės ' 
Vokietijos respublikos ar kitų so
cialistinių kraštų užpuolimas pri
vers sovietus juos ginti ir mirti
nai smogti užpuolikams”.

Jei šie grasinimai tebūtų tik 
gražbylystė, kurią jau seniai gir
dime. vakariečiai turėtu įsidėmė
ti kad Maskva kiečiau gina komu- 

1 nishi užvaldytus kraštus, kaip va
kariečiai sovietų pavergtas tautas.

Kuba ir Berlynas
Chruščiovas pridūrė, kad sovie

tai nedarys nuolaidu nusiginkla
vimo srityje. V. Berlyne esą ka
riai turį būti pakeisti JT dali
niais. Valstybės departamento už-

- - - ’ į skaičius. 88.8 tu nusikaltėlių yra
... , .... gimė Kanadoj ir tik 11.2 kitur,pines vertes brangakmeniai įsvog-; 1961 m gyventojų surašy
ti. pareiškė korespondentams. į ma. Kanadoj buvo 15 393.984 as- 

i kad tai esąs ateivių darbas ir kad' menys, gimę Kanadoj ir 2.844.263 
90% ateivių esą nusikaltėliai.' kitur. Tairi. ateiviai sudarė 15%

i Spauda jo pareiškimą labai išgar- krašto gyventojų ir tik 11% nusi- 
jsino. Tai rodo, kad tokia nuomo-: kaitimu.
; ’•ė plačiose masėse yra populia- RovU” kaltinimą tuojau nanei- 
iri. Atsimename, kai 1955 m. pa- gė Ontario parlamente min. J. 
našiai išsireiškė net Ontario tei-i Yamniko. A r”ossm?n. liberalų 

įsingumo viceministcris. Tada jis atstovas A Thomos,, \ skauda, 
buvo priverstas savo tvirtinimą feder. valdžios atstovai, politinių 

i atšaukti, lygiai kaip ir Bovlen. Pa- partijų vadovai ir kt. R^ag"vo Pa
starasis viešai atsiprašė. Ta nmga 
plačiajai visuomenei paaiškėjo, apyl. v-ba. Taut, grupių laikraščių 
kad statistiniai duomenys rodo redaktoriai Toronte metiniame 

{priešingai. Pasak dominijos biu-!sus-me priėmė bendra pareiškimą 
rą, I960 m. Kanadoj buvo apkal- spaudai, radijui ir televizijai.

balt iečių Feder, v-ba ir Toronto



Tėviškės Žiburiai - lietuvių savaitraštis PažadėtoJojžemeJ
Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija 

Redaktorius: K. dr. Pr. Gaidamavičius; pavaduotojas: A. Rinkūnas 
Metinė prenumerata $5, pusmetinė — $3. Rėmėjo metinė prenumerata $10 
Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Autorių 

pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly
Published by Lithuanian R. Catholic Cultural Society of Canada 

Subscription rates: $5 per year, $3 per 6 months.
Deadline for advertisements — Thursday-

Authorized as second class mail by the Post Office Department, Ottawa, 
and for payment of postage in cash.

941 Dundas Street West, Toronto 3, Ontario, Canada
Tel. 368 -6813

Religiniame gyvenime
• Pelenų dieną popiežius Jo

nas XXIII atliko savo koplyčio
je atgailos apeigas, priimdamas 
pelenus kaip ženklą, kad grįšiąs 
žemėn, kaip ir visi žmonės. Ta 
proga pasakė kalbą per radiją 
kviesdamas viso pasaulio tikin
čiuosius atgailon bei maldon už 
Vatikano santarybos sėkmingu
mą, kuri vėl susirinks š.m. rug
sėjo 8 d. Romoje.

• Vatikano radijo stotis. Vasa-
• rio 12 d. buvo paminėta Vatika

no radijo stoties 32 metų sukak
tis. Stoti Įrengė pats radijo išra
dėjas Guglielmo Marconi ir pir
mą karta jos mikrofonais prašne
ko popiežius Pijus XI 1931 m. 
vasario 12 d. Tada stotis dar bu
vo gana menkutė ir buvo galima 
girdėti jos transliaciias tik neto- 
mose apylinkėse. Dabartiniu lai
ku Vatikano radiio stotis yra ga
lingiausia pasaulyje ir jos trum
pu bangu transliacijos pasiekia 
ne tik visa Eurona. bet ir Azija, 
abi Amerikas ir P. Afrika. Stotis 
kasdien veikia 23 su ouse valan
dų. Transliuojama 29 kalbomis. 
Lietuviai taip pat turi 8 translia
cijas savaitėje—pusvalandi sek
madienio rytais ir 15 min. kiek
vieną vakarą 8.15 vai. Lietuvos 
laiku.

• Valstvbės naga’.ba Bažnyčiai. 
1962 m. Olandijoje buvo užbaig
ta statyti ir galutinai įrengta 37 
kataliku bažnyčios. Šiuo metu 
dar tebevyksta 67 bažnyčių sta
tyba, ir taip nat iau. natym+inti 
planai kitoms 63 bažnyčioms, 
kurių statyba bus nradėta vyk- 
dv+i 1963 m. Olandiioie. na«al 
1960 m. surašvma. buvo 4 635. 
000 kataliku. Tai sudarė 40.0%

.. viso, krašto gyveųįjgjl „Valdžia- 
moka akas visu tikvbu dvasinin
kams. taio nat padengia naujai 
statomu bažnyčių 30% statybos 
išlaidu. Tai isiPalioio tiktai ner- 
nai. nriėmus snecialu Įstatymą. 
Olandiios valdžia tain oat paden
gia visas statybos ir išlaikvmo iš
laidas visu privačiu tikybiniu 
pradžios ir viduriniu mokyklų 
ir anmoka ju mokytojų algas.

• Vokietijos katalikų šalpa. 
Vokietijos katalikai, patys su
stiprėję finansiškai, stengiasi pa
dėti kitų kraštų neturtingie
siems. Paskutiniųjų penkerių

" metų laikotarpyje šalpai surink
ta daugiau kaip §50 mil. Kalėdų 
švenčių metu daroma speciali 
rinkliava pagelbėti P. Amerikos 
katalikams. Nuo 1959 m. kiek
vienais metais gavėnios metu 
renkamos aukos neturtingųjų 
kraštų vargšams, neapsiribojant 
tikybiniais reikalais.

• Proceija ledu, ši žiema pasi
žymėjo šalčiu ir Europoje. Tai 
Įgalino Šveicarijos ir Vokietijos 
katalikus Įvykdyti procesiją ledu 
per užšalusi Konstancos ežerą. 
Yra sena tradicija žiemą, kai 
ežero vanduo pakankamai užšą
la, nešti procesijoje Šv. Jono 
Evangelisto statulą nuo vieno 
ežero kranto Į kitą. Procesija 
vyksta tarp Hagnau bažnytkai
mio Vokietijos pusėje ir Muen- 
sterlingen — Šveicarijoje, šią

žiemą procesijoje dalyvavo virš 
4000 asmenų. Paskutini kartą 
tai buvo daryta prieš 133 metus.

• Nauia palaimintoji. Vatika
ne oficialiai patvirtinta žinia, 
kad kovo 17 d., trečią gavėnios 
sekmadieni, Šv. Petro bazilikoje 
Elzbieta Bayley Seton bus pa
skelbta palaimintąja. Ji bus pir
moji iš Amerikoje gimusių, su
laukusi tokio pripažinimo. Ė. B. 
ceton Įsteigė seserų vienuoliją, 
žinomą Amerikoje “Sisters of

Įvairūs

Tradicija, politika ir kolektyvizmas
Pagal 1959 m. statistikos duo-|nės, tačiau dėl tautinių ir rehgi- 

menis, 2.058.000 Izraelio valsty-Įnių pradu neatskiriamumo, kiek- 
bės gvventoiu, tikybomis skirsto-i viena politinė partija saugojas! 
mi taip: 1.835.000 Mozės tikybos, i pažeisti religinius papročius, tra- 
147.000 muzulmonai. 49.653. dru- dicijas, atsineštas žydų iš kaikunų 
zai. 236 samarijiečiai, 49.653 į kraštų, kur religija buvo vienin- 
krikščionvs, kuriu tarpe Įvairiu telė jų žydiškumo apraiška. Todėl

gali keistai atrodyti, kad laicisti
nėje — pasaulietinėje valstybėje 
šeštadieniais ir kitose žydu šven
tėse neina traukiniai, nevažines 
tro’nvaiai ir ,autoh”sai. neveikia 

ištaigos. Valstybinis ra
dijas kasdien savn franslia^iias 

m->lda ir fiv Rašto
♦fįfpncbni vieno skvri^ns norskai- 
tv»nu. K^ri’inmenėie. ligoninėse, 
laivimęo jr l^kfiiviibso maistas vra 
♦'jtnalinią (koš^H * Mokvklos Vra 
boraiįcfįnAc *OSA yra nri-

apeigų (lotvnu. melkitu- maroni- 
tų) 30.147 katalikai ir 19.506 ne- 
ketalikai (ortodoksei, protestam, 
'ai ir kt.l. Esant tokiai Mo^ės ti- 
Vvbos 
Mio 
•ta viAnMytA ir tbH *ikvba 

reikšmę 
vpk*in*>> tačiau, f^io nėra.

Izraeli^ v^lsfvbė vra BiHcHnė 
— n^<1,<2’riqnqi s1’
-obefiiq- tonriškai reliniia toleruo- 
ia. ir ko

lacrqjjai nrįnazintu roliajniu 
ir nenri^Azinth da- 

dideli cVir^uma). nedraundam** 
v^’Vfi i»* fvorkv^ią

ki*o<5 nusės tnio laieisHnėie vals
tybei^ vra tokiu apraiškų, kuriu 
n-’vvdėtu ne viena konfesinė vals- kas išna*istam9 irf ak
lybė.

RAliorinAs narfiios
Porral T^voalin crvvontniii nnlHi- 

r»i nocirlalinimą nprlornpntA vad | 
ic 10O ofsfnxrn filr IR Į

Charity” vardu.
• Padorumas filmuose. Kardi

nolas J. F. McIntyre, Los Ange
les arkivyskupas, kalbėdamas 
Hollvwoode filmų atstovams, pa
brėžė. kad padorumas filmuose 
nėra ansorendžiamas pagal at
skirų asmenų skoni ar palinki
mus. bet turi būti vadovauja
masi Dievo ir nri rimties įstaty
mais. Metinėse artistu Mišiose 
ir no to sekusiuose pusryčiuose 
dalyvavo 2000 asmenų, susijusių 
su filmu gamyba. Ši tradicija 
prasidėjo prieš 12 metų.

• Pašalna vyskunams. Olandi- 
ios katalikai suaukoto ir pasiun
tė nooiežiui §100 000. skirdami ‘ 
juos anmokėti kelionei neturtin
gu kraštu vyskupams, atvykstan
tiems i Vatikano santarybą.

•» Socialiniu studijų Savaitė, 
šiais metais 36-toie iš eilės ita
lu kataliku socialinė studiiu sa
vaitėle bus svarstoma tema: 
‘‘Bendras gėris’ir asmun šių di°- 
nu visuomenėje”. Studijų savai
tė wks Peskaros mieste rugsė
jo 23-28 d.

kuriuos tik gera valia ir vengiant 
trinties galima išlyginti. Pvz. Įs
tatymais yra pripažinta monoga
mija, tačiau palikta ir toks seno
vės žydų teisės nuostatas (levira- 
tas), kad našlė, mirus vyrui be 
vaikų, turi kreiptis i vyro broli, 
kad ją vestų ir pratęstų giminę. 
Jei tas yra vedęs ir pagal Įstaty
mus negali turėti dviejų žmonų 
turi formaliai ją “atstumti”. Tik 
tada ji gali laisvai tekėti už ko 
nori.

Kolchozai, bet religingi
Taigi laicistinė arba net ateisti

nė dauguma, kurios rankose val
džia. tyliai priima religines ap
raiškas. kartais net gana radika- 

; lias (Jeruzalės kažkuriose miesto 
dalvse negali šeštadieniais nasi-
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Toronto savanorių - kūrėjų skyriaus
valdyba ir nariai

Musų nariui kūrėjui savanoriui
JONUI TAMULAIČIUI minis, 

jo sūnui Alfredui Toronte su šeima,
Lietuvoje pasitikusiems: velionies žmonai Sofijai, 

sūnui Algimantui, dukroms Nijolei ir Jūratei 
reiškiame nuoširdžią užuojautą

Ribiiins ^Aicvn>^is SaS. rodyti autOmObiliai: uolieii žydai

JONUI TAMULAIČIUI mirus, 
jo sūnų Alfredą ir jo šeimą 

nuoširdžiai užjaučia

forlianioic kinai ir didalp
kaviniu novnikia. hat rnon.

4vklaą horoi ir v i fry C n n ąi cm arti n i- 
mn vi°Mq vra nilnnc Afra^n kad 
vra tam tikros dvivaidičknmaę

tįnoi Haroma Np vaRtvhAc istatv- 
mai r>e valHžins isakvmai. o tik 
r»-aL'tiL’a cjiHarn ta tnntrasta. ku
ris ruistpbina tnric+ns. nvr kai 
vocMrnnHAcn naanlirnq rjofiimą 
Irovėii aanfi maąnę ir ąiirin Ta]- 
Avivą vra danaian kpi™ SAO cinj»-

zr«Miqioi lonVnmn hot ju Sk^l“ 
vrq

naniiacaVliimpi

milinę

ęon.

Tč roilrtii dorvfj išvada kad tik
1 vien T'/roalin cfvvanfnin vro

kitokia

ictntv»virlovvęfm0 vrq 
co va+ičlrn noniingaVln.

fiaco m ovn cViir^7iiT na-

iVTrv>Ac

i-.

ir komniikaciiu.

rtocl.cn yTn'oię ---  inę r»A tik tar-
haf Oali no. 

rtnlifi-

Nnrę nonfrob.
motos reli«mės žvdu bendruome-

torn yvdii__ krikcninrnn'i ”MSc.
f i V t rVy ii oc^onvg cn-
nlrfi tin*! in via-noc noraitj i 

r»frn filr-vKo kąd phn tTolafij Qil_ 
noą i*ohino mulo or kii- 

viirfo Dor doiiaioir i’Troalitii m n-

h’"i-

TAA1 nrio.

vol/^'ziną

’hėę rtvvoni.
Valin

Parnešė VYT. KASTYTISSTALINGRADAS

DIDŽIŲJŲ KRAUGERIU DVIKOVA
Š.m.. vasario mėnesi buvo pa-! vra kruvinuiu diktatorių pasiry-■ Konjukovo pirmasis sviedinys.

i

minėtas žiauriųjų Stalingrado; žimas užvaldyti pasauli, 
kautynių pirmasis dvidešimtme
tis. Laiko ironija ir N. Chruščiovo
ranka iš žemėlapių išbraukė Sta-j pndo iš apkasų duobiu. Jų žaibiš- 
lingrado vardą, ji pakeisdama 
Volgogradu — miestu didvyrių 
rusiškosios Volgos pakrantėje, i

Planai pašautame lėktuve
1942 m. pavasari vokiečiai iš-

Įkaia ofenzyvą ties Maskvos var
tais buvo sustabdęs rusiškas šaltis 
tain gerai pažįstamas i užmarštįrusiSKosios voigos paKiameie.; nuėiūsiam Naooleonui Kariuo- Š11K?,S' J? 

Tačiau paskutiniojo karo istorį “TSS." h„vo“l
jos puslapiuose Stalingradas lie
ka Stalingradu kaip kruviniausias 
Stalino ir Hitlerio susikirtimo taš- į 
kas. Čia bereikalingai pralieto 
kraujo jūroje žuvo tūkstančiai 
niekuo nenusikaltusių vyrų — vo
kiečių ir rusų, kuriuos i mirties 
nasrus pasiuntė didžiųjų krauge
rių Įsakymai. Hitlerio propagan
da skelbė, kad karas yra Vokieti
jos tolimesnės egzistencijos rei
kalas. Stalinas, pripažindamas 
sovietinio komunizmo nepopulia
rumą, i savo karius buvo pradėjęs 
apeliuoti “motinos Rusijos” var
du. jiems grąžindamas plačiuosius 
caro laikų antpečius ir karinius 
laipsnius. Taip Stalingrado griu
vėsiuose-ir bombų išraustose duo
bėse mirė vyrai, nesuprasdami, 
kad tikrąja konflikto priežastimi

Lėktuvėlio nosis valandėlei šokte- 
telėjo i viršų, paskui pasuko i 
duobėmis išraižyta niekeno žemę 
tarp Sovietų ir vokiečių fronto li
nijų. Dėl nedidelio lėktuvo aukš
čio mėlyname danguje nesubalta
vo nė išsiskleidžiantis parašiutų

• • • j Lietuva. Latvijasiuntiniai Estija, Ukraina

IX Siunčiame _^X*__ Jūsų sudarytus ir apIS IvGnOGOS- paprastu ir oro Dostu draustus Įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstvbiu AKORDEONUS. SIUVAMAS MA 

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

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

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

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

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

SAVININKAI S. ir A. KALUZA

menės štabo generolams buvo aiš
ku. kad ši kartą atnaujinti ofen- 
zyva visame fronto ruože jau ne- 

: bus Įmanoma, nes prasidėję nera
mumai ir sabotažo veiksmai vo
kiečių okupuotuose kraštuose ati
traukė nemažą kovai paruoštų di
vizijų skaičių. Hitleriui buvo pa
siūlytos dvi galimybės— Maskva 
arba Kaukazas. Maskvos užėmi
mas galėjo reikšti galutini Sovie
tu Sąjungos kapituliacija. Jos gy
nybai buvo sutrauktos geriausios 
sovietu diviziios. kuriu sulikvida- 
vimas būtų didelis smūgis visam 
sovietiniam frontui. Pagaliau ir 
pats Maskvos/kritimas. labai gali
mas dalykas, psichologinėmis 
komplikacijomis naralvžuotu dar 
nesumuštu sovietiniu divizijų ko
vingumo lainsni. Militarinė logi
ka siūlė puolimą Maskvos krypti
mi, tačiau Hitlerio akys buvo nu
kreiptos i Kaukazą ir Baku naf
tos šaltinius. Vokiečių sintetinės 
naftos produkcija negalėjo suda
ryti jokiu rezervų — kiekvienas 
benzino lašas tuojau būdavo siun
čiamas Į fronto linijas. Motorizuo
ta kariuomenę be naftos rezervu 
kiekvienu momentu gali ištikti vi
siška katastrofa. Hitlerio aki tai
pogi traukė Doneco baseino že
mės turtai — akmens anglis ir ge
ležies rūda. Puolimą buvo nutar
ta pradėti Kaukazo kryptimi.

šiuo kritišku momentu dėl vie
no vokiečių karininko neatsargu
mo i sovietų rankas pateko visi 
Kaukazo operacijos pagrindiniai 
planai. Ties Voronežu virš sovietu 
fronto linijos ankstyvą rytmetį 
pasirodė mažytis Storch lėktuvas. 
Priešlėktuvinės patrankos vadas 
seržantas Piotr Konjukov nenorė
jo tikėti savo akimis. Mažieji 
Storch lėktuvai paprastai vengda
vo sovietinių pozicijų, nes dėl jų 
juokingai mažo greičio juos galė
jo pašauti net ir labiausiai nepa
tyrusi priešlėktuvinės patrankos 
igiila. Seržantas Konjukovas, il
gai nedelsdamas, davė įsakymą 
atidaryti ugnį. Beveik tuo pačiu 
momentu pradėjo šaudyti ir kitos 
patrankos, bet "jos jau pavėlavo 
— lėktuvą buvo pataikęs seržanto

gelbėjimo priemone. Smalsumo 
vedinas, seržantas Konjukovas 
nuskubėjo prie nukritusio lėktu
vo. Ant instrumentų lentos su
kniubęs pilotas nerodė jokių gy
vybės žymių, bet io keleivis yo- 
kiečių majoro uniformoje, nors 
mirtinai sužeistas, tebebuvo gy
vas.

— Traukit juos lauk iš lėktuvo! 
— seržantas Konjukovas Įsakė sa
vo vyrams.

— Betgi pilotas jau miręs ...
— Nesvarbu, kad jis miręs. 

Mes juos abu nusigabensime i sa
vo linijas. Už pusvalandžio čia at
skubėję ju draugai tegu randa tik 
tuščią lėktuvą.

Ant mirtinai sužeisto vokiečių 
majoro kelių seržantas Konjuko
vas nastebėjo odini portfeli, kurio 
viduje margavo diagramomis ir 
kreivomis linijomis išraižyti po
pieriai. Nors ir nemokančiam vo
kiečiu kalbos, seržantui Konjuko- 
vui jie priminė fronto operacijos 
planus. (Bus daugiau)

anmėtvtu akmenimis arba net ao- 
; vorsriū .”*‘8 iiem aišku, kad vei- 

tam tikra misririzmo ir dva- 
ciškitmo iė«a. surišta su atgauta 
“na7ar»ėtaia” žeme, su žvdu tau
tės likimu. Pirmieji kolonistai ni- 
ionieriai skelbėsi nutraukė žydiš
kąsias trartjciias ir atmete dan- 

įsikišima i krašto nlėtote. 
tačiau nraktikoie nasiliko 'IvPiai 
religinei, kain ir žvdu ortodok
sai. Neseniai Manai nartiia įstei
gė nauia ūkio bendruomene (kib- 
hu71 Galilėins kalnuose, šioie ko- 
loniioie. kuri vra kiek nanaši i 
sovietini kokhrvza. valgoma nriė 
stalo tvlint š^.š+adieniais koloni- 
ins iaunuoliai apsivelka baltais 
Hrah”7iois ir svarbiausias tos die
nos užsiėmimas — kalbėti choru 
r>ęalmps . . . Jie save vadina kolek- 
♦vvistais ir tuo nori skirtis nuo 
rUinnieriu socialistu, kurie, steng
damiesi sukurti nauia bendruo
mene. dauoiau rfininesi dirvomis 
noon įmonėmis. O kolektvvistai 
v»ohrė7ia roikala ijgdvti ir žmogų. 
Tain, visai nesamoninoai. iie nri- 
artėia nrie viduriniais amžiais 
sukurtos vienuolinės bendruome
nės. kuri suiunonsi darha su mal
da Znra et taborai, išugdė krikščio- 
niskaia Ruronos ekonomiją ir že
mės ūki.

Teismo nenuoseklumas
Tam kitu nenuoseklumu reikia 

•šįiaikvti ir neseniai nadarvfa Tzra- 
''-loi-n a”rtšm''”sio'io teismo snren- 

ko asmĄv.ir.i ( djma. kad žvdas Osvaldas Rufei- 
«on ("dabar Tėvas karmelitas Da
nielius") nedali vadintis žvdu ir 
oautj l7rae]io nilietvbės tik dėlto, 
kad nriėmė . kataliku tikėiinaa 
(nors iis vokiečiu nacistu siaufė- 
ijme nrie.š žvdus savo tautiečiams 
buvo labai daiia nasitarnaves).

Keistas kraštas, kur tiek seno
vės tradimiu maišosi su moder
niais demokratiios orincinais. kur 
relimia, nors ir neprioažistama 
reikalinau veiksniu moderninio 
valstvbėie. o visdėito turi dideli 
vaidmenį. Bet tam reikia kariais 
keistu kombinaciiu. komnromisu. 
kad nebūtu suardyta tautinė žydų 
vienvbė. Kai 1948 m. buvo pa
skelbta Izraelio nepriklausomybė 
ir kuriama valstybės konstituci- 
ia. vieni norėio. kad jos oradžioie 
būtų Įdėtas Dievo vardas. Kiti 
tam pasioriešino. Pagaliau rasta 
išeitis: vietoj Dievo vardo Įdėta 
“Izraelio Uola”. Tikintiesiems 
ii reiškė Dievo pavadinimą, o ne
tikintiesiems — poetini Izraelio 
žemės vaizdą. J .Sav.

L. L. Abromoniai

JONUI TAMULAIČIUI mirus,
* >*

jo sūnų Alfą su šeima nuoširdžiai užjaučia

A. E, Zubriai
H. G. Chvedukai
L. I. Stripiniai
A. E. Čižikai

Idėjos draugus
DANUTĘ ir KAZĮ MANGLICUS

bei artimuosius, 
jos tėveliui mirus, nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime —
Toronto studentu ateitininku draugovė

Krikšto dukrai Silvijai ir jos vyrui Gintautui,

brangiam uošviui ir tėveliui

ANTANUI MITĄLUI staiga mirus,

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —

V. A. Jašiūnai su šeima

ANTANUI MITALUI mirus,
jo žmoną, dukteris Laimą, Danutę ir sūnų Gintą 

su šeimomis giliai užjaučiu
Vyt. šadreika

GALIN AI ČIUI mirus, 
jo žmoną, dukrą, sūnų ir jų šeimas 

nuoširdžiai užjaučiame
A. ir S. Kavaliauskai

Kursto revoliuciją Venezueloj

Astronauto 
skridimas atidėtas
Amerikiečio astronauto Gordon 

Cooper skridimas buvo planuotas 
balandžio 2 d. Dėl technišku kliū
čių tas skridimas atidėtas iki ge
gužės mėn. vidurio. Norima, kad 
astronautas būtų 100% saugus: 
Cooper yra 35 metų aviacijos ma
joras ir bandys apskristi žemę 22 
kartus.

Besiartinant Venezuelos prezi
dento Betancourt oficialiam vizi
tui Vašingtone, Venezueloje ko
munistai bei jų simpatikai pradė
jo terorą Įvairiose tos respublikos 
vietovėse. Pradžioje buvo mano
ma, kad tuo bombų mėtymu ir 
sprogdinimais komunistai nori su-, 
laikyti savo krašto prezidentą nuo 
vizito JAV, bet dabar manoma,

Yukonas. — Eklutna indėnų 
miestelyje tarp Anchorage ir Pal
mer tebėra ortodoksų cerkvė su 
kapinėmis. Caristinė Rusija pir
muosius ortodoksų misijonierius 
Amerikon siuntė 1794 m. Iš to 
meto, manoma, užlikusi ir cerkvė.

Jie sako
Robert McNamara, JAV kr. apsaugos min., kalbėdamas 

apie planavimo reikalingumą: “Galvojimas yra reikalingas 
dar prieš pradedant lydyti metalą. Pieštukas ir popieris yra 
daug pigesni negu plienas”.

Prez. Kennedy maldos pusryčiuose, prisiminęs Phillips 
Brooks žodžius: “Neprašykime Dievą lengvo gyvenimo. Pra
šykime. kad padarytų mus stipresniais. Neprašykime užda
vinių, prilygstančių mūsų jėgoms, bet prašykime jėgų, rei
kalingų tiems uždaviniams atlikti”.

Senatorius Keating, kuris tvirtina, kad Kuba vėl tapo 
grėsme JAV: “Aš su valgysiu savo skrybėlę ant senato laip
tų, jei man kas Įrodys priešingai”.

R. McNamara, krašto aps. min., jam atsakydamas: “Aš 
skrybėlės neturiu, bet tikiu, kad senatorius turi, nes jam 
reikės ją valgyti po Įrodymų, kuriuos aš pateikiau šiandien”.

N. Chruščiovas, kalbėdamas apie modernųjį mena: “Kas 
yra tie žmonės, kurie vadina save dailininkais, bet iš kurių 
“paveikslų” sunku pasakyti, ar jie buvo tapyti žmogiška 
ranka ar asilo uodega”.

JEI TURITE

REUMATIŠKUS
SKAUSMUS

Iškirpkite šitą. 900 dėžutė nemo- 
amai kiekvienam kenčiančiam!

yroeuse. New York, buvo išrastos preporoto* 
irtojim ui no m uote tūkstančioms Kanadoje, 
merikoje ir kituose kraštuose, pasirodė esps 

labai naudingas. Daugelis pranešė, kad po ke- 
. «ie»u ..au-rojimo siausmai labai palengvėjo. 
Mr. Delano rašo: "Su malonumu pagelbėt” 

'-čiaitiems, »eigu iūs niekada nesate varto
ję mano metodo, nusiusdamas jums pilną pa- 

už 90 centų nemokomai. Jokio jsipareige 
mo. Išbandymui veltui, o išbandymas padė 

ums isitikinti. Jei Šis išbandymas pagefbė 
jums, kaip daugelis kitu sako jiems padėjo, ju 
tikrai būsite laimingas. Iškirpkite šj skelbimą ir 
atsiųskite su savo pavarde ir adresu, pridėdami 
25 centus pinigais ar pašto ženklais persiun
timo išlaidoms padengti.
THE DELANO CO. LTD., Dept. T.Z.

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

•-'Mow'1 • s«ecialy
bė reumatiškiems skausmams.

Pastaba: Tai yra tikras, atviras ir patikimas 
pasiūlymas, kurio gali kreiptis turė
dami tokius skausmus.

JL A A Ai

kad to teroro tikslas neleisti Be
tancourt demokratinės akcijos 
partijai laimėti rinkimus ateinan
ti rudeni ir per tai neleisti jai 
dar valdyti kraštą penkerius me
tus.

Kubos komunistų vadai Vene
zuelos sukomunistinimą laiko sa
vo uždaviniu nr. 1, nes Venezue
los pavertimas antrąja Kuba su- 
krėstų visą P. Ameriką. Venezue
la gyventojų skaičiumi (apie 5 
mil.) nedaug didesnė už Kubą 
(apie 4.800.000), bet pirmoji pasa
kiškai turtinga nafta. Venezuelos 
naftos daug kurui suvartoja JAV 
rytinis pakraštys. Šildomoji naf
ta yra sunki; 80-85% tos Venezu- 
eloje pagamintos naftos perka 
JAV. kurios pačios nedaug jos te- 
gamina, tad jei Castro tipo vyriau- 

isybė atsistotu Venezuelos pryša- 
kyje. naftos eksportas Į JAV galė
tų būt tyčia sustabdytas ir tuo bū
du būtti sutrukdytas JAV rytinio 
pakraščio apšildymas. Tad komu
nistai žino, kad JAV negalėtų ra
miai laikytis Venezuelos paraūdo- 
navimo atveju ir drastiškai įsikiš
tu i jos vidaus reikalus. Apie 
1500 venezueliečių revoliucionie
rių yra treniruojama Kuboje par
tizaniniam karui, tokiam, kaip P. 
Vietname. Toks karas paprastai 
ilgai užtrunka, o pasauliniam ko- 
mųęizmui to ir tereikia. Norima 
amerikiečiu visą dėmesį nukreipti 
į P. Amerika, kad tuo būdu jie 
pasitrauktu iš Europos ir Azijos, 
nes juk aišku, kad P. Amerika 
JAV-bėm yra daug svarbesnė, gy
vybinės reikšmės, negu tokia In
dokinija ar Indija.

Nuo 1918 m., kai naftos gamy
ba tapo smarkiai padidinta. Vene
zuela tapo turtingu kraštu, todėl 
revoliucijos kurstymas yra dirbti
nis reikalas. Revoliucija Venezu
eloje kurstoma ne venezueliečhi 
gerovei, o pasaulinio komunizmo 
tikslams. J- Gbs.

rtocl.cn
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Sujudimas Skiemonyse

įvykiai, apie[kuriuos]kalba Lietuva
Paskutiniu laiku atėjo iš įvai

rių Lietuvos vietų žinių, pagaliau 
apie tai savaip rašė ir “Tiesa”, 
jog 1962 m. liepos 13-14 d. Jul. 
Janonio kolchoze, Skiemonių pa
rapijoj, 18 m. mergaitei Romai 
Macvytei apsireiškė švč. Marija. 
Apsireiškimą matė ne tik Macvy
tė, bet ir keliolika kitų asmenų.

“Tiesoje” V. Miniotas ilgame 
straipsnyje rašo:
“Roma Macvytė vakare išėjo 

parsivesti iš ganyklos karvės. Do
bilienoje netoli balto kuolo pasi
rodė šviesos stulpas ir joje merge
lė Marija. Mergaitė išsigandusi 
puolė ant kelių ir apkabino Mado
nos kojas. Dievo motina liepė jai 
ateiti sekantį vakarą. Buvo šešta
dienis. Saulė jau buvo nusileidusi 
ir Roma vėl nuėjo į dobilieną. 
Marija stovėjo ant altoriaus, ant 
kurio degė žvakės. Macvytė jos 
paklausė, kodėl ji nepasirodanti 
vyskupams ir kunigams. Ši jai at
sakė: “Tu esi verta ir dėl to pasi
rodžiau tau”.

Marija, pagal davatkų pasako
jimą, nusiskundusi, kad Lietuvo
je tiek daug ateistų. Ji. labai, ver
kė ir jos ašaros krito tokio dydžio, 
kaip 5 kapeikos. Roma jos prašė 
duoti kokią nors ašarą, kad ji ga
lėtų parodyti žmonėms ir Įtikinti, 
kad ji iš tikrųjų yra mačiusi mer
gelę Mariją. Marija i tai atsakiu
si: “Aš pati padarysiu stebuklą ir 
pasirodysiu su dviem angelais”. 
Paskui Marija baigusi pokalbį 
šiuo pareiškimu: “Po to pasiliksiu 
Egipte du metu. Paskui pasirody
siu ateistams”.

V. Miniotas toliau Įrodinėja, 
kad visa ta istorija yra sumontuo
ta Skiemonių klebono A. Papuč- 
kos ir toliau išaiškina Marijos pa
sirodymą su dviem angelais taip:

“Jaunieji kolchozo komunistai 
dar užpylė vandens ant klebono ir 
davatkų malūno. Jie, išgirdę, kad 
Marija pasirodysianti su dviem 
angelais, aprengė baltai dvi mote
ris ir šios pasirodė kai kuriems 
jaunuoliams grįžstantiems iš šo
kių. Jie norėjo pajuokti stebuk
lus. bet jų šposas geriausiu atve
ju buvo nelaimingas”-'

Iš Įvairių iš Lietuvos ateinan
čių žinių matyti, kad Skiemonyse 
tikrai kas nors panašaus . buvo. 
Apie tai visa Lietuva kalbėjusi, 
tačiau dvasiškija i tai nesikišo, 
nes komunistinė spauda tuojau 
paskelbė, kad tai kunigų machi
nacija. Ką nors tyrinėti, tardyti 
dvasiški j a nesiėmė. Visa kaltė su
versta Skiemonių klebonui Alek
sandrui Papučkai.

Įvyksta atsivertimų
Stebuklo gandas tuojau paplito 

plačiai po visą Lietuvą. Minios 
žmonių ėmė rinktis i apsireiškimo 
vietą. Paaiškėjo, kad toji vieta 
(žemė) kitados buvo paaukota baž
nyčiai pastatyti, bet kilęs karas 
tai sukliudė. Iš Lietuvos rašoma, 
kad jau yra Įvykę keletas stebuk
lų ir labai daug atsivertimų tokių 
asmenų, kurie buvo žinomi kaip 
aršūs ateistai ir ilgą laiką nusto
ję praktikuoti religiją.

Minia norėjo nulinčiuoti 
iškunigį Ragauską
Valdžia, matydama, kaip reika

las vystosi, Įpareigojo iškunigi Ra
gauską. kad jis nuvykęs i vietą iš
aiškintų žmonėms, jog jokio ste
buklo nebuvę, o tik haliucinacija. 
Bet kai Ragauskas susirinkusiai 
miniai pradėjo kalbėti, kad čia 
tik apgaulė, prietarai, tai minia 
Įsiutusi ji apkūlė ir būtų visai nu- 
linčiavusi, tik policija išgelbėjo, 
skubiai įsodindama automobilin 
ir nusiveždama šalin.

Jau minėta “Tiesa” bara vietos 
komunistų organizacijas, kam nie
ko nedaro, kad sukliudytų žmonių

lankymąsi apsireiškimo vietoje. 
“Ką padarė kolchozo partinės or
ganizacijos? Gi Algis Bistrickas 
drauge su kolchozo pirmininku 
Stasiu Aukštuoliu padarė sode 
(matyt, apsireiškimas įvykęs prie 
sodo tvoros) paaukštinimą ir prisi
dėjo prie kitų, kurie keliais vaikš
čiojo dobilienoje aplink stulpą. 
Algirdui neatėjo nė į galvą priei
ti prie žmonių, kalbėti jiems ir 
aiškinti, kad nebuvo ir negali bū
ti jokio stebuklo, kad viskas yra 
tik kunigų ir davatkų išmistas.

Tokiu savo pasielgimu Algis 
Bistrickas ir Stasys Aukštuolis 
paruošė dirvą naujiems plepa
lams: kad komunistai biją stebuk
lų ir seka viską tik iš tolo” ...

Kas yra toji Roma Macvytė?*
Paskutinėmis žiniomis, toji 

mergaitė, Roma Macvytė, buvusi 
apklausinėta daugelio civilių ir 
dvasiškių ir rasta visiškai norma
li, sveika. Ji tiek prieš, tiek po re
gėjimo nepasižymėjo kokiu ypa
tingu pamaldumu: nebuvo nei da
vatka, nei sentimentalistė religi
niuose dalykuose. Buvo prakti
kuojanti, nieku neišsiskirianti iš 
kitų. Tokia liko ir po regėjimo. 
Ji iš to nedaro jokios reklamos. 
Kieno nors paklausta, ramiai ir 
visada vienodai pasakoja, kaip bu
vo. Žinoma, komunistų buvo tar
dyta, grasinta, drausta kalbėti, 
bet ji nebijo ir kartoja, ką mačiu
si. Yra baimės, kad kaip žmonių 
dėmesio objektas, gali būti iš-

tremta. Jos vienos liudijimas gal 
ir būtų galima paneigti, tačiau 
antrąjį Marijos apsireiškimą (tie
sa, tik didelę šviesą, o ne pačią 
Mariją) matė ir kiti žmonės, tarp 
kurių 10 vyrų.

Skiemonių klebonas Papučka, 
jau pirmiau dėl vieno dalyko tu
rėjęs daug nemalonumų, laikosi 
labai nuošaliai. Jam žinomos fak
to smulkmenos, tačiau į tą vietą 
nuėjęs tik po kelių savaičių, kur 
kasdien renkasi būriai žmonių iš 
visų Lietuvos kampų. Įvykį labai 
išreklamavo pati komunistinė 
spauda, pradėjusi niekinti ir pul
ti. Tada apie įvykį sužinojo ir tie, 
kurie iki tol nieko nebuvo girdė
ję, gyveną tolimose vietose, ir dar 
labiau pradėjo lankyti apsireiški
mo vietą. 4

Kiek visame tame įvykyje yra 
tiesos, sunku spręsti, turint tik 
nuotrupas, trumpus užsiminimus 
laiškuose. Bet viena yra tikra: 
kažkas sukrėtė visą Lietuvą, jei 
tuo turėjo susirūpinti net komu
nistų tūzai, jei apie tai su tokiu 
dėmesiu rašo net komunistinė 
spauda. Kaip ten su pačiu Mari
jos apsireiškimo stebuklu bebū
tų, stebuklu jau verta vadinti vien 
tai, kad ne vienas užkietėjęs ateis
tas grįžta į Dievą.

Nepaprastos drąsos mergaitė
Dar prieš R. Macvytės regėji

mą Lietuvoje buvo minima 14-15 
metų mergaitė, kuri, niekeno ne
inspiruota, pasidarė didelė apaš-

talė. Jos dėka vienmečiai moki
niai ėmė uoliai lankyti bažnyčią, 
melstis, eiti šv. sakramentų. To 
neužteko: ji lankydavosi antireli
giniuose susirinkimuose, mitin
guose, paskaitose ir drąsiai gin
čydavosi su ateistais, kurie nepa
jėgdavo atsispirti jos argumen
tams. Kas ją viso to išmokė? Nie
kas. Komunistai įtarė kunigą, kad 
jis ją yra įmokęs; dėlto ji tardė. 
Taip pat grasino ir tėvams, kurie 
čia buvo nieku dėti. Pagaliau tą 
mergaitę perkėlė i kitą vietą ir 
patalpino moksleivių internate, 
kad apsaugotų ją nuo pašalinės 
“žalingos” Įtakos. Bet po kurio 
laiko visi internato mokiniai pra
dėjo prie stalo žegnotis, rytais ir 
vakarais melstis, vaikščioti į baž
nyčią. Ir čia mažoji “apaštale” 
padarė savo. Bolševikams beliko 
ją išmesti iš mokyklos ir ištremti 
nežinia kur. Reikia tikėtis, kad 
ji, kur bebūtų, tęs savo misiją, 
nes, pranešėjo žodžiais, per ją 
aiškiai veikia šventoji Dvasia.

ELI

Red. pastaba. — Redakcija taip 
pat yra gavusi laiškų iš Lietuvos, 
kuriuose minimi įvykiai Skiemo
nių parapijoj prie Aluntos. Iš jų 
matyti, kad yra du Janonių kai
mai — vienas prie pat Aluntos, 
kitas —- 7 km. nuo Aluntos. Pasi
rodymas įvykęs pastarojo Janonių 
k. laukuose — Dagilkalnyje. Laiš
kuose pažymima, kad apie tai ra
šyti draudžiama.

1* o
Lietuvių gimnazijos Kennebunkport. Maine, JAV, skudučių orkestras, vad. T. Bernardino Grauslio, 
OFM. Vasario 16 proga jis dalyvavo meninėj programoj. Paskaitą skaitė rašyt. Ant. Gustaitis. 
Gimnazijos rektorius T. J. Gailiušis, OFM, paskelbė lietuvių k. konkursinių rašinių rezultatus. 
I premiją laimėjo K. Mačiulaitis, II — pasidalino St. Rastoms ir K. Kuraitis.

Pasaulio lietuvių seimas AL. GIMANTAS

ATEITIES PAMOKA

Adolfui Šapokai antrųjų metinių proga ST. YLA

ŽMOGIŠKOJI MŪSĮĮ VELIONIES ŠVIESA
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Kiekvieno žmogaus mirtis liku
siems iškelia klausimą: ar mes jį 
supratom, įvertinom, ar jam atsily- 
ginom? Bet ar mirusiajam tai svar
bu? Ar svarbu buvo velioniui Adol
fui, kad jis būtų buvęs labiau įver
tintas? Darbas, kokį jis dirbo, ne
buvo nuopelnas, o tik žmogiškoji 
privilegija.

žvelgdami į jam pastatytą pa
minklą, galėtume prisiminti kokį 
paminklą jis pastatė mums. Pamink
las tūri ne vieną pusę, ne vieną de
talę. Pirmiausia akį pagauna ben
dras įspūdis: granito paprastumas! 
Tą patį bruožą matėm ir jo asme
nyje. Tuo jis kalbėjo gal daugiau 
nei savo žodžiu ar raštu. Paprastu
mas buvo žymiausia jo savybė ir do
rybė. ši .-dorybė atskleidžia ir žmo-

giškąją didybę. Tik didelės asmeny
bės sugeba būti paprastos, kuklios, 
nepretenzingos. Tik tokie žmonės 
pajėgia teisingai vertinti save ir sa
vo vietą gyvenime. Dėlto mes ma
tėme velionį išlygintą savo laikyse
noj ir sprendimuose.

Jam skirtas granitas turbūt ne 
be reikalo pasipuošė trijų kryžių 
ibraižu, ne vien dėl jo, istoriko, ry
šio su Vilniumi. Tie trys kryžiai, 
manau, yra paminkliniai moraline 
prasme. Jie išreiškia trigubą velio- 
nies tikėjimą:

tikėjimą tiesa, teise ir gėriu; 
tikėjimą Dievu, tėvyne ir žmo
gumi;
tikėjimą tikėjimu, darbu ir 
kova!

1.
2.

3.

Tas trigubas tikėjimas išsaugojo 
jį karjeroj ir veikloj nuo prisitaiky
mų. Jis netapo situacijos žmogum, 
nors galėjo. Nedarė šuolių, nemėgo 
kompromisų, išvengė lūžių. įaugo 
i tikinčios, kuriančios ir kovojan
čios tautos kultūros bei visuomenės 
barus, natūraliai—laipsniškai, kaip 
medis savoj žemėj. Moksle siekė 
tiesos ir objektyvumo, visuomenėje 
žiūrėjo bendro gėrio ir pakantumo. 
Priešams nebuvo aitrus, draugams 
pataikius.

Mokslinis • kultūrinis jo našu
mas ir visuomeninis brandumas bu
vo lyg tie du jam skirto granito 
sparnai. Jei klaustume, kas toji 
užnugarinė, mažiausiai pastebima 
paminklo pusė, norėtųsi sakyti — 
darbas! Niekas ir niekur be jo ne
išaugo. Niekas sau nei kitiem be jo 
nepastato paminklo. Darbas — tai 
žmogaus auka, tai jo kryžiaus pa
pėdė.

Kryžiai šiame paminkle lengvina 
granito svorį ir švelnina juodą jo 
spalvą. Čiurlionio kapinių paveiks
las sušvinta kryžių viršūnėmis ir 
pačios kapinės, net tamsiausią nak
tį, šviečia stipriau už žvaigždes dan
guje. Mirusieji, nekliudomi regimy
bės, gali mums kalbėti laisviau ir 
veiksmingiau. Ar tie patys Vilniaus 
trys kryžiai, nugriauti mūsų tautos 
priešų, nebyloja nūnai daugiau nei 
tada, kai stovėjo kalne virš sosti
nės? Tokia yra žmogiškoji mūsų mi
rusiojo šviesa — tartum dieviško
sios kibirkšties atspindys.

Jei mes, likusieji, neįvertinom ar 
neįvertinsim Tavo palikto pamink
lo, Adolfai, įvertins Dievas — Am
žinoji šviesa, kuri tešviečia Tau per 
amžius!

LIETUVIAI SAVAME VEIDRODYJE
Dažnai tenka girdėti maždaug 

sekančių teigimų: per metus lie
tuviai teišperka 200 egz. kiekvie
nos knygos. Tai esą reiškia, kad 
lietuviai nebeskaito knygų; o tai 
jau blogai, nes implikuoja lietu
vių kultūros išeivijoje žlugimą. 
Arba: per visus tremties metus te-

o gal klestėjimo — nes, jeigu tos 
knygos buvo nesąmonė, tai tėra 
augšto lietuvių išsilavinimo ženk
las.

do surasti faktu reikšme, sudaro; Kuriuo mastu?
mano rašinio pagrindinę temą. | eia h. yra problema _ surasti 

Gerai ar blogai? > pagrindą, kuriuo galėtumėm pa
čia faktu vadinsime betkokį remti vertinanti sprendimą. Galė- 

i įvyki — kongresą, išreikštą nuo- tume tai išspręsti labai lengvai, 
: monę, daiktą — knygą, bažnyčią pVZ safcvdami — kiekvienas te- 
ir 1.1. Šiuos faktus galime imti

K. SKRUPSKELIS

netiek i faktu tikruma, kiek ban- te te fe-

buvo parašyta tiktai keli literatu-1 
riniai vertingesni romanai ir tai' 
rodo žemą išeivijos kultūros ly-Į 
gi. Arba vėl: daug jaunimo ne-

pavieniui ar juos suiesti i koki sos bendruomenes atšalima lietu-;
viškam reikalui. Arba dar: nors!?-®ls
visi išvykdami oasižadėiomp atveju tai nesudaro jokio

'voti už “krašto išlaisvinimą, šian- i fkirtt;m0' tokius bendrus vardik- 
dien VLIKūi tenumetame kelis 1US -ta?, Pat vadinsime faktais, 
dolerius ir tuo būdu savo prie
saiką sulaužome.

f Panašių pavyzdžių galime rasti

gul vertina pagal savo skoni. Bet - . 
toks atsakymas nei vieno nepa
tenkins, jau vien tik dėlto, kad 
tada nebus galima susikalbėti. 
Bet surasti atsakymą, kuris duo
tų vertinimams objektyvų pagrin
dą, nėra taip lengva, net ir jeigu 
klausimą keliame ne bendra pras
me, bet apsiribojame tik lietuviš
kos veiklos kontekstu. Nemanau, 
kad i ji galėčiau atsakyti, bet ma
nau, kad yra verta atsakymo jieš- 
koti; netik verta, bet ir būtina. 
Juk neturint realaus masto ir pa
dėties Įvertinimo iš tikro negali
ma veikti, nes tuo atveju nežinia 
ko mums labiausiai reikia, ką ga
lime padaryti ir ko negalime. 
Taip pat nežinotumėm ar Įdėtos 
pastangos atsiekė tikslą ar ne. 
Nuotaika, kad viskas gerai, kai 
taip nėra, sudaro rimtą pagrindą 
nieko neveikti. Lygiai taip pat 
nuotaika, kad padėtis yra bloga, 
jeigu ji tokia nėra, irgi veda į 
neveiksmingumą.

Kokiu mastu galime ir turime 
save vertinti? O gal vien tiktai su
prasti. kad toks vertinimas nėra 
savaime aiškus, ir kad nepagris
tas vertinimas, geriausiu atveju, 
tėra tiktai grynai asmeninės nuo
taikos išreiškimas? Jeigu tiek bus 
Įžvelgta, jau dalis problemos bus 
išspręsta. Mat, tai supratęs, nebe
gali žmogus pilvo skaudėjimo 
nuotaikoje parašytų žodžių mė
tyti lyg tai būtų naujausios Die
vo Įsakymų lentelės. Ir drįsčiau 
teigti, kad neviename laikraštyje 
tokioje nuotaikoje šitaip buvo ra
šyta. Aišku, nuotaikas gali reikš
ti visi, bet tai dar nėra kritika, 
atremta i tam tikra mąstą, te fe fe

i Ir visi faktai nieko daugiau apie 
save nepasako, išskyrus, kad yra 
taip ar kitaip. Faktai yra objekty
vūs ta prasme, kad jie yra vieši 
ir visiems prieinami. Bet verti
nime mes prijungiame dar vieną 
momentą, būtent, ar tuo faktu 
apibūdinta situacija yra gera ar 
bloga. Jeigu pvz. pilietis surūkė 
dešimt cigarečių, yra faktas. Kai 
sakome, kad jis gerai ar blogai 
padarė, jau'tą faktą vertiname.

Bet kodėl mes ji taip vertina
me. o ne kitaip? Sakinys, kuriuo 
išreiškiame faktą, atsiremia i tik
rovę. Bet kuo remiasi sakinys, ku
ris išreiškia vertinimą? Kodėl yra 
pvz. gera, kad pilietis surūkė de
šimt cigarečių? Gal todėl, kad 
pirkdamas tabaką jis parėmė ta
bako augintojus, kurie turėdami 
daugiau pinigų daugiau aukos 
Lietuvių Fondui, remiančiam lie
tuvišką kultūrą. O tai yra geras 
tikslas. Iš šio pavyzdžio matome, 
kad šiuo atveju vertinimas turi

PRAEITIES KLAIDOS
jau ne pasaulio, tai bent Niujorko jis vyks salėse ar viešbučiuose, su- tauXg^kon^aTrodo1 mūsų 
spaudos radijo, televizijos dėme- silauks ir iš tų viešbučių tvarky- 5w^tfnannia-gWPtin1tauri„ Ha. 
si. Pagaliau net pačio viešbučio tojų žymiai didesnio palankumo 
aplinkoje reprezentacinis momen
tas buvo mažokas ir neefektyvus.
Pvz. pasigesta bent ryškesnio pla
kato pastato išorėje, skelbiančio 
apie lietuviškąjį seimą. Šiaipjau, 
ne vienas, kad ir ne tiek svarbus, 
amerikinis suvažiavimas bei kiti 
panašūs Įvykiai beveik visada su
silaukia plakatų ir kitokių išorės 
ženklų, k.a. specialių papuošimų, 
vainikų, perpintų vėliavų, sveiki
nimo šūkių ir pan. Tiesa, po kar
totų pastangų viešbutis buvo iš
orėje iškėlęs Lietuvos trispalvę, 
bet ji buvo laikoma ribotą dienos 
laiką, tad nenuostabu, kad eilė 
tautiečių anomis dienomis ginči
jomės ir barėmės: ar buvo toji 
vėliava iškelta ar išvis jos nebu
vo; vieni ją matė, kiti ir visai ne
pastebėjo. Plakatas viešbučio fo
jė, tiesa, buvo, bet pasaulinio di
dumo Įvykiui atžymėti jis tikrai 
buvo ir permažas ir perkuklus ir 
permažai ryškus.

Sveikintinas užsimojimas
Todėl sveikintinas šių metų sei

mo ruošėjų užsimojimas, geres
niam to lietuviškojo pasaulinio 
Įvykio garsinimui, pirkti vietą vie
tos spaudoje, radijo ir televizijos 
programose. Tada jau būsime vi
siškai laisvi nuo kanadiečių žinių 
perdavimo tarnybų noro ar neno
ro mūsąji Įvyki reklamuoti, skelb
ti Torontui ir plačiajai apylinkei, 
kad, štai, viso pasaulio lietuvių 
atstovai renkasi jų didmiestyje 
savųjų reikalų svarstyti. Reikia 
manyti, kad tokiu būdu atkreipus 
vietinės visuomenės dėmesį sava 
iniciatyva ir pastangomis, kartu 
bus sudominta ir visa kanadinė 
aplinka. O tada jau bus nesunku 
tikėtis ir pačios kanadinės spau
dos, televizijos ir radijo dėmesio 
Įvykiui, kuris ne kuri kitą šiauri
nės Amerikos miestą, bet Torontą j 
pasirinko savajam sąskrydžiui, ži
nant, kad didmiesčiai yra itin su
interesuoti patraukti kiek galint 
daugiau Įvairių kongresų, suvažia
vimų ir pan. Įvykių, kurie visada 
vietiniams palieka ir nemažai pel
no, jau galima laukti kur kas Įs
pūdingesnės reklamos ir dėmesio 
lietuviškajam seimui. To, kaip 
anksčiau minėta, kaip tik labai 
stigo Niujorke.

Iš anksto ruošiantis, reikėtų 
galvoti, kad seimas, nežiūrint ar

Sekant PLB seimo pasiruošimo 
darbus, bent kiek jie matosi iš 
mūsų spaudos puslapių, ■ tenka 
džiaugtis rengėjų išradingumu ir 
pastangomis nekartoti tų klaidų, 
kurios buvo ryškios pereito sei
mo metu Niujorke. Nenorint tu
pinėti užgijusias žaizdas ir jas vėl 
iš praeities kelti, vis jau tektų 
drįsti pasakyti, kad niujorkinis 
Įvykis toli gražu nebuvo visu 100 
% pasisekęs. Todėl džiugu, kad 
šiemet jau bandoma iš praeities 
klaidų mokytis ir jų vengti šių 
metų rudeni Toronte.

Ko trūko?
Rašančiojo manymu, gana arti 

stebėjus pereitą seimą, bene silp
niausioji vieta buvo reprezentaci
nis momentas, ypač kiek iš tokio 
neeilinio ir svarbaus lietuviškojo 
gyvenimo įvykio galima buvo 
laukti. Tas seimas labai menkai 
tebuvo pastebėtas didžiojo Niu
jorko (kai kas mėgsta tą didmiestį 
vadinti pasaulio sostine) viešosios 
nuomonės formavimo institucijų. 
Atseit, nebuvo išnaudota beveik 
auksinė proga seimu atkreipti, jei
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Ontario prov. vyriausybė išleido keletą brošiūrų apie valdžios tar
nybas 13 kalbų. Jose paaiškinta žinotini dalykai apie darbą, sveikatą, 
viešąją globą, švietimą ir invalidų darbininkų kompensaciją. Nuo
traukoje — Ontario premjeras J. Robarts su pilietybės min. J. Ya- 
remko apžiūri pirmuosius brošiūrų egzempliorius.

gyvastingumą; svetimtaučių lie
tuviams duodamos premijos rodo 

; mūsų augšią kultūrinį lygį, o stu-ir reklaminiu priemonių, kuriu
• i i v i t/- 4 •‘jiiuou Miliūnui ivųi, v diicniekad nebus perdaug. Butų pui-ųjent^ms stipendiįos — lietuvio 

L’ii L'nri hnnf imi frnnti. _ *'ku, kad pastatas, bent jau fronti- 
nėję pusėje, būtų deramai ir dė
mesį patraukiančiai papuoštas ka- 
nadinėmis ir lietuviškomis vėlia
vėlėmis, kartu neužmirštant ir tų1 
visų kraštų vėliavų, iš kurių at-į 
vyks svečiai delegatai. Įvairių 
valstybių spalvos trauks praeivių 
dėmesį ir ne vienas bandys ir 
bent kiek plačiau sužinoti, kas ir 
kaip čia vyksta, kokia proga ir 
pan. O kodėl pvz. i atidarymo iš
kilmingąjį aktą ar banketą nepa
kviesti garbės svečiais ir Toronte 
reziduojančių tų kraštų konsulų, 
iš kurių suvažiuos tautiečiai?

Tai vis sumanymai, pasiūlymai,- 
jų gali būti ir daugiau. Pvz. vie
nas pažįstamas priminė spaudoje 
iškelti ir S. Amerikoje gana popu
liarų karalaitės rinkimą — Miss 
Lithuania — World. Sutikime, ne
visi jie Įvykdomi, nevisi ir rei
kalingi.

Pasaulinis mastas
Vieno svarbaus momento tikrai 

nederėtų išleisti. Jei jau prie sei
mo segame priedą “pasaulio”, tai 
jau reikėtų žūt būt pasistengti, 
kad jis toks ir būtų. Niujorkinis, 
tiesa, vadinosi irgi pasaulio, bet 
kai atidarymo metu buvo šaukia
mi delegatai, tas ‘pasaulinis’ grei
tai nubluko i lokalini (su išimti
mis) įvyki, ir nevienas dalyvis ta
da piktinosi, girdi, jei neįstengia
ma sulaukti bent vieno delegato 
iš visų lietuviškųjų bendruomenių 
laisvajame pasaulyje, gal iš viso 
derėtų atsisakyti ir to “pasauli
nis” vardo, kuriuo, šiuo atveju, 
buvo norėta labai daug ir reikš
mingo pasakyti, bet. deja, augštai 
šokus, teko žemai kristi... čia, 
žinoma, reikia pagalvoti ir apie 
lėšas ir laiką, bet nevalia užmirš
ti. kad lietuvių gyvenama ir Bra
zilijoje ir Urugvajuje ir Argen
tinoje ir Venezueloje ir Škotijo
je ir Britanijoje ir Australijoje ir 
N. Zelandijoje ir Austrijoje, Ita
lijoje. Vokietijoje, Šveicarijoje, 
Prancūzijoje ir kitur. Laisvojo pa
saulio Įvairių kraštų lietuviai tu
rėtų atsiųsti bent po minimaliau
sią atstovų skaičių. Tam turėtų 
būti rasti keliai ir priemonės. 
Tam laiko, kad ir neperdaug, bet 
dar turime.

Įgimtą pranašumą ...
Faktai ir jų reikšmė

• Nenorėčiau tvirtinti, kad šiuos 
pavyzdžius prisimenu visai tiks
liai, bet aišku tiek, kad panašiai 
kalbame kiekviena proga. Visa 
tai susilieja Į vieną bendrą užda
vinį: savęs, būtent išeivijos lie
tuviškosios bendruomenės, verti
nimą. šis kritikos ir gyrimosi pro
cesas kyla savaime. Bet toks ver
tinimo procesas, kaip veiksmin
gas visuomeninio gyvenimo mo
mentas, taip pat reikalauja verti
nimo. Turime save paklausti: ar 
kreipėme dėmėsi i visus faktus 
ir ar visi tie faktai yra faktai? ■ savo pagrindą ir iš jo gauna tei- 
Ar iš tikro tiek knygų perkama,' giamą vertę.
ar iš tikro lietuviukai gauna tiek Į Tikrovėje betgi netaip lengva 
daug stipendijų? Pasakymas, kad ■ tai įžvelgti. Sakykime, kiekvienos 
pvz. pernai dešimt studentų gavo ’ 
stipendijas dar nesudaro vertini
mo; dar mes norime žinoti, ar tai 
geras ženklas ar blogas. Jei nu
pirkta 200 knygų, ar tai daug ar 
mažai? Ar geriau pirkti daug kny-

knygos laidos per metus išperka
ma 200 egz. Ar tai daug? Nuta
riam, kad tai nedaug. Ar tai gera 
ar bloga, atsakymas nėra savaime 
aiškus. Ar tai išeivijos kultūros 

_______ w...... B . klestėjimo ar mirties ženklas? 
gu. o gal geriau mažiau pirkti, o' Gal mirties, nes tokiose sąlygose 
gal iš viso nepirkti? Šie pastarieji yra sunku knygas leisti, o knygos 
klausimai, kurie kreipia dėmesį! yra reikalingos kultūrai išlaikyti;

MOHAWK Furniture Ltd.
2448 DANFORTH AVE. ir 137 RONCESVALLES AVE. -**
Telefonas OX. 9-4444 Telefonas 537-1442

Pirmos rūšies Pittsburgh dažai

Reg. $8.75. dabar tik $6.35 
galionas. Sutaupote $2.40.

Specialus priedas 
pritaikomas emalis 

(Satinhide Trim 
Enamel) 

Reg. $3.35, 
dabar TIK 

$2.45 kvorta.

Dar turime pasilikusių SPALVOTŲ DAŽŲ 
iš praeitų metų — galionas tik $2.00. Visi 
dažai gaunami tik Ronccsvalles krautuvėje.

• Įvairūs kilimai.
• Naujausių madų sofos,
• Miegamųjų ir valgomųjų kambarių baidai,
• Įvairių firmų matracai,
• Virtuvės stalai, kėdės, šaldytuvai.
• Virimo krosnys, skalbimo mašinos,
• Vaikų baldai,
• Dažai ir kiti namų apyvokos reikmenys

Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 valandos 
ryto iki 9 valandos vakaro.
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tas komunistinio biurokratizmo už-PLANAI IR APIE
PLANUS APLAMAI
Kėdainių rajono “Šėtos” kolchozo “Visi gydytojai skundžiasi, kad jie 

pirm. V, Volkus nusiskundžia, kad perdaug apkrauti popierių rašymu, 
jam buvo duotas įsakymas 120 ha plo- Ateina ligonis gauti nedidelio pata- 
te sėti kukurūzus kvadratiniu-lizdi- rimo, o gydytojas pirmiausia čiumpa 
niu būdu. Rajono vykd. komitetas nemažą anketą ir reikalauja atsakyti 
taipogi įsakė nusipirkti kukurūzams į dešimtis klausimų. Taip popieriai 
sėti mašiną. Kolchozas mėgino aiškiu- 
tis, kad tokiai mašinai pirkti nėra pi
nigų. Vykd. komiteto pirmininkas už 
įsakymų nevykdymą kolchozo parei
gūnams pagrasino kalėjimu ir už
draudė išduoti kolchozui atsargines 
dalis ir geležį. Kolchozui teko kapitu
liuoti. Prievarta įsiūlyta mašina jie 
pasėjo vos du ha kukurūzų, o po to 
jos iš vietos neįstengė pajudinti net 
ir gamybinės valdybos inžinierius. 
Kukurūzų sėjimą teko užbaigti ran
kiniu būdu.

Vykd. komiteto ponai kolchozui už- 
planavo 7 tonas žibalinio kuro viryk
lėms kūrenti. Kolchozo vadovybė mė
gino aiškintis, kad kuras nereikalin
gas, nes fermose nėra augšto spaudi
mo siurblių. Naftos bazė pristatė ku
rą, kolchozas jį grąžino atgal. Užsi
rūstinę naftos bazės vadovai nutarė 
nubausti kolchozą — buvo iškabintas 
specialus įsakymas, kuriuo “Šėtos” 
kolchozui sustabdomas visų naftos ga
minių išdavimas. Sustojo kolchozo 
sunkvežimiai, nutilo kuliamosios, už
springo traktoriai laukuose... Kol
chozo pirmininką naftos bazės direk
torius pasveikino tiesiu komunistiniu 
žodžiu: “Neparduosime nieko, kol at
siimsite žibalinį kurą!...” Prie sie
nos priremtas kolchozo pirmininkas 
parsivežė 5 tonas niekam nereikalin
go žibalinio kuro, o po kelių savaičių 
gerieji komunistiniai dėdės iš rajono 
vykdomojo komiteto atsiuntė naują 
įsakymą, pagal kurį kategoriškai 
draudžiama naudoti žibalini kurą fer
mų viryklėms...

KAUNO GYDYTOJAI
Kauno miesto II ligoninės vyr. gyd. 

R. Dumčius, kalbėdamas apie kaunie
čius gydytojus, iškelia vaikų gyd. Al
donos Svideravičiūtės nepaprastą pa
sišventimą savo profesijai. Nepasiten- 
dama vien tiktai darbu ligoninėje, ji 
stengiasi aplankyti šeimas, turinčias 
mažų vaikų, skiepijimo pagalba pasto
ti kelią užkrečiamosioms ligoms. Pas
kutiniųjų trejų metų laikotarpyje jos 
apylinkėje išnyko susirgimai difteri
tu, vaikų paralyžiumi ir kokliušu.

Panašaus pobūdžio pasišventimą 
yra parodžiusi Kauno greitosios pa
galbos stoties gyd. Gražina Andriūnai- 
tė. Ji net tik suteikia pirmąją pagal
bą, bet ir toliau rūpinasi Į ligoninę 
atgabentais asmenimis, nors tai jau 
nėra jos tiesioginė pareiga.

Visoje Lietuvoje ir net už Lietuvos 
ribų yra išgarsėję Kauno gydytojai 
— Ž. Januškevičius, K. Jašinskas, J. 
Kupčinskas ir J. Brėdikis. Jie yra pri
taikę daug naujovių gydymo srityje. 
Kažkurie jų įdiegtieji metodai yra pa
saulinio masto.

Gydytojas R. Dumčius nepatenkin-

kartais užgožia žmones, kliudo greitai 
ir mandagiai aptarnauti pacientus. 
Ant stalo popierių krūva — už durų 
ligonių eilė..

Kauniečių gydytojų darbą apsunki
na ir pačių pacientų nerimta laikyse
na. Labai dažnai į namus iškviesta 
greitoji pagalba randa vyrą susibaru
sį su žmona — jie viens kitą norėtų 
pasiųsti į nervų ligoninę. Pagaliau yra 
dar tokių tėvų, kurie gydytoju gąsdi
na savo vaikus, neleidžia jam jų pa
skiepyti nuo užkrečiamų ligų...

RUSAI LIETUVIŠKOJE 
PADANGĖJE
Sov. Sąjungos civilinės aviacijos 49 

metų sukakties proga J. Paleckis ru
sus glostančia ranka pažėrė visą seri
ją garbės raštų. Iš apdovanotųjų pa
vardžių sužinome, kad Kauno ae- 
rostoties virš, yra Michailas Afnasje- 
vas, Lietuvos atskiros aviagrupės va
du — Nikalojus Batalovas, jo pavad. 
— Jakovas Goldbergas, Vilniaus ae- 
rostoties inž, — Ivanas Kovalčiukas, 
Vilniaus aerostoties virš, pavad. — 
Fiodoras Krasnopivcevas ir t.t. Į 14- 
kos apdovanotųjų sąrašą lietuvių ne
mėgstanti J. Paleckio ranka visdėlto 
teikėsi įtraukti tris lietuvius: Vilniaus 
aerostoties tarnautoją Laimutę Kar- 
laitę, pilotą Romualdą Račkauską ir 
Vilniaus aerostoties techniką Leoną 
Varną. —vkst—

KIJEVO STUDENTAI VILNIUJE _
Vasario 3 d. į Vilnių pasisvečiuoti 

atvyko traukiniu 500 Kijevo politech
nikos instituto studentų. Įprasti vad. 
“draugystės traukiniai” svečius į Lie
tuvą atgabena jau nepirmą kartą. Ant 
traukinio vagono buvo užrašai: taika, 
mir, Frieden, paix. Studentų svečių 
tarpe buvo ir per 100 užsienio kraš
tų studentų, besimokančių Kijevo po
litechnikos institute. Tris dienas Vil
niuje viešėję studentai apžiūrėjo ar
chitektūros paminklus, buvo vedžio
jami ir po įmones. E.

J. MAČIO-KĖKŠTO
PALAIKAI
Viiniaus radijo pranešimu, buvo 

rasta urna su 1902 m. JAV-se miru
sio poeto, publicisto, visuomenės vei
kėjo palaikais ir dabar pastatyta -Ii 
teratūriniame muzėjuje. Pagal J. Ais
čio duomenis Liet. Enciklopedijoj 17 
t.. J. Mačys-Kėkštas JAV gyveno dve
jus metus; jam 1902 m. mirus džiova, 
palaikai buvo sudeginti, o 1938 m. 
dr. J. Baltrušaitienė-Želvienė urną su 
poeto palaikais perdavė Vytauto D. 
un-to rankraščių skyriui Kaune. Nors 
dabar bolševikų garbinamas, tačiau 
Kėkštas, teigia Aistis, nėra buvęs re
voliuciniu dainiumi. Jis buvęs nema
žų gabumų lietuvis poetas-patrijotas, 
naujų kelių pradininkas. E.

LIETUVIŠKA TRISPALVĖ ANT 
MIESTO ROTUŠĖS. — Vasario 16 d. 
ant naujųjų miesto savivaldybės rūmų 
2.30 v. p.p. su iškilmėmis buvo iškelta 
Lietuvos vėliava. Ji ten išplevėsavo li
gi 10 vai. pirm. ryto. Tai nuopelnas 
mūsų kleb. kun. dr. J. Tadarausko. 
Sekmadienį AV bažnyčioje atgiedota 
Libera ir uždėtas vainikas kritusiems 
už laisvę.

Dar niekad Hamiltonas neturėjo to
kio gausaus Vasario 16 minėjimo. LN 
salė, kurioj telpa apie 700 žmonių, bu
vo pilnutėlė. Iš Montrealio Stp. Kęs
gailą su savo gilia patrijotine paskaita 
hamiltoniečianss paliks ilgai atmintina. 
Minėjimą pravedė mokyt. L. Virbic- 
kaitė. Svečių turėjome: naująjį miesto 
burmistrą V. Koops, visų mūsų pa
rengimų dalyvę, radijo kalbėtoją Miss 
Edith Hyder, latvių, estų atstovus ir 
kitų. Mūsų menininkai, choras, taut, 
šokių grupė ir dramos sambūris buvo 
paruošę gražią programą.

Bendr. valdyba nori padėkoti Lietu
vių Namams ir ypatingai jų pirm. St. 
Bakšiui, kurie nemokamai davė naudo
tis sale, atsisakydami sekmadienio ki
no teatro uždarbio. Taip pat didelė pa
dėka St. Daliui, kuris leido savo bute 
paruošti užkandžius svečiams ir prog
ramos dalyviams. Visi patiekalai bu
vo sunešti Bendr. valdybos narių.

Minėjime perskaityta rezoliucijos, 
kurios buvo pasiųstos feder. ir provin
cinės valdžios premjerams ir opozici
jos vadui Otavoje. Prie rezoliucijų su
darymo ypatingai daug sugebėjimo pa
rodė inž. Šmitas.

Prie įėjimo aukų lapais surinkta 
$280,50. Apmokėjus visas minėjimo iš
laidas, pinigų likutis bus perduotas 
Tautos Fondui. Teko pastebėti kaiku- 
rių mūsų tautiečių nepaprastą duosnu- 
mą lietuviškam reikalui. Ir ne todėl, 
kad jie materialiai geriau stovėtų, ar 
tuo siektų ko nors. K. M.

LIETUVOS GLOBĖJO IŠKILMES. 
Šv. Kazimiero minėjimas rengiamas 
kovo 10 d., sekmadienį, 4 v. p.p. Kated
ros mergaičių gimnazijos gražioje sa
lėje (Main Str., kur buvo vaikų eglu
tė). Paskaita — mokyt. A. Rinkūno. 
Meninė daly: jaunimo choras, sol. V. 
Žiemelytė, smuik. Stp. Kairys, “Gyva- 
taras”, mėgėjų teatras “Aukuras”, AV 
parap. choras, vad. sol. V. Verikaičio. 
Visi hamiltoniečiai ir kiti maloniai 
kviečiami dalyvauti šioj iškilmėj. Ren
gia — AV parapija.

LITERATŪROS IR MUZIKOS VA
KARAS rengiamas Toronte kovo 10 d., 
5 vai. v. Prisikėlimo salėje. Atvyksta 
aktorė B. Pūkelevičiūtė. Rengia — 
ateitininkai. Programą žiūr. Toronto 
kronikoj. Kviečiami dalyvauti ir visi 
hamiltoniečiai.

Lietuviai pašau ly j e

CANADA

Vasario minėjimo Edmonrone programos dalyviai. Pirmoje eilė
je iš kairės: A. Maslanyk — ukrainiečių grupės kalbėtojas, A. Smid- 
tienė - Rimkunaitė — solistė, E. Karosienė — deklamatorė, J. Popi
kaitis — Edmontono LB pirm.* ukrainiečių atstovas. Antroje eilėje: 
ukrainiečių atstovas, J. Baronas — pianistas. Nuotraukoje stinga J. 
Anderson — minėjimo kalbėtojo. Nuotrauka P. Vaitkūno

EDMONTON, Alta.
AUKOS TAUTOS FONDUI — $15 

— P. Ėglis; po $10 — J. Ežerėnas, A. 
Kantautas. P. Vaitkūnas; po $5: J. Ka
rosas, J. Augis, A. Dudaravičius, A. Še
petys, V. Taraškevičius, J; Popikaitis, 
J. Pilipavičius, A. Bajoras, P. Gudjur- 
gis, K. Šimkūnas, V. Kasperavičius, 
J. Anderson, T. Uogintas. Kiti aukojo 
mažesnėmis sumomis (dėl vietos sto
kos jos neskelbiamos, Red.). Iš viso 
aukojusių buvo 52; surinkta $155.50. 
Speciali padėka rinkėjams — V. Na- 

1 stašienei ir V. Taraškevičiui. J- P.

DAUGIAU KAIP 

pusė miliįono 
ASMENŲ TAPO

KANADOS PILIEČIAIS 
nuo to laiko, kai 1947 m. Įsigaliojo 

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

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

• teise balsuoti;
• teise gauti Kanados paša,
• teise į valstybinę tarnybą,

. • teise turėti pilną balsą Kanados 
viešo gyvenimo reikalų tvarkyme.

Fort William, Ont.
P. RADZEVIČIAMS IR p. MITALŲ 

VISAI SEIMAI reiškiame nuoširdžiau
sią užuojautą dėl Antano Mitalo stai
gios ir netikėtos mirties Toronte.

VASARIO 16 MINĖJIMAS Įvyko 
Prosvitos salėj Fort Williame. Nuošir
džiai dėkojame visiems prisidėjusiems 
prie minėjimo paruošimo: V. Semaškai 
už minėjimo pravedimą ir specialiai 
paruoštus kūrinius; Jūratei Mitalaitei 
už skambinimą pianu; P. Kajučiui už 
tvarkymą muzikos ir jo uošviui Mr. 
Miskelly, 522 Memorial Ave.. P. A., už 
paskolinimą garsintuvo ir plokštelių. 
Br. Kalibatui už rūpestingą darbą. F. 
Drukteniui, p. Prišui ir p. Kriščiūnie- 
nei už bilietų platinimą; P. Erslovui 
už aukų rinkimą TF ir už aplankymą 
ligonių Ontario ligoninėj; ponioms: L. 
Radzevičienei, A. Druktenienei, Gied
raitienei, Bagdonienei, Kalibatienei, 
Paukštienei, Kriščiūnienei, R. Semaš
kienei, P. Bružienei ir kitoms^ už mais
to atnešimą; V. Jokubauskui, F. Nor
vydui už talką. Pagaliau dėkojame vi
siems aukojusiems Tautos Fondui ir 
visiems atsilankiusiems į šią mūsų di
džiąją šventę.

Parengime surinkta' aukų Tautos 
Fondui $55. Visus tuos, kurie dar nė
ra paaukoję, labai prašytume paau
koti. Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris 
nebūtų atlikęs tos mažos pareigos Tė
vynės reikalams. Dar kartą nuoširdus 
lietuviškas ačiū visiems.

LIETUVIŲ ĮMONE CENTRAL TV7, 
615 Memorial Ave (Intercity), Port Ar
thur, Ont. padovanojo’ patefoną mūsų 
apylinkės bendruomenei. Labai ačiū.

Apylinkės valdyba

LIETUVIAI TAUTŲ PASIRODYME.
— Vasario 17-24 d. Kanadoj buvo pa
skelbta Broliškumo Savaitė. Ta proga 
JT dr-jos Burlingtono skyrius, pade
dant Hamiltono skyriui, suruošė Bur- 
lingtone taut, šokių ir muzikos vaka
rą vasario 23 d. Dalyvavo: ukrainie
čiai, olandai, lietuviai, airiai, škotai, 
italai ir kanadiečiai. Lietuviams atsto
vavo Hamltono taut, šokių grupė “Gy- 
vataras”, vad. G. Breichmanienės. Gru
pė stilingai pašoko “Sadutę” ir dina
miškąjį “Gyvatarą”. Iš žiūrovų ir ren
gėjų jie susilaukė didelio pritarimo ir 
gražaus Įvertinimo. Prieš šokius prog
ramos pranešėjas — Hamiltono tele
vizijos atstovas gražiai papasakojo apie 
Lietuvą.

Lituviams JT dr-joj atstovauja Lu- 
cija Skripkutė, kuriai šiame pasiro
dyme buvo pavesta tvarkyti visą prog
ramą.

Malonu, kad G. Breichmanienė, L. 
Skripkutė, o kartu ir visi šokių grupės 
dalyviai, skiria savo laisvą laiką ir dar
bą pagarsinti lietuvių vardui sveti
mųjų tarpe. E. S.

VAJUS TAUTOS NAMAMS 98 sa 
vaiteje davė $1700 ir pasiekė $95.100. 
X per Alf. Patamsį prie turimų LN 
$1300 pridėjo dar $500 grynais. Toron- 
tietis P. R. sutiko artimoje ateityje 
Įnešti $200. P. Kanevų šeima, patikė
jusi iki šiol LN $2000, pažadėjo pridėti 
dar tūkstantinę, kai LN v-ba bus su
rinkusi grynais $50.000. Visiems di
džiojo lietuviško židinio kūrėjams nuo
širdžiausia LN v-bos padėka!

GERA ŽINIA. — Vasario 28 d. gau
tas iš Toronto pasiūlymas morgičiams 
raštu šiomis sąlygomis: b-vė sutinka 
skolinti LN naujajam pastatui finan
suoti nuo $250.000 iki $350.000 iš 6% 
metams ir 20-čiai metų išsimokėjimui. 
Už jos darbą ir dokumentų sudarymą 
skaito 5%. Paskolai žirantų nereikia. 
B-vė sutinka skolinti, jei iki š.m. ge
gužės 1 d. turėsime ižde savų pinigų 
$100.000, o blogiausiu atveju $50.000 
grynais ir kitą $50.000 asmeninėmis 
raštiškomis garantijomis.

Dabar tik nuo mūsų priklauso su
kėlimas $100.000. Iš vajaus bendros 
$95.100 sumos yra apie $50.000 paža
dais. Dabar atėjo laikas juos tesėti ir 
naujosms jėgoms ateiti į pagalbą. Pra
leidę šį momentą, galime daug ką pra
laimėti. Tad kai pas mus apsilankys 
v-bos nariai, nė vienas neatsisakykime 
paramos.

LN BALANSAS ir pajamų bei išlai
dų apyskaita rodo tvirtą LN finansinę 
padėtį. Smulkiau ją panagrinėsime ko
vo 24 d. LN narių metiniame susirinki
me. Visi dalyvaukime!

LN “DELTOJ” šią visą savaitę, jau 
antrą iš eilės, rodomi du gražiausi fil
mai: “The Bridges at Toko-Ri” — iš 
Korėjos karo ir iš rusų gyvenimo Alek
sandro II laikais — “Prisoner of the 
Volga”. Pastarajame yra visa eilė po
puliarių rusiškų dainų ir graži intriga.

Ateinantį sekmadienį, kovo 10 d., 
du vokiški filmai: “Die Gdldene 
Stadt” ir “Hula Hoop Connie”. Abu 
spalvoti. Sk. St.

Quebeco provincijos separatis
tams remti, kurie nori atsiskirti 
nuo Kanados, Paryžiuje Įsteigta 
organizacija.

SUDBURY, Ont.

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

R. Ą. BELL, 
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris

52-16

AUKOS Š. FONDUI. — Atsiradus 
skubiam ir rimtam reikalui, šalpos 
Fon'dui aukojo: $5 — P. Venskevičie- 
nė, J. Kulnienė, P. Mazaitis. M. Prans- 
kūnas, J. Kačinskas; $4 — J. Bataitis; 
S3 — St. Jackus. K. Ramonas. J. Kriau- 
čeliūnas; $2 -r- A. Raškevičius, A. La- 
pienis, V. Stepšys, J. Martišius, A. Ga
tautis, St. Tolvaišą, Pr. Griškonis. Petr. 
Jutelis, A. Rukšys, L. Remeikienė, P. 
Semežys, V. šadreika, A. Jasiūnas, V. 
Lumbys, St. Liaudinskas. J. Paulaitis, 
A. Kusinskis, J. Stepčinskas. VI. Kriau- 
čeliūnas, SL Krivickas, Alf. Grigutis, 
Alf. Valaitis; $1 — A. Milčius, J. Striš- 
ka, P. Gabrėnas; $1.50 — K. Ramo
nas; $2 '— D. Kriaučeliūnaitė.

Visiems aukotojams lietuviškas ačiū.
V. šalpos Fondo Įgaliotinis

GAUSUS MINĖJIMAS. — LB vai 
dyba vasario 23 d. ukrainiečių salėje 
suruošė Vasario 16 minėjimą. Lietuvių 
ir svečių dalyvavo ypatingai daug. Mi
nėjimą trumpu žodžiu atidarė J. Kru
čas. Sugiedojus Tautos Himną, paskai
tą skaitė v-bos p-kas J. Lukšys. Gauta 
sveikinmo telegrama iš ukrainiečių 
bendruomenės.

Meninę programą išpildė naujai su
organizuotas Bendruomenės vyrų cho
ras, padainuodamas 5 liaudies dainas. 
Tenka pastebėti, kad Alekso Kusins- 
kio dalbas suorganizuoti ir išmokyti 
chorą buvo sėkmingas; minėjime prog
ramą išpildė be priekaištų. Jaunas, bet 
jau gerai pasižymėjęs akordeonistas 
A. Kusinskis išpildė 3 muzikinius da
lykėlius.

Programoje buvo ir šokiai, protar
piais prie muzikos paįvairinimo ir so
lo dainomis, kurias dainavo A. Kusins
kis, Gražina Kasperiūnaitė ir viena 
ukrainietė.

Prekybininkų paaukotas dovanas lo
terijai laimėjo: St. Liaudinskas, I. Ka
činskienė, Ę. Stonkienė ir J. Martišius.

Minėjimo paruošime talkino: p. Svie

žikai. p. Lukšienė, p. Kručienė. P. P. 
Juteliai, A. Gatautis.

Minėjimas praėjo geroje nuotaikoje 
ir gražaus solidarumo ženkle. J. Kr.

ŽVEJAI IR MEDŽIOTOJAI. — Ko 
Jonijos gamtos sporto mėgėjai nesnau
džia, nors šalčiai didžiausi, sniego 
daugybė. Kas gali automobiliais, kiti 
lėktuvais vyksta i apylinkės ežerus 
žvejoti. Sveikam gamtos sportui po
puliarinti keli iniciatoriai — St. Kri
vickas, Br. Dūda ir kt. organizuoja 
“Žvejybos ir medžioklės” klubą. No
rinčių būti nariais atsirado ir užsirašė 
apie 50 asmenų. Žada greit šaukti stei
giamąjį susirinkimą, kuriame turės bū
ti priimtas klubo statutas, išrinkti vyk
domieji organai ir aptarti gamtos spor
to reikalai. J. Kr.

LONDON, Ont.
LIETUVIŠKA TRISPALVĖ, kaip ir 

praeitais metais, plevėsavo prie Lon
dono miesto įstaigos namų miesto cent
re, visą vasario 16 dieną nuo 8.30 v. 
ryto ligi 4.30 v.v. Tai buvo gražus Lon
dono gyventojams priminimas mūsų 
tautinės šventės ir laisvės troškimo pa
vergtiems broliams.

KAUKIŲ BALIUS praėjo linksmoje 
nuotaikoje. Pirmą premiją užtarnautai 
laimėjo “indėnų” pora, vyras ir žmona 
— Bliumai, antra vieta atiteko “juok
dariui” — J. Brazlauskui. D. E.

JA Valstybės
AA KUN. VYT. DEMIKIS, gyv. 

Patterson, N.J., staiga mirė kovo 3 d.
KUN. J. BOREVWIUI, SJ, plačiai 

besireiškusiam kultūrinėj veikloj 
Montrealyje, grįžus į Čikagą, pavesta 
organizuoti katalikų radijo valandą.

SOL. L. BALTRUS, vienas jaunųjų 
dainininkų, baigęs Vienoje konservato
riją, šiuo metu gyvenąs prie RoČeste- 
rio, pasirodys pirmą kartą Čikagoje, 
dainuodamas “Pajacų” operoje kovo 
31 d., Studebaker teatre.

MIAMI HERALD, vietos stambiau
sias dienraštis, vasario 18 d. laidoj iš
spausdino nuotrauką mažų, taut, dra
bužiais pasipuošusių, lietuvaičių. Jos 
dalyvavo Vasario 16-tos minėjime, su
ruoštame ALTo vasario 17 d. liet, klu
bo patalpose.

L. KULIKAUSKĄ, pastaruosius 20 
metų tamąvusį Čikagos policijoj, 49 
metų amžiaus, ištiko paralyžius ir šiuo 
metu jis gydosi ligoninėj.

“CHICAGO AMERICAN” neseniai 
užsiminė, jog taip vadinami “Foreign 
Villages” pamažu nyksta, nors, esą, tas 
neliečia lietuvių centro — Marquette 
Park. Girdi, The Lithuanian plaza at 
Marquette Road and California Ave., 
tai esanti “mecca” 100.000 Čikagos lie
tuvių. Toji sritis, esą, žiba paminklais 
ir bendru lietuviškumu.

LENKŲ PRETENZIJOS Į VILNIŲ. 
Čikagos lenkų įkurta “Vilniaus mylėto
jų s-ga”, kurios pirmininku yra Ab- 
ramowicz, veda sistematinę propagan
dą už tai, kad Vilnius turi priklausyti 
Lenkijai. Vėliausiame tos org-jos susi
rinkime Abramowicz visdėlto išreiškęs 
apgailestavimą, jog šiuo metu taip va
dinami “realistai” lenkų politikai nu
stūmę į paskutinę vietą Vilniaus ir Lvi- 
vo problemas. Kitas gi kalbėtojas — 
A. Leščinski raginęs amerikiečių vy
riausybę ir spaudą plačiau informuoti, 
kam iš tikro privalo priklausyti Vil
nius.

LIETUVIU FONDAN įmokėjo: dr. 
V. šaulys $250, kun. J. Vilutis $400, 
V. Melnykas $500, Waterbury’ apyl. 
$1000, preL F. Bartkus $100, J. ir Br. 
Balčiūnai $200. Po $100: J. Vaineikis, 
E. J. Skladaičiai, S. ir A. Ramanaus
kai, A. ir Vyt. Vizgirdos, Br. Liškus, 
P. Karosas, R. šerelis.

Vokietija
DAILININKE ALINA GRAŽIENE 

neseniai į Vokietiją atvyko iš Panevė
žio. Kol kas apsigyveno pereinamoje 
stovykloje.

T. ALF. BERNATONIS, katalikų sie
lovados vadovas, išleido vokiečių k. 
platų pranešimą apie liet, katalikų 
būklę Vokietijoj 1961-62 m. Iš jo ma
tyti, kad registruotų liet, katalikų esa
ma 4.177. Iš Lietuvos ir Sov. Sąjungos 
atvyko apie 60-70 asmenų. 1961-62 m. 
liet, kunigai palaidojo 31 tautietį, su
tuokė 17, pakrikštijo 27. Liet, kunigų 
iš viso yra 23, kurių 13 dirba liet, sie
lovadoj, 4 — vokiečių, kiti — mažai 
darbingi ir yra prisiglaudę įvairiose 
vienuolijose. Daug lietuvių sergančių:' 
džiova — 162, chroniškų ligonių — 
284. Drauge su metiniu pranešimu T. 
A. Bernatonis išsiuntinėjo Vokietijos 
vyskupams ir kt. plačią informaciją 
apie katalikų būklę Lietuvoje.

NAUJI MOKSLO METAI Vasario 16 
gimnazijoje pradedami po Velykų, ba
landžio 23 d. Į I-ją klasę priimami lie
tuviai vaikai, baigę 4 pr. m-los skyrius. 
Priimami taip pat mokiniai ir į vyres
nes klases, jei turi atitinkamą pr. mo
kyklos ar gimnazijos išsilavinimą. Pra
šymus su išeitojo mokslo pažymėjimais 
reikia įteikti iki 1963 m. balandžio 5 
d. gimn. dir.: Privates Litauisches 
Gymnasium, 6941 Huettenfeld ueber 
Weinheim/B. Schloss Rennhof.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS taut, šo
kių grupė išpildė programą Rimbacho 
privatinėje gimnazijoje ir Viernheimo 
ūkininkų sąjungos šventėje. Gimnazi
jai tomis progomis buvo įteikta aukų/ 
Karlsruhe miesto valdybos pastango
mis kovo 3 d. buvo surengta didelė 
dainų ir taut, šokių šventė, kurioje 
programą atliko Vasario 16 gimnazijos 
taut, šokių grupė, dainininkė M. Panse 
- Sinianiūkštytė ir akomponiatorius Da
rius Lapinskas. Programos vadove bu
vo Eliza Tamošaitienė.

STUDIJŲ SAVAITES rugpjūčio 7- 
14 d. bendroji tema: ‘Tauta tėvynėje ir 
svetur”. Bus paminėtos sukaktys: a. 
700 metų nuo Mindaugo mirties, b. 100 
metų nuo 1963 m. sukilimo, c. 70 me
tų amžiaus V. Mykolaičiui - Putinui. 
Studijų savaitės moderatorium pa
kviestas prof. Antanas Maceina. Tech
niškoji studijų savaitės komisija: kun. 
A. Bunga, A. Grinienė ir J. Stankaitis. 
Studijų savaitės rengėjai: Ateitininkų 
sendraugių ir Studentų Sąjungos, Lie
tuvių Studentų Sąjunga, Vokietijos lie
tuviai skautai ir ELFB. V. inf.

Akademikų bendrabučio koplytėlėj šv. 
Mišias atlaikė Sitteno kun. sem. prof, 
kun. Juraitis. Po to visi susirinko Bris
tolio viešbuty bendrų pietų. Minėjime 
iš Miuncheno (Vokietijos) atvykęs 
prof. dr. J. Grinius - skaitė paskaitą 
apie Lietuvos resp. socialinius - idėji
nius pagrindus. Be to, buvo dvi dekla
macijos ir trys taut, šokiai, kuriuos at
liko p. Staniulienės iš Ziuricho vad. 
švekariečių šokėjų grupė (joj tik dvi 
lietuvaitės). Kad tie 16 entuziastų su
geba gražiai atlikti sudėtingus lietuviš
kus šokius, didelis nuopelnas priklau
so p. Staniulienei, kuri tą švekariečių 
grupę suformavo ir Jai parūpino ap
rangą.

Po iškilmingosios dalies įvyko Bend
ruomenės metinis susirinkimas. Per
rinkta pr. metų v-ba, kuriai pirminin
kauja vet. dr. A. Kušlys. Atsigavo ir 
bendrasis latvių • lietuvių • švekariečių 
fondas, kuriame lietuviams atstovau
ja dr. P. Radvila. Fondas vėl pradėjo 
siųsti aukas Vasario 16 gimnazijai.

šventėj dalyvavo su savo vaikais ir 
kelios šveicarės, kurios yra ištekėju
sios už lietuvių, ir lietuviai studentai, 
kurie, atvykę iš Venezuelos ir JAV, 
mokosi Šveicarijos un-tuose. ELI.

Ispaniją
A.SZWENDOWSKI, buv. Latvijos 

pilietis, Valencijoj yra suorganizavęs 
pensionatą ir kviečia pabaltiečius tu
ristus vasaroti arba pastoviai apsigy
venti. Kainos: nuo $15 mėn. už kamba
rį, su maistu — nuo $50. Taip pat 
esančios pigios nuosavybės. Pabaltie- 
čiams esąs specialus patarnavimas. Ad
resas: Valencia del Cid, Gran Via Fer
nando El Catolico 83, Puerta 6a. Spain.

Brazilija
AD. TRUMPIS, išgarsėjęs dievdir- 

bys, sulaukęs 105 m. amžiaus, vasario 
5 d. mirė Camilopolyje, netoli San 
Paulo. Į Braziliją jis nuvyko tuoj po 
I D. karo. Turėjo dvi dukteris; pas vie
ną jų iki mirties ir gyveno. Velionį 
palaidojo kun. J. Bružikas, SJ.

Kolumbija
KUN. SALDUKAS, žinomas veikė

jas, saleziečių vadovybės perkeltas į 
Medelliną ir paskirtas Antioqios pro
vincijos saleziečių ūkio tvarkytoju. 
Persikėlęs į Medelliną gyvai įsijungė Į 
lietuvišką veiklą.

INŽ. J. KALĖDA, ilgus metus išdir
bęs tekstilės “Indulana” fabrike tech
nikiniu viršininku, persikėlė į metalo 
“Apoio” fabriką augštoms pareigoms.

Argentina
SESELĖS KAZIMIERIETĖS naujai 

nupirktame name įrengia naujokyną. 
Įstojo keturios kandidatės. Su naujais 
mokslo metais seselės turės 18 mergai
čių - kandidačių, daugiausia iš Entre 
Rios provincijos, šalia naujokyno sese
lės turi pr. m-Ią, kuriai vad. seselė 
Elenisa......

Australija
ADELAIDĖJE “Royal South Aust

ralian Society of Arts” suruošta paro
da, kurią vasario 20 d. atidarė vizituo
janti Anglijos karalienė. Su savo kū
riniais dalyvauti parodoje pakviestas 
ir Algirdas Kudirka, kuris išstatė 7 
kūrinius. Paroda truks iki kovo 8 d.

Paruošė Pr. Al.

Gardaus maisto 
SIUNTINIAI 

Į USSR
Pristatoma laike 2-3 savaičių. 

Pilnai garantuota.
20 svarų cukraus S15.90
20 svarų miltii S15.75
20 svarų ryžių $18.00
10 svarų sviesto S23.50
20 svarų taukų $26.90

to svanj cukraus
10 svarų miltų
10 svarų ryžių
10 svarų taukų.

Greetings "R"
*34.00
1 svaras kavos pupelių
1 svaras kakavos,
1 svaras šokolado, 2 4 sv. alyvos 
24

Šveicarija
VASARIO 16 VISUS JUNGIA. — 

Šveicarijos sostinėje Berne buvo su
važiavę tautiečiai atšvęsti Vasario 16.

ANTANAS LIUDŽIUS, B.L. 
savo Įstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
Į naujas patalpas — 

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

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

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.000, mor- 
gičiu paskolos iki 6fi^ tu7to vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolą draudimas. PILNAS ČEKIU PATARNAVTBAS.

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

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

svaro 
svaro 
svaro 
svaro 

_ svaro
Household 
Special Ml.80 
1 svaras kavos pupelių, 
10 svarų cukraus, 10 sv. miltų, 
10 svarų ryžių, 
5 sv. rūkyto bekono, 
2l2 svaro aliejaus virimui, 
2Ti svaro rūkyto kumpio. . 
PRAŠYKITE MŪSŲ PILNO SĄ

RAŠO, KURIAME RASITE 
DAUGIAU SIUNTINIŲ 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
tarnavimą — iki $35 — $3.50. 
Virš $35 — 10%.

Specializuojasi nuo 1947 metų.

GRAMERCY

2Į-
24
24

Shipping Co.
118 EAST 28th STREET, 

NEW YORK 16, NA\ USA. 
Tel. MU. 9-0598.
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SVYRUOJANTI PORANaujas bandymas Kanadoj

NAUJpjy KANADIEČU TEATRAS

E. Dauguvietytė • Kudabienė, 
Hamiltono lietuvių mėgėjų teatro 

“Aukuro” režisorė.

Toronto apylinkėje veikia 22 paskiri 
tautinių grupių teatrai. Kilo idėja su
organizuoti stiprų, reprezentacini, nau
jų kanadiečių meno vienetų ir pasiro
dyti angliškai kalbančiai visuomenei. 
Tai svarbi reprezentacinė jėga naujų 
ateivių vardui kelti ir reikšmingas me
no įnašas Kanados teatrui.

4 entuziastai nutarė kreiptis į Crest 
teatre valdybą su nauja idėja. Jie ga
vo teigiamą atsakymą ir ėmėsi darbo.

Pirmam veikalui buvo parinkti įvai
rių tautybių žymesni artistai, kurių 
pavardės anksčiau puošė didesnių Eu
ropos teatrų reklamas. Taip pat daly
vauja ir keletas jaunesnių, Kanadoje 
augusių jaunuolių. Prasidėjo darbas ir 
repeticijos.

Išrinktųjų artistų tarpe lietuviams 
atstovauja E. Dauguvietytė - Kudabie
nė, Hamiltono mėgėjų teatro “Auku
ras” režisorė.

Teatro organizaciniame darbe daly
vauja iš Toronto Stp. Ramanauskas ir 
A. Simanavičius.

Pirmieji du pastatymai įvyks sek
madienį, kovo 10 d., 2 ir 7 v.v. “Crest” 
teatre, 551 Mt. Pleasant Rd. ,

Aktorė Et Dauguvietytė • Kudabie
nė mielai sutiko atsakyti į keletą klau
simų ir supažindinti su šiuo nauju te
atru Toronte.

— Kokiu būdu patekote i šio 
naujo teatro artistų eiles?

— Pernai prieš Kalėdas telefo
nu paskambino iš Toronto režiso- 
rius estas Rein Andre ir paklausė 
ar aš nenorėčiau dalyvauti naujų 
kanadiečių teatre, kurio kolekty
vą sudarys Įvairių tautybių akto
riai. Būdama pati aktorė, susido
mėjau ir buvau pakviesta i Toron
tą pasitarti. Taip užsimezgė ry
šys, kuris ir nenutrūko.

-— Kuri vaidmenį vaidinate?
— Vaidinsiu Sigfrid rolę, kuri 

yra pagrindinės artistės mamos 
sesuo. Buvau pradėjusi vedamąją 
Mamos rolę, bet gyvenant Hamil
tone pasidarė neįmanoma penkis 
kartus i savaitę važinėti i repeti-

• cijas ir turėjau pasikeisti rolėmis 
su kita aktore.

— Repetuojant su 12 atskirų 
tautybių atstovų ar nekyla nuo
monių skirtumų i pagrindinius 
dramos meno principus?

— Mūsų Įvairios tautybės ne
trukdo rasti draugiškumo. Man 
rodos, kad toji atskirų tautybių 
idėja yra puiki. Bendras scenos 
tikslas sujungia visus i darnų vie
netą. Ką reiškia kita kalba, jeigu 
visi trokštam to paties — norim 
dirbti kaip aktoriai. Gal viskas 
su tuo veikalu pasibaigs, o gal'ir 
ne, bet svarbu, kad mes sureng
sim spektakli, kuriame dalyvaus 
12 atskirų tautybių atstovų, nes 
dramos menui, kaip ir muzikai, 
taisyklės yra universalios.

—- Ar nemanot, kad artistų ta- 
rena bei jų akcentas sudarys kliū
čių?

— Kadangi veikalas yra apie 
norvegus, tai mūsų akcentas yra 
visai priimtinas, žinoma, mes kal
bam Įvairiais akcentais, bet sten
giamės juos suvienodinti. Gal ne- 
visiems aktoriams tai pavyko. 
Kaikurie kalba labai gerai. Sek
dama vaidybą, turiu pripažinti, 
kad yra puikių ir rimtų aktorių, 
kurie, nežiūrint svetimos kalbos, 
pajėgė Įdėti daug jausmo. Jų ro
lės Įgavo gyvybę ir žodžiai pras
mę.

— Kuri veikalą režisorius pa-
* sirinko šiam pirmam pastatymui?

— Režisorius pasirinko John 
Van Druten “I Remember Ma
ma”. Šis veikalas buvo pirmą kar
tą pastatytas Rodger ir Hammer- 
stein 1944 m. New Heaven, 
Conn., kur artistų tarpe dalyvavo 
Marlon Brando. Po to šis veika
las rado puikų pasisekimą kituo
se teatruose.

Veiksmas vyksta San Francisco 
1910 m. ir liečia vieną norvegų 
emigrantų šeimą. Veikalas pa
gristas jaunos mergaitės prisimi
nimais. Tapusi rašytoja, ji rašo 
apie savo motiną ir jai brangius 
asmenis. Veikalas labai Įdomus; 
yra humoro, bet vyrauja realybė.

— Ką galite pasakyti apie vei
kalo režisorių?

— Režisorius — estas. Estijoje 
baigė dramos mokyklą, vėliau vai
dino ir režisavo estų tautini teat
rą Taline. Pabėgęs per praėjusi 
karą i Švediją Įkūrė estų teatrą. 
1948 m. atvyko i Kanadą ir dirbo 
CBC. šiuo metu priklauso estų te
atrui Toronte ir vakarais dėsto 
dramą Ryersono institute. '

Režisoriui teko sunkiausias už
davinys, bet jis mus visus sujun
gė. Jis dirba daug ir smulkmeniš
kai. Gerai pasiruošęs ir žino savo 
uždavinį. Režisoriaus ir aktorių 
darbas jau yra paruoštas. Mes lau
kiam tos valandos, kai aktoriai ir 
publika galės džiaugtis šiuo pir
mu ‘‘naujųjų kanadiečių” teatro 
pastatymu. E. Petrušaitis

Atsiųsta
Lietuviu Dienos, nr. 4-2910, sausio 

mėn. Pažymėtina dr. J. Jurkūno, Ma
žosios Lietuvos istorinė raida; J. Bud
rio, Klaipėdos miesto paėmimas ir kt.

Toronto Lietuvių kredito kooperaty
vas “Parama”. Sukaktuvinis 10 metų 
informacinis leidinys. 28 psl.

šaltinis, 1963 vasaris, nr. 1 (8). Ti
kybinės ir tautinės minties laikraštis. 
Red. kun. S. Matulis, MIC. Adr. 21, 
The Oval, Hackney Rd., London. E. 2, 
England. Prenumerata metams $2/

Laiškai Lietuviams 1963 m. 2 nr. A. 
Grauslys. Šventųjų širdies švelnumas; 
B. Auginąs, Tautinių švenčių prasmė; 
B. Krištanavičius, SJ, Kunigas karo 
sūkury; dr. J. Prunskis, Medikai ir re
ligija; P. Maldeikis, Vaiko draugai ir 
jų Įtakos ir kt.

Stasys Yla

Be Dievo viskas 
nustoja prasmės

šaulių kūrėjo Vlado Putvinskio - 
Pūtvio audringa kelionė

56.
žodis netikintiesiems tėvams

Savo vaikams neteikęs religijos, Putvinskis pajuto 
juos nuskriaudęs. Dėlto norėjo Įspėti ir kitus tėvus. 
Straipsnis “Tautinis vaikų auklėjimas — apie Dievą" skir
tas “tik netikintiems" nes tikintiesiems tėvams esą “sa
vaime aiškus dalykas".

— Visos pačių tėvų bėdos, kilusios iš tikėjimo neteki
mo, tai dar tik pusė bėdos. Jauni būdami jie neišvengia
mai tikėjo. (Dar nesu matęs doro netikinčio patrioto, 
kuris jaunas būdamas nebūtų tikėjęs). Jie nustojo tikėję 
jau sulaukę jėgų, kada galėjo .atlaikyti vidinę audrą.

— Bet kas bus su mūsų vaikaičiais?... Kuo užpildy
sime jų sieloje tuštumą, kuo nuraminsime gilesnio turinio 
troškimą? Ar turime teisės daryti juos mažus kankiniais?

— Ką daryti, kai vaikas klaus apie Dievą? Pasakyti 
"nėra” negalima. Jei tėvas yra bent kiek apsišvietęs, tai 
jau žino, kad nebuvo pasaulyje dar tokio mokslo, tokios 
filosofijos, kurie būtų įrodę tą “nėra"... Lieka visaip 
išsisukinėti, arba pasakyti “nežinau”. Taip daugumas ne
tikinčiųjų tėvų ir daro..., arba užmerkia akis, — leidžia 
kitiems vaikus pamokyti tikėjimo, paveda mokytojam — 
tyčia, tik formaliai. Jie galvoja šitaip: aš duosiu vaikui 
laisvę; kai užaugs, pasielgs kaip tinkamas — savo noru 
ir būdu.

— Deja, toks galvojimas, — pastebi Putvinskis, — yra 
baisus savęs apgavimas ir apsirikimas. Išgalės tikėti ne

Hollywoodo filmų pramonėjel 
turime nemaža pavyzdžių, kaip! 
dramos ar muzikinės komedijos, 
sulaukusios didesnio pasisekimo 
Niujorko Broadway teatruose, vė
liau pasiekia plačias žiūrovų ma
ses filmo pavidale. Tai lyg kietais 
viršeliais knygų, perkamų kaip 
“best-sellers” išleidimas populia
ria kišenine forma.

Panašiai Įvyko ir su nauju fil
mu “Two for the Seesaw”. Wil
liam Gibson parašė vien tik dvie
jų veikėjų vaidinimą. Premjera 
ivyko 1958 m. sausio 16 d. 
“Booth” teatre. Niujorke. Reži
soriaus Arthur Penn priežiūroje 
tuos vienintelius du vaidmenis at
liko Henry Fonda ir Anee Banc

roft. Vaidinimas susilaukė dide
lio ir pastovaus pasisekimo ne tik 
Niujorke, bet taip ir gastrolių me
tu visoje Amerikoje.

Dabartinis filmas visiškai pa
remtas William Gibson veikalu, 
tik teksto paruošėja Isobel Len
nart dar įvedė keletą veikėjų 
trumpose šalutinėse rolėse, kurie 
šiek tiek prisideda prie filmo pa
gyvinimo. Filme pagrindinius 
vaidmenis atlieka Robert Mit
chum ir Shirley MacLaine.

Po dvylikos metų vedybinio gy
venimo Omahos advokatas Jerry

SVETIMIEJI APIE MŪSŲ DAILININKUS PARYŽIUJE
Vyt. Kasiulis 1962 m. du savo 

darbus rodė nepriklausomųjų dai
lininkų salione — Grand Palais. 
Jo tapybos paroda įvyko Galerie 
des Beaux-Arts. Jo guašai buvo 
išstatyti akvarelinės tapybos sa
lione Paryžiaus modernaus meno 
mažėjuje. Lapkričio 17 — gruo
džio 22 įvyko jo darbų paroda 
Niujorke D’Alessio Gallery. Apie 
V. Kasiuli spauda rašė:

“Kasiulis, jausmingas dailininkas, 
daro subtilius paveikslus, kurių pa
grindinė žymė — dekoratyvinis pa
trauklumas ir lyriškumas. Jo spal
vos šiltos lyg vilna ir kaikurias Ka
siulio aliejines tapybas nesunku bū
tų Įsivaizduoti kaip paveikslinius ki
limus. — Pas Kasiulį nėra nereika
lingų smulkmenų, kiekvienas daik
tas žiūrovui perduodamas pačiu efek
tingiausiu pavidalu. Už tai ir už to
bulai atkurtas nuotaikas žiūrovui pa
tiks Kasiulio arklių lenktynės, jo 
gaidžių prekiautojai, atklydę iš gry
niausios tautosakos, jo muzikantai 
arba motinos su vaikais. Kasiulis už
buria ir skatina svajoti” (“Journal 
de 1’Amateur d’Art” )n

“Kasiulio tapyba turi žavėsi, ku
riam negalima atsispirti. Ar tik ne
kyla jis iš tos ironijos, su kuria vaiz
duojami Kasiulio personažai ir iš jų

paminėti
Rinktinė 1963 m. nr. 12. Nidos kny

gų klubo leidinys. Surinkti straipsniai 
-atsiminimai iš periodinės spaudos 
apie Maironi, M. Biržiška. A. Purena, 
V. Kudirką.

Gaudeamus, nr. 2, SAS informacinis 
leidinys. Redaguoja R. Sužiedėlis, K. 
Lendraitytė, ž. Monkutė, P. Strazdai- 
tė. Adresas: 68 Glendale St., Brock
ton 39, Mass., USA.

Mūsų Vytis, 1962 m. nr. 6. Dvimė- 
nesinis * skautiškos minties žurnalas. 
Straipsniai: R. Šilbajoris, Žmogus lie
tuvių literatūroj; D. Gruodienė, Jau
nas dailininkas — naujieji horizontai; 
arch. Br. Lukštaitė, Mintys apie lie
tuvio architektūrą išeivijoj; E. Ka
minskas. Paveldėjimo raštas ir kt. 

pareina nuo vien galvojimo. Kad būtų tikima, reikia 
turėti jau nuo pat mažųjų metų tam tikru būdu išugdytus 

. sielos jausmus ... Tėvai, kurie nedutxla kūdikiui tikėji
mo, neturi teisės sakyti, kad duoda 'jam laisvę, nes jie 
iškart stato i toki padėjimą, iš kurio nėra išeities. Jau 
vėliau jis niekada nesugebės Įgyti sielai reikalingų sty gų 
tikėti. Jis neturės laisvo pasirinkimo. Visada yra lengviau 
tikėjimo nustoti negu įsigyti.

Pagaliau Putvinskis kreipias į tėvų - patrijotų sąžinę:
— Tėvui, tikram tėvynės mylėtojui, rūpi, kad jo vai

kai būtų irgi patriotai... Bot kaip tai padaryti? Kalbėti 
apie tėvynę, tautą galima vaikui tik tada, kai jis gerokai 
paūgėja. O čia reikėtų vaiko jausmai ugdyti daug anks
čiau. Be to, vien protavimo ir čia maža. Tėvynės meilė 
yra idėja ir dėl to jau iš anksto reikia ugdyti tos sielos 
stygos, kurios sugeba idėjos skambesiu virpėti. O. tat 
padary ti galima tik vienui vieninteliu būdu, būtent, kal
bant kūdikiui apie Dievą. Dievas tai yra vienintelė idėja, 
vienintelis aukštesnės doros pagrindas, kurį gali instink
tyviai atjausti kelerių mehj vaikas.

Šis straipsnis, parašytas Graužikų dvare 1926 m., ne
buvo spausdintas ligi po jo mirties.

Ar tiki, brolau?
Putvinskis pagaliau rado tikėjimą ir nusiraminimą. Tai 

buvo trejetą metų prieš jo mirtį. Savo rašiny “Ar tiki, 
brolau?”, jis kalba apie save ir draugus netiesiogiai, vaiz- 
džiais palyginimais:

— Kada nejaukiai ūžia šalto rudens vėjai, kada šaltam 
ilgesiui nėra galo..., ar tiki tuokart, drauge, kad ten 
kažin kur toli pietuose yra šiltas šviesus kraštas? Ar ne
tiesa, sunku vaizduotis, sunku tuo tikėti, tačiau taip yra, 
neišvengiamai yra.

— Ar atsimeni, drauge, kaip mes. tu ir aš klaidžiojom 
užburtam miške, ieškodami takelio tarp auksinių, mė
nulio apšviestij paparčių. Tu tuokart pasakojai savo sva
jones, apie savo meilę. .t Ji iš dangaus nužengusi... “Aš 
neiikiu. kad ji yra. Man rodosi, kad aš ją pamačiau sap
ne, išsvajojau. Man rodosi, negalimas daiktas, kad ji iš- 
tiesų būtų kur nors”. O vis dėlto ji yra... Tai ne sapnas. 
Tai tokia pat tikra tiesa, kaip ir toji, kad kiekvienam iš

t Ryan persiskiria su savo žmona ir 
‘išvyksta išsiblaškyti i Niujorką. 
Apsilanko Greenwich Village, 
Įieškodamas jaunų dienų draugo, 
bet atsitiktinai susitinka su Git- 
tel Mosca, linksma ir judria ba
lerina. daugiausia vis be darbo. 
Netrukus, beveik iš pirmo pasi
matymo, tarp jų užsimezga glau
dūs draugiški santykiai. Jerry su
siranda darbą ir pagelbsti savo 
draugei finansiškai, išnuomoda
mas tuščią palėpę, kur Gittel ga
lėtų duoti baleto pamokas. Vėliau 
jis rūpinasi ja, kai tenka daryti 
vidurių žaizdos operaciją. Laikui 
bėgant Gittel visai rimtai Įsimyli 
ir, nelaukdama pasiūlymo, pati 
paprašo, kad Jerry ją vestų. Ta
čiau advokato mintys vis dar 
Omahoje ir jis ilgesingai laukia 
telefono suskambėjimų. Tvarkant 
skyrybų reikalus, jam vis dar ten
ka pasikalbėti su žmona, likusia 
Omahoje. Teismui patvirtinus 
skyrybas, po keletos savaičių jis 
apsisprendžia grįžti pas žmoną.

Režisoriui Robert Wise, kurio 
ankstyvesnis kūrinys “West Side 
Story” susilaukė tiek premijų, te
ko nelengvas uždavinys teatrinį 
veikalą paversti geru filmu. Fil
mas pilnas ilgų dialogų, Įmaišoma 
tik keletas išorinių scenų, bet 

poetiškos aplinkos, kuri mus kviečia 
leistis į svajones? O gal tas žavesys 
išplaukia iš Kasiulio technikos: la
bai tikslaus piešinio, atlikto ant juo
do fono spalvotais brūkšniais ir spal
votomis dėmėmis, šešėlių ir šviesos 
kontrastingumo? Kas mus labiausiai 
patraukia, tai stipri tapytojo asme
nybė. Kaikas norėtų jį lyginti *su 
Chagall, Dufy, bet tikrenybėje skaid
rus Kasiulio vaizduotės pasaulis yra 
ištisai savitas” (“Le Figaro”).

Ant. Moneys 1962 m. kovo 16 
— balandžio 13 buvo išstatęs 15 
savo skulptūrų dvylikos prancū
zų tapytojų ir dvFejų skulptorių 
parodoje Galerie du Damier. Ba^ 
landžio 17-30 jis toj pačioj galeri
joj rodė 13 skulptūrų kartu su 
vienuolika paveikslų, kurie kan
didatavo i “Signatures 1962'’ pre
miją. Gegužės mėnesį A. Moneys 
su 2,50 m. augščio metalo skulp
tūra dalyvavo 14-jame jaunosios 
skulptūros salione Rodin muzė- 
jaus sode. Birželio mėn. jis išstatė 
vieną skulptūrą pirmajame Euro-1 
pos religinio meno salione Pary-| 
žiaus miesto modernaus meno 
muzėjuje ir birželio 24 dalyvavo 
tarpt, mažosios bronzos parodoje. 
1963 m. Sausio 22-25 A. Moneys 

! turėjo savo skulptūrų ir piešinių 
parodą Oeuvres Universitaires de 
Paris patalpose. Apie A. Mončį 
Edward F. Fry rašė:

“Savo paskutinių trijų metų dar
bais Moneys iškilo kaip vienas iš ne
daugelio tikrų ir ryškiai išsiskirian
čių talentų šių dienų skulptūroje. 
Jis neiliustruoja savo darbais jokių 
regimų vaizdų, neprisideda prie “ob- 
jet trouvė” krypties, kuri atsitikti
nai užtiktuose daiktuose Įžiūri este
tinę vertę, bet visą dėmesį sukaupia 
įgyvendinti grynai plastiškiesiems, 
architektoniškiems skulptūros užda
viniams. Tokia laikysena šių dienų 
skulptūros pasaulyje gana retai už
tinkama, ypač jei mes prisiminsime 
dažnus iliustracinius - vaizdinius Ce- 
sario skulptūrų sprendimus, dadais- 
tiškas Tinguely ir kitų pastangas ar
ba, sakysime, ekspresionistiškas ir

mūsų yra paskirta tokia pat laimė, nors ir retas temoka 
tiek sudrūtiriti skaistybe savo širdį, kad tą laimę pasiektų.

Autorius prisimena gyvenimo vargus, kuriem pakelti 
reikėjo “nepaprasti] dvasios jėgų”.

— Tokios valandos užeina kiekvienam gilesniam žmo
gui. Taip, kiekvienam gilesniam žmogui... be išimties. 
Ir jis vargsta ir kenčia daugiau negu visi kiti žmonės pa
saulyje ... (Bet), štai, dabar jau tu atgauni jėgas. Tau 
kaskart šviesiau, kaskart aiškiau, kur vra išganymas... 
Mirtis skubiai artinas, bet ji jau beveik nuveikta. Jau ne 
ji tave paims, bet tu ją priimsi iš malonės, kaip neišven
giamą pavargėlį, kaip nužemintą viešnią į tavo namą 
maldaujančią, kad jai leistum įvykdyti jos būtiną pareigą.

Noriu būti danguje su visa tauta
Putvinskis kalba apie “išgyventą ir dar likusią laimę", 

apie “savo pergalės vaisių ir užtarnautą apvainikavimą 
ramiajame atilsyje”, kuris ateina su mirtimi.

Jis dar grižo 1928 m. į Kauną prie savo sukurtųjų šau
lių. Tada Kaune jis dažna proga kalbėjo apie religiją^ Net 
paskutinį vakarą šaulių s-gos štabe' su pulk. Kalmantu 
praleido diskutuodamas tais klausimais. Dažna jo frazė 
panašiuose pokalbiuose buvusi:

— Aš nenoriu būti vienas danguje, bot su visa tauta!
Deja, mirtis — toji “nužeminta viešnia” — pasibeldė 

į jo duris ir išskyrė jį iš tautos 1929 m. kovo 5 d. Bet jo 
žodižais, ir mirtis “negali išbraukti 0 istorijos jau išgy
ventos ir dar likusios laimės”, negali sunaikinti “žmogaus 
pergalės vaisių ir užtarnauto apvainikavimo ramiajame 
atilsy”.

Tada laikas skaičiavo jo 56-tus metus.
Kažkas tremties spaudoj buvo parašęs, kad Putvins

kis palaidotas be religinių apeigų. Iš tiknijų, jo kūnas 
buvo pašarvotas Kauno įgulos bažnyčioj ir vėliau Kel
mės. Palaidotas su pamaldom Kelmės parapijos kapi
nėse, taq*> paprasti]jų žmonių. Toks buvo jo noras — gu
lėti ne tarp bajorų.

Po dvylikos metu atėjo nauja “vū'Šiūa ir išsh <x!ė iš 
dvaro jo žmoną į Sibirą, iš kurio ji iK'lx’grizo. Išvedama 
iš namų. Putvinskienė išsinešė ir aną Kristaus galvutę, 
kurią vysk. Valančius buvo jai dovanojęs.

šiaip daugiausia laiko praleidžia
ma tame pačiame kambaryje — 
na, ir šnekama. Telefoninio pasi
kalbėjimo scenose naudojama pa
dalinto ekrano situacija, kuri 
daug labiau suprantama teatro 
scenoje. Tačiau filme, naudojan
tis daug didesnėmis galimybėmis, 
šis metodas nevisai pateisinamas. 
Kai stengiamasi perduoti pasikal
bėjimą asmenų, esančių kelių 
kvartalų atstume, šis ekrano dali
nimas sudaro Įspūdi neva jie kal
bėtų iš gretimų kambarių.

Shirley MacLaine vyrauja visa
me filme. Jos vaidyba puiki ir 
matyt didelis talentas. Tačiau ten
ka pripažinti, kad ir pačiame 
tekste jos vaidmuo geriau išryš
kintas.

Robert Mitchum, savo priešpas
kutiniame filme “Cape Fear” tik
rai įtikinančiai sukūręs kerštau
jančio psichooato tipą, šiame fil
me vos atpažįstamas. Atrodo, lyg 
jam skirtasis Jerry vaidmuo bū
tų nepaprastai Įgrisęs, nuobodus.

Gausiuose, dialoguose, tarp ko
miškų išsireiškimų, atvirai išdis
kutuojama ir Įvairios vedybinio 
gyvenimo temos. Tačiau išlaiko
mas orumas bei rimtis, šis filmas 
rekomenduotinas t i k suaugu
siems.

pasakojamai iliustracines tradicijas 
skulptūroje, kaip jas išreiškė Gia
cometti, o toliau sekė Richier ir jos 
karta pirmąjį dešimtmetį po antro
jo pasaulinio karo”. “Moneys rodo 
simbolines formas, kurios išreiškia
mos taip, kad apdirbtoji medžiaga 
kuo labiausiai išlaikytų sau būdingą 
grožį” e (Arts”).

1963 m. gegužės mėn. A. Mon
eys su trim medžio skulptūrom 
dalyvaus Lascombes pilyje, ne
toli Bordeaux, trečioje “.Vynuogės 
ir vynas 1963” parodoje, kuri 
truks iki spalio mėn.

Pranas Gailius 1962 m. liepos 
ir rugpjūčio mėn. buvo išstatęs 2 
savo tapybas dvylikos tapytojų 
parodoje Galerie “Le Solęil dans 
la Tėte”. Lapkričio 6-30 turėjo 
savo akvarelių parodą Galerie Du- 
may. Gruodžio 6-9 du jo raižiniai 
buvo išstatyti lietuvių grafikos 
parodoje Freiburge. Vokietijoje, 
kartu su P. Augiaus, A. Dargio, 
V. K. Jonyno, Ž. Mikšio, V. Pet
ravičiaus, V. Rato, T. Valiaus, V. 
O. Virkau ir R. Viesulo darbais 
(Freiburgo miesto konferencijų ir 
parodų rūmuose). 1963 m. sausio 
8-15 Pratils Gailius ,su penkiais 
raižiniais (sausa adata) dalyvavo 
knygos iliustratorių salione Cer- 
cle de la Librairie. Sausio 9-28 jis 
buvo išstatęs vieną tapybą 14-ja
me jaunosios tapybos salione Pa
ryžiaus modernaus meno muzė
juje. Apie Pr. Gailių spauda rašė: 
/ .“Ribotam plote, kaip tinka akva
relei, Pranas sugeba sukoncentruoti 
visą pasaulį, iš lėto besimainantį, su 
visom dramatiškom įtampom. Jo
kiai apibrėžtai gamtos šakai nepri
klausančios formos juda, skleidžia
si, virpa taiklaus braižo tinkle, ku
ris pulsuoja neįtikimu gyvumu. Tai 
nepaprastai, originalūs ir retai už
tinkamo stiprumo regėjimai” 
(“Arts”).
Pranas Gailius rengia savo gra

fikos parodą vasario 22 — kovo 
15 d. “La Nouvelle Gravure” ga
lerijoj, 42. rue de Seine.

TAUTINIU
ŠOKIU ŠVENTĖ

ČIKAGOJE 
(International Amphitheatre, S. Halsted 

& 42nd Street)
Bilietai gaunami:
Cicero delikatesų krautuvė, 

1425 So. 49th Ave.
J. Karvelis, 3322 So. Halsted St. 
Marginiai, 2511 W. 69th St.
Royal Blue maisto krautuvė, 

4359 So. Campbell Ave.
Visose JAV ir Kanados LB apylinkėse
Paštu:
V. Grėbliūnas, 6941 So. Washtenaw Ave., 

Chicago 29, Ill., USA.
Bilietų kainos: 2, 3, 4, 5, 6 dot

Kultūrinėje veikloje
PROF. J. KAKARIEKA, dėstąs Con

ception un-te, Čilėj, šiuo metu porai 
mėnesių yra atvykęs į JAV. Minėtam 
un-te dėsto viduramžių istoriją ir isto
rijos filosofiją.

RASA GUSTAITYTĖ, gyv. Vašingto
ne, D.C., jau antri metai yra nuolatinė 
korespondentė “Washington Post”. 
Neseniai “Chicago Tribune” savo “Edi
torial” puslapyje komentavo jos išsa
mų straipsni apie Čikagos projektą iš
mokslinti varguomenę, kuriai duoda
ma nuolatinė pašalpa iš miesto.

“JAUNŲJŲ ŽINGSNIAI”, rotatoriu
mi spausdintą žurnaliuką išleido Cas- 
telnuovo Don Bosko kultūros būrelis. 
32 pusi, žurnale yra įvairių jaunesnių
jų ir vyresniųjų autorių kūrinių.

J. KARDELIUI, seniau “Lietuvos ži
nių”, dabar “Nepriklausomos Lietu
vos” redaktoriui, birželio 7 d. sukanka 
70 metų amžiaus. Sukaktuvininkas yra 
gimęs Girdžiūnuose, Rimšės valse., Za
rasų apskr.

DAINA VARIAKOJYTĖ, čikagietė, 
baigia rašyti disertaciją iš gamtos 
mokslų srities. Ją įteiks Berno un-tui, 
Šveicarijoj, daktaro laipsniui gauti. 
Ji tą un-tą yra baigusi.

MUZIKOLOGIJOS ARCHYVO glo
bos k-tą sudaro: pirm. prof. V. Jaku- 
bėnas, vicepirm. J. Bertulis, sekt. Skri- 
dulis, patarėjas J. Kreivėnas ir archi
varas J. Narutėnas. Archyvo garbės 
k-tą sudaro: gen. kons. dr. Daužvardis 
ir tėvas provincijolas Markaitis, SJ.

J. CICĖNAS savo ‘Dienų skeveldro
se” “Naujienų” dienraštyje, reiškia pa
garbą V. Civinskui, leidyklos “Terra” 
savininkui, už išleidimą nubolševikin- 
tos “Dabartinės Lietuvos Kalbos Žo
dyno” laidos. Esą, tas impozantiškas 
tomas įrikiuojamas Į knygų lentyną ly
giomis teisėmis su “Lietuvių Enciklo
pedija”.

NIKITA CHRUŠČIOVAS 
IR MODERNUSIS MENAS

Modernusis menas iš lėto skver
biasi ir už geležinės uždangos. 
Jau spaudoje girdėjosi balsų, 
kaip Chruščiovas išreiškė savo ne
pasitenkinimą. Maskvos priemies
tyje meno žmonės buvo susirinkę 
diskutuoti moderniojo meno. Jų 
nuomonės pasiklausyti atvyko ir 
pats Chruščiovas.

Vienas pirmųjų kalbėtojų bu
vo 71 metų poetas — propagan
distas Uja Ehrenburg. Kalbėda
mas apie rusų dailininko Robert 
Falk paveikslą, tapytą dar 1922 
m., Ehrenburg pareiškė: “Jūs, 
Nikita Sergiejevič, ir aš sensta
me ir gal nebeilgai gyvensime. 
Falk menas betgi gyvens tol, kol 
bus grožio ir meno gerbėjų”.

Ernst Neizvesnty, kurio skulp
tūra buvo Chruščiovo kritikuoja
ma, tarė:

“Jūs, drauge Chruščiovai, gal 
nemėgstate mano kūrybos, bet ji 
yra pripažinta tokių sovietų moks
lininkų kaip Kapitša ir Landau”.

“Ne dėl to mes gerbiame Lan
dau ir Kapitsą”, — atrėžė Chruš
čiovas.

Neizvesnty nutilo, bet jo ginti 
stojo garsusis poetas Jevtušenko:

“Jis grįžo iš karo sužeistas, su 
14 kulkų* kūne. Aš tikiu, kad jo

VYSK. V. BRIZGYS prieš vasario 16 
išsiuntinėjo gubernatoriams, senato
riams, kongresmanams daugiau kaip 
100. laiškų, informuojančių apie pa
vergtos Lietuvos būklę. Dabar gau
nami į laiškus atsakymai, kurie Lietu
vos bylai esą labai palankūs.

“DIRVOS” skelbiamas novelės kon
kursui vasario 15 d. atskridusi pirmoji 
kregždė — KU-KA slapyvardžiu pasi
rašyta novelė. Novelėms prisiųsti ter
minas baigiasi kovo 15 d. Pr. Ai.

A. JURĖNAS, evangelikų kunigas, 
verčia šv. Raštą į lietuvių k. iš origina- 
linių tekstų — hebrajų ir graikų kal
bų. N. Testamentas su psalmėmis jau 
išleistas ir gaunamas liet, knygynuo
se. Vertėjas stengiasi, kad jo darbas 
būtų priimtinas visų konfesijų lietu
viams. Jis nėra pridėjęs jokių komen
tarų, tik tekstinių variantų pastabas. 
Taipgi žiūrėta, kad ir vertimo kalba 
būtu gera, nors informacijoj nemini
ma, ar kuris kalbininkas ją peržiūrėjo.

Nauji lituanistiniai leidiniai:
Ernst Fraenkel: Litauisches Etymo- 

logisches Woerterbuch. Band I. A — 
privekiuoti. (Indogermanische Biblio- f 
thek II. Reihe: Woerterbuecher). Carl 
Winter — Universitaetsverlag Heidel
berg 1962, 656 psl. Neįrištas DM 140, 
su kietais lino viršeliais DM 148. *

Lietuvos Inventoriai XVIII a. Do
kumentų rinkinys. Sudarė K. Jablons
kis ir M. Jučas. Vilnius. Valstybinė Po
litinės ir Mokslinės Literatūros leidyk
la. 1962, 461 psl.
“Mitteilungen aus baltischem Leben”. 

Nr. 4 (40). Dezember 1962. 7. Jahr- 
gang. 34 psl. Priedai: 7. Arbeitstagung 
der Baltischen Gesellschaft. XVIII psl. 
“Nachrichten der Baltischen Zentral- 
len Bibliothek” Dezember 1962, psl. 
7-10. Herausgegeber Baltische Gesell
schaft in Deutschland, 8 Muenchen- 
Pasing, Graefstr. 72.

sveikata leis jam gyventi dar daug 
metų, kad mes galėtume gėrėtis 
jo kūriniais”.

“Tik karstas išgydo kuprotą, 
sako žmonės”, — nenusileido 
Chruščiovas.

Jevtušenko nepasidavė: “Aš ti
kiuosi, drauge Chruščiovai, jau 
praėjo tie laikai, kada karstas bu
vo gydymo priemonė”.

Nustebusi publika pradėjo plo
ti. Chruščiovui nebebuvo prasmės 
ginčytis.

Poeto Jevtušenko viešas drąsos 
parodymas neilgai truko. Dviem 
savaitėm po to praslinkus jis bu
vo pakviestas partijos ideologo 
Leonido Iljičevo, kuris jam ir ke
letui kitų jaunų intelektualų iš
drožė pamokslą dėl jų laikysenos. 
Iljičevas buvo nepatenkintas Jev
tušenko garsia poema “Babi Jar”, 
kurioje smerkiamas sovietų anti
semitizmas. Kompozitorius Dmit
ry šoštakovič pagal tą poemą bu
vo sukūręs simfoniją. Kultūros 
ministerija uždraudė betkur tą 
simfoniją išpildyti. Iljičevas “pa
siūlė” pertaisyti poemą ir nu
kreipti prieš V. Vokietiją.

Pagaliau, po nemiegotos nak
ties, Jevtušenko “siroko” poemą 
pataisyti. V. K.



Mann & Martel w.
2336 Bloor St W? •* Tel. RO. 2-8255

BABY POINT
$16,900 pilna kaina, gražus rupių 

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

BLOOR — WINDERMERE
$3.900 Įmokėti, 6 kambarių atskiras 

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

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

ventorius. Vienuolikos metų 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
SPORTINIŲ VARŽYBŲ 

KALENDORIUS
1. XIII-jų žaidynių plaukymo ir sta

lo teniso varžybos — 1963 m. kovo 30- 
31 d., Detroite, Mich.

2. XĮII-jų žaidynių krepšinio ir tink
linio varžybos — 1963 m. balandžio 20 
-21 d. Clevelande, Ohio.

3. 1963 m. pabaltiečių krepšinio, 
tinklinio ir stalo teniso varžybos — 
gegužės 11-12 d. Toronte, Ont. Rengia 
estai.

4. XIII-jų žaidynių lengvosios atleti
kos, lauko teniso ir futbolo varžybos 
— 1963 m. birželio 29-30 d. Niujorke, 
N.Y.

5. 1963 m. pabaltiečių lengvosios at
letikos, plaukymo, lauko teniso ir fut
bolo pirmenybės — liepos 20-21 d. Či
kagoje, III. Rengia latviai.

Artimiausiu laiku bus nustatyta 
XIII-jų žaidynių šachmatų ir komandi
niu lauko teniso varžybų datos.

FASK-tas

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio pirmenybėse. Vyčio ber

niukai D Ontario Curch lygos baigmi
niuose peržaidimuose, pralaimėję ant
ras rungtynes prieš St. Catharines Pats 
20:30, liko II vietoje. Nors jaun. krep
šininkai laimėjo pirmąsias rungtynes, 

-^-.čiau pergalę nulėmė dviejų rungty
nių krepšių suma 32:36. Ontario meis- 
terystei laimėti tetrūko 5 taškų.

Vyrai tos pačios lygos baigminiuose 
peržaidimuose, nugalėję St. Cyril ir Is
lington komandas, praeitą šeštadieni 
Virgil, Ont., pralaimėjo pirmas Onta
rio pirmenybių rungtynes 63:59 pasek
me. Žaidė: Staškevičius 19, Juozaitis 
15, Paulionis 8, Gvildys 8, Bacevičius 
7, Zadurskis V. 4, Šileika. Zadurskis 
R. Sekančios rungtynės įvyks Toronte.

Moterys TLB lygos pirmenybėse 
įveikė Ciccones 37:24. žaidė: Krakaus- 
kaitė, Rutkauskaitė 2, žolpytė 5, 
Prunskytė 16, Balsienė 5, Astrauskai
tė 9.

Stalo teniso pirmenybės artėja prie 
pabaigos. Trys Vyčio komandos I divi
zijoje, H-je ir V-toje, pateks į baigmi
nius peržaidimus. Taip pat pateks ir 
viena vaikų komanda, kuri dabar yra 
trečioje vietoje. Vaikų pirmenybėse 
geriausiai laikosi Ed. Zabiela, kuris in
dividualiuose laimėjimuose pirmauja 
turėdamas 20:1 pergalių santykį.

Kanados liet, stalo teniso pirmeny
bėse, kurios įvyks šį šeštadienį Toron
te suaugusių grupėje dalyvaus šie vy- 
tiečiai: P. Gvildys, J. Nešukaitis, O. 
Rautinš, E. Vaičekauskas, V. Baliūnas, 
Er. Vaičekauskas, A. Krašauskas, E. 
Sabaliauskaitė, L. Gustainytė ir V. Ne- 
šukaitytė. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
šios savaitės rungtynės. Antradienį, 

8.30 v.v., 23 Femdale Avė. TLB ly
goje Aušra Sr. žais su B-A komanda.

F. SENKUS REAL ESTATE Telefonas 533-4414

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 RcocnaviriiiC 
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų. DereSnCYICIUS
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

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

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
BLOOR — OSSINGTOS. $1.800 Įmokėti, mūro. 11 kambarių, naujas tinkas,

3 virtuvės, alyva apšildomas, užpakalinis Įvažiavimas, pirmame augšte 4 
dideli kambariai. Skubus pardavimas. Kaina $14.900. Liks viena skola 
balansui atvira

RONCESVALLES — PEARSON. $2.000 Įmokėti, mūro, 9 didelių kamba- 
rių, modern, virtuvės, du garažai. Kaina $15.000.

ANNETTE — BERESFORD. $8.000 grynais, 6 kambarių, atskiras, mūro, 
garažas. Labai geras pirkinys. Jokių skolų ant namo nėra.

JANE — ANNETTE. $2.000 įmokėti, 7 kambarių, gražių plytų, atskiras, 
pirmame augšte 4 kambariai. Alyva vandeniu apšildomas, mod. virt., 
rūsyje baigtas kambarys. Garažas, geras įvažiavimas. Kaina $17.900. Liks 
viena skola balansui 8 metams, atvira.

RONCESVALLES — INDIAN RD. $6.000 įmokėti, 10 kambarių, mūro, 
atskiras, privatus, platus įvažiav., geras namas. Prašoma kaina $21.900.

20 MYLIU NUO TORONTO 20 akrų geros daržovių žemės su visai* trobe
siais ir inventoriumi. Kaina $20.000. Padaromas geras pelnas.

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.

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 įmokėtu 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.

Trečiadienį, 6.30 va\, kavinėje prade
damas Aušros jaunių ir jaunučių stalo 
teniso turnyras. Sekmadienį, tuoj po 
pamaldų, B-C pusfinaliuose žais: Auš
ra Jr. — Tridents Jr. ir po jų Tridents 
Sr. — latvių H. Sr. Taip pat sekma
dienį, St. Michaels gimnazijos patalpo
se vyks CYO lygos II finalai: 2 vai. p.p. 
Aušra M žais su Corpus Christi M ir 4 
vai. p.p. Aušra J žais su Corpus Chris
ti J.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai. CYO pusfinaliuose Aušra M nu
galėjo St. Anselms 28:27, -22:23 ir 31: 
30; žaidė: M. Romanovaitė 8, 0, J. Si
monaitytė 4, 14, V. Juozaitytė 8, 5, A. 
Čeponytė 2, 4, L. Levickytė 0, 6, V. Ju
revičiūtė 0, 2, I. Janeliūnaitė, V. Be- 
kerytė, M. Gutauskaitė ir T. Dubinin- 
kaitė. Pirmose CYO finalų rungtynėse 
Aušra M. pralaimėjo Corpus Christi M 
11:29, ir Aušra J nugalėjo Corpus 
Christi J 20:17. Žaidė: Aušra M koman
doje — A. Čeponytė 4, V. Jurevičiūtė, 
L. Levickytė, T. Dubininkaitė 1, M. 
Gutauskaitė, J. Simonaitytė 2, V. Be- 
kerytė, I. Janeliūnaitė, V. Juozaitytė 
1 ir M. Romanovaitė 3: Aušra J ko
mandoje — R. Bilkytė 7, G. Zigmanta- 
vičiūtė, R. Narušytė, B. Starkutytė 5, 
J. čeponkutė 3 ir D. Klimaitė 5.

"Žiburių" 
Spaudos Bendrovės

metinis šėrininkų susirinkimas 
šaukiamas š.m. kovo mėn. 16 d., 
šeštadieni, 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

Dabarties žydų 
tikrovė praeities 

žvilgsniu
(Pabaiga).

šia ir kitokia įkyria prekyba 
žydai, žinoma, piktino žmones ir 
žadino tarpusavį nepasitikėjimą. 
Nors lietuviai ilgus amžius buvo 
priversti gyventi su žydais bendrą 
visuomeninį gyvenimą, tačiau 
plačių draugiškų santykių neiš- 
vystė. Visais laikais driekėsi lyg 
koks rėžis, skyręs mūsų tautie
čius nuo žydų. O tai, manding, ir 
reikėtų turėti galvoj, kai kalba
ma apie tragišką žydų likimą pra
ūžusio karo metu. Klystų kas ma
nytų, kad jų vaidmuo šių dienų 
Lietuvoje jau pasibaigęs, štai ne
seniai į šiapus atvykęs iš Lietu
vos ne eilinis, o visuomeniškas 
žmogus prasitarė: “Nuo 1950. I. 
22 daužausi tarp “išrinktųjų” ir 
tariuosi pažįstąs juos ... Izraelis, 
Izraelis ir dar izraelis. Šitie trys 
žodžiai nereiškia, kad esu fašis
tas. Man žydeliai patinka. Jie turi 
galvas, neveltui išrinktąja tauta 
vadinasi ir česnakus ir vištieną 
valgo”.

Cituotas mūsų tautiečio pareiš
kimas ir trumpa istorinė apy
braiža skirta-pirmiausia nubrėž
ti keliui, kuriuo turėtų būti ve
dami žydų ir lietuvių* santykių 
svarstymai istorijos eigoje.

Red. pastaba, ši pastraipa yra pabai
ga dr. J. Jakšto straipsnio “Dabarties 
žydų tikrovė praeities žvilgsniu” “Tž” 
9 nr. Per neapsižiūrėjimą spaustuvėje 
ji liko neprijungta prie straipsnio.

TORONTO
LIETUVOS GLOBĖJO IŠKILMĖ

Kovo 3 d. Prisikėlimo auditorijoje 
įvyko Lietuvos Globėjo šv. Kazimiero 
minėjimas. Programai vadovavo D. 
Girčytė. T. Rafaeliui sukalbėjus invo- 
kaciją, J. Matulionis savo paskaitoje 
supažindino klausytojus su dabartiniu 
popiežiumi Jonu XXIII, iškeldamas jo 
gyvenimo svarbesniuosius bruožus. 
Programos išpildyme daug pasidarba
vo Nek. Pr. M. seselės. Gražia kalba ir 
aiškia tarena vaikų darželio auklėti
niai Mičiūnas ir Mičiūnaitė pasakė po 
eilėraštį. Seselės Viktorijos vadovau
jamos, jaun. ateitininkės R. Urbonaitė 
ir R. Kolyčiūtė deklamavo P. Babicko 
eilėraštį “Malda". Iškiliai pasirodė 
šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimo 
choras, vad. kun. B. Pacevičiaus. Jis 
išpildė: Singcrbergo “Avė Maria", C. 
Francko “Panis Angelicus". K. Kavec- 
ko “Maldą už tėvynę", Th. Dubois 
“Adoramus Te". Reikia pripažinti, 
kad šis jaunimo choras yra pasiekęs 
augšto lygio ir yra pajėgus pasigėrė
tinai išpildyti sudėtingus kūrinius 4 
balsais. Visi dalyviai gėrėjosi puikiai 
paruoštu giedojimu ir poezijos monta
žu, kurį išpildė L. Rizaitė su Ed. Za
biela. Tik gaila, kad mažokai teatsi- 
lankė publikos. Visas dėmesys buvo 
sutelktas į mugę, kuri, matyt, sukliudė 
daugeliui dalyvauti vieninteliam kano
nizuotam mūsų šventajam skirtoje iš
kilmėje. šv. Kazimiero, kaip Lietuvos 
ir jaunimo Globėjo šventė, turėtų būti 
tautinio subrendimo, dvasinio entuziaz
mo diena, kurios atgarsiai sujudintų vi
sas kolonijas. Jaunimo o-jos turėtų tam 
skirti daugiau dėmesio ir atsieti mu
gę nuo šventės. Ks.

VASARIO 16 D. MINĖJIME
Liet. Bendruomenei aukų surinko: 

p. Jurkevičienė ir p. Misevičius $142.50 
p. Indrelienė ir K. Abromaitis 
,p. Jankutė ir p. Jurkšaitytė 
p. Simanavičiūtė ir J. Bakšys 
J. Vaitkus ir V. Bubelis

120.00
88.75
80.00
52.75

Iš viso suaukota $484.00
L. Levickis, valyklos “Lenard Clean

ers" savininkas, paaukojo vėliavų valy
mo s-tą $16.50, p. Kairys visuomeninin
kas ir maisto krautuvės savininkas 
(893 Dundas W.) minėjimo proga pa
dovanojo kruopščiai pagamintą Lietu
vos vytį. šv. Jono Kr. parapija apmo
kėjo $18 už vėliavą, iškeltą prie miesto 
rotušės.

Visiems minėtiems geradariams ir 
šimtams žinomų ir nežinomų aukotojų 
KLB Toronto apylinkės vardu nuošir
džiai dėkoju. Valdybos iždininkas

Ateitininkų žinios
SENDRAUGIŲ PLANUOTAS LIE

TUVIŠKOS ŠEIMOS TEISMAS dėl ar- 
tėjančių rekolekcijų, kurių metu Prisi
kėlimo par. salėje nebus jokių paren
gimų, atidėtas vėlyvesniam laikui. 
Teismui ruošiamasi ir tikimasi, kad jis 
visuomenėje ras susidomėjimo.

N. PRADĖTOSIOS MARIJOS SESE
LIŲ vadovaujamos moksleivės ateiti
ninkės atliko dalį programos iš Lietu
vos atvykusiu asmenų pagerbime.

“ATEITIES” ATSTOVAS Toronte 
A. Bumbulis, kreipiasi į visus, kurie 
dar nėra sumokėję “Ateities” prenu
meratos už šiuos ar praėjusius metus, 
kuo greičiausia tai padaryti. Laukiame 
garbės prenumeratorių. Garbės prenu
merata — $10.

Reikia pasidžiaugti mūsų kaimyniniu 
Hamiltonu, kuriame nėra nė vieno 
skolininko “Ateičiai”. Jer. Pleinys lai
mėjo už “Ateities” platinimą ir skolų 
išrinkimą pirmą vietą ir gavo $25 pre
miją knygomis. Jį Pleinys vėl tapo 
perrinktas sendraugių pirmininku ir 
jau eilė metų darbuojasi su Hamiltono 
jaunučiais ir moksleiviais ateitininkais.

VISI ATEITININKAI laikykime sa
vo pareiga atsilankyti šį sekmadienį į 
literatūros ir muzikos vakarą. Paragin
kime ir kitus!

JAUNUČIŲ IR JAUNESNIŲJŲ 
BERNIUKU ATEITININKŲ susirinki
mas — šį sekmadienį, kovo 10 d., 4 vai. 
p.p. Prisikėlimo muzikos studijoje.

JAUNESNIŲJŲ ir JAUNUČIU 
ATEITININKIŲ mergaičių susirinki
mas — šį sekmadienį, kovo 10 d. 3.30 
vai. p.p. Liet. Vaikų Namuose. Kvie
čiame visas mergaites. Narės dalyvau
ja uniformuotai. Prašom nevėluoti.

VYRESNIŲJŲ MOKSLEIVIŲ mer- 
gaičių at-kių susirinkimas — šį sekma
dienį, 3.30 vai. p.p.. Liet Vaikų Na
muose.

BERTAI GRIGUTIENEI mirus,

jos sūnui s. H. Stepaičiui ir žmonai

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —

Toronto skautų-čių tėvų komitetas, 
visi skautai-tės ir

Ats.
Pr. KERBERIS

Jo motinai mirus,
HERBERTUI STEPAIČIUI,

Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyvo “Parama 
valdybos nariui, 

reiškia gilią užuojautą —

HERBERTĄ STEPAITJ ir žmoną,

jo mamytei mirus,

nuoširdžiai užjaučiame

Mieliems

ELENAI IR HERBERTUI STEPAICIAMS

brangiai mamytei ir uošvei mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškia —

A. ir Pr. Ceponiai, J. ir S. Kairiai,
G. ir VI. Morkūnai, L. ir Č. Senkevičiai, 
M. ir B. Stundžios, A. ir VI. Šarūnai

HERBERTĄ STEPAITJ ir žmoną, 
jo mamytei Čikagoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame

E. ir A. Lorencai

BARBORAI GRIGUTIENEI mirus,

jos sūnų Herbertą Stepaitį ir žmoną

giliai užjaučiame

S. I. Girdzijauskai

Liūdesio valandoje

BARBORAI GRIGUTIENEI mirus

jos vyrui Juozui, sūnui Herbertui Stepaičiui, 
jo žmonai Alei ir kitiems giminėms 

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —

J. P. Augustinavičiai, A. P. Jurkšaičiai,
E. S. Kėkštai, J. A. Rinkūnai,
B. A. Sapijoniai, B. J. Tamulioniai

HERBERTUI IR ELENAI STEPAICIAMS, 
t

jo motinai Čikagoje mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame

Lietuviu skautu veikla
ŠI SEKMADIENI po visų pamaldų, 

visi SKAUTAI VYČIAI, aktyvūs ir ne
aktyvūs, renkasi skautų būkle labai 
svarbiam pasitarimui. Vytis

RAMBYNO TUNTO ŠTABO POSĖ
DIS — šį ketvirtadienį, kovo 7 d., 730 
v.v. skautų būkle. Vadovų dalyvavi
mas būtinas. Tuntininkas

STOVYKLAVIETĖS FONDUI auko
jo ir pirko pėdas: $100 M. A. Vasiliaus
kai; $25 AL. šeškus; po $20: J. Maniuš- 
ka, B. Pakštas; $10 A. Sakevičius; po 
$5: J. Karka, S. Krašauskas, J. Mačiu
lis. D. T. Renkauskai, J. Janulaitis. Z. 
Bukšaitienė, V. Adamonis, J. Švėgžda; 
po $2: J. Baltaduonis, V. Butkys; ki
ti po $1. Visiems aukojusiems nuošir
dus skautiškas ačiū.

PRIE KAZIUKO MUGĖS didelio pa
sisekimo prisidėo Lietuvos gen. kons. 
dr. J. žmuidzinas su ponia, O. česėkie- 
nė, L. Rickevičienė, O. Indrelienė, Ir. 
Vadauskienei, M. Stanionienei, F. 
Skrinskienė, J. Pacevičienė, L. Gvil- 
dienė, J. Adomavičius ir sales adm.

skautininkės-kai

Valdyba

Toronto Lietuviu “Caritas”

D. B. Baranauskai
B. S. Vaitiekūnai

Raškauskas. Skautai-tės esame dėkingi 
ir sakome visiems-soms skautišką ačiū.

P. Misevičius buvo išstatęs taut, dro
žinių parodėlę. Už parduotus drožinius 
pelnu dalinosi su jūrų skautais.

KAZIUKO MUGE buvo pradėta po 
pamaldų. Mugės komend. ps. K. Ba
tūra su raportu sutiko konsulą dr. J. 
Žmuidziną, lydimą tuntininkų ir Ka
nados rajono vadeivės. Priėmęs rapor
tą'konsulas tarė atidarymo žodį. Tun- 
tininkai įteikė konsului dovanėlę abie
jų tuntų vardu. Konsulas perkirpo bal
tą kaspiną, o visi vienetai palydėjo šū
kiais. Kiekvienas vienetas mugėje sten
gėsi parodyti savo iniciatyvą. Buvo 
matyti gražiai papuošti laimės šuliniai, 
stovyklos vaizdelis, kurį pastatė vy
čiai kandidatai, Gedimino pilis, sto
vyklavietės vaizdo planas ir nuotrau
kos, kurias rodė S. Dabkus ir J. Sta- 
nionis. Mugės valgyklos vadovybė taip 
skaniai vaišino, kad net pietų pritrūko. 
Mugę aplankė virš 20M svečių ir išpir-
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CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

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

QUEBEC — BLOOR, $2 500 įmokė- < 
ti, 6 kambarių, mūrinis na- < 
mas, kvadratinis planas, aly- ’ 
vos šildymas, balkonas. Kai- * 
na $14.900. <

JANE — BLOOR, $3.500 įmokėti, } 
gražus bungalas, moderniškai < 
įrengtas, užbaigtas rūsys, ga- j 
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- ( 
džiąis. Kaina $17.500. <

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

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

BABY POINT. Apie $6.000 įmokė
ti, 6 kamb., atskiras, mūrinis 
namas, kvadratinis planas, 
garažas su privačiu įvažiav.,

• gražus didelis kiemas.
SWANSEA — BLOOR. $7.000

įmokėti, puikus 7 kambarių, 
atskiras, mūrinis namas, 2 vo
nios, užbaigtas rūsys, gara- 
žas su privačiu įvažiavimu, 
dideli kambariai. >

INDIAN RD. — HIGH PARK.
$7.000 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.
?5metu 'lena atVira Sk°la < 10 BUTŲ APARTAMENTAS 

p S $15.000 įmokėti, puikus rupių ply-
HIGH PARK — BLOOR. $10.000 > tų, tik 7 metų senumo pasta-

įmokėti. vos keletos metų se- < tas. Balkonai, garaž. $12.000
numo; gražus 3-jų atskirų bu- < * metinių pajamų. Visas išnuo-
tų. viso 15 kambarių, plius < . - motas. Arti susisiekimo ir
rūsys, modernus mūrinis na- ( krautuvių. Prašo $72.000.
mas, 3 garažai. $375 mėn. S 
nuomos, geras pirkinys. > ge turime labai didelį pasirin-

SIMCOE EŽERAS, apie $10.000 > k!nu* ivairaus dydžio apartmenti- 
įmokėti, maisto prod, krautu- / n1^ namil- 
yė, restoranas, pakylių-šokių /
$alė su likerio leidimu, 3 ka- c ' n i " A 
tidžiai. gyvenamas butas ir 7 < J PiJlvSA 
kambariai nuomavimui;.apy- \ *
varta apie $32.000 metams, S LE. 2-4404
gali keisti į namą Toronte. Namų telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Lietuvių studentų į Niagara pusiasalis 
žinios

LITUANISTINIS PEDAGOGINIS 
SEMINARAS veikia kiekvieną penkta
dienį seselių namuose 57 Sylvan Ave. 
nuo 7.30 iki 9.40 vai. v. Kviečiami da4mas VKLS-gos St. Catharines skyriaus 
lyvauti ir liet, studentai, net ir tie, 
kurie šiemet nestudijuoja. Kursus jau 
lanko gražus būrys klausytojų, jų.tar
pe ir keletas jaunimo atstovų. Pastarų
jų reikia daugiau. Kursai labai nau
dingi ir tiems, kurie nemano būti mo
kytojais, nes padeda pagilinti ypač lie
tuvių k. žinojimą, šio penktadienio pa
skaitas žiūr. bendroj kronikoj.

NAUJOJI L. STUD. RĖMĖJŲ VAL
DYBA pasiskirstė pareigomis: J. Kar
ka — pirm., inž. Z. Mažonas — vice- 
pirni., J. Rinkūnienė — ižd., J. Augus- 
tinavičienė — parengimų vadovė, A. 
Gurevičius — sekr., kun. dr. K. Buč
inys — dvasios vadas.

DĖKOJAME p. GIRDZIJAUSKIE
NEI už dovanotus indus studentų būs
tinei per J. Mažonienę. Stud, v-ba

DAUGELIO FAKULTETŲ studen
tai jau pradeda laikyti egzaminus. Tad 
dalis studentų jau rinitai prilipę prie 
knygų, mažiau viešai bepasirodo.

VISŲ KANADOS UNIVERSITETŲ 
liet, studentai prašomi rašyti į šį sky
rių. čia mes daugiausia žinių gauname 
iš Toronto studentų gyvenimo, bet bū
tų visiems įdomu žinoti kaip liet, stu
dentai gyvena Montrealyje, Otavoje, 
Kingstone, Hamiltone ir kt. Kanados 
vietovėse. Išdrjskite parašyti apie sa
ve. Visi laukia naujų žinių.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (Prie Lansdowne Ave.) 
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 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, moderniškas 
restoranas. 8 kamb. namas. 2 ben
zino pompos. Ontario Motor 
League Service. $50.000 metinė 
apyvarta. Anglas savininkas.

KOTELIS — 20.000 GALIONU- 
$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 
Runnymcde Rd., gerų plytų. 6 
kamb. namas, moderniška virtu
vė. naujas šildymo pečius, gara
žas, geras morgičius balansui.

BABY POINT—JANE. $5 000 įmo
kėti. genj 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 MORGIC.
$4.000 įmokėti, geru plytų, atsk.. 
7 kamb. namas per 2 augšt., 2 pil
nai irengti 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, tarmų, vasarviečių, botellų, motelių {vairiose vietose ir 
(vairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

COLLEGE — DOVERCOURT 
$1.000 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 ivažiavimas. 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
$4.500 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. 
$30.000 metiniu pajamų. Pra
šo $145.000.

LAKE SIMCOE
$20.000 įmokėti, vasarvietė ant pat 

ežero kranto. 8 kambarių na
mas — lodge 20 kambarių, 
vienas 6 kambarių vasarinis 
namelis, 2 motelio vienetai 
po 2 kambarius kiekvienas; 
2 kabinos, vienas 4 kambarių 
vasarinis namelis. Visi baldai 
ir kiti įrengimai įskaityti į 
S67.000 prašomą kainą. Dide
lis 3l2 akrų lotas.

į VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ SĄ
JUNGOS NARIŲ DĖMESIUI! — Š.m.

į kovo 17 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. An
tano Vyniauto name, 261^ Welland 
Ave., St. Catharines^ Ont., yra šaukia- 

visuotinis narių susirinkimas/
Pagrindinis darbotvarkės punktas — 

skyriaus valdybos ir rev. komisijos 
pranešimas ir skyriaus bei sąjungos 
veiklos apžvalga; naujos valdybos rin
kimai ir ateities veiklos užplanavimai.

Atskiri asmeniniai pranešimai na
riams nebus siuntinėjami.

Skyriaus valdyba

JAV prez. brolis Robertas Ken
nedy jau pradeda ruoštis prezi

dento rinkimams 1968 m. Kenne- 
džių rinkimų mašinerija yra ge
riausia iki šiol buvusiųjų; ji dar 
tobulės per tuos kelis metus.

OILS LTD, 
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitos kuro-alyvos pristatymas, ir 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.
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T) T) E> rCQ Real Estate 
r IvV/vjJlviLoo Limited
1064 Bloor St. W Tel. LE. 4-9286

(prie Gladstone Ave.)

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 i JAV. Skubus oard., 
$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 
morgiė. balansui. Prašo $15.700.

BLOOR — WINDERMERE —
SWANSEA. 6 gražūs kamb., rupią 

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

BLOOR
rinis, atsk
mod. virt., .—OV1111I1O 
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.

JANE. 7 did. kamb., mū- 
kvadrat. planas. 2 

naujas šild., šoninis

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 morg. $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, pi ivatus įvaž. Idealus dviem 
šeimom. Prašoma kaina 
Vertas apžiūrėti.

$24.500.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

5

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

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

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

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

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

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

laupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

"PARAMA"
.Būstinė: 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. • Visu 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.

Lietuvss LAIKRODI NINKAS
F. B O C H U L I S

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

VALAU FOTELIUS
IR R'AIRIUS KILIMUS.

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

Skambinkite LE. 3-4912.

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

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

PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios pripažintas 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

SIUNTINIAI Į SUVALKŲ 
TRIKAMPĮ

Kaip kokia bomba sprogo mano na
muose, kai perskaičiau J. B. straips
nelį. Priežastis: mes siunčiame siun
tinius lietuviams, o jie patenka len
kams.

Iš gerb. J. B. išeina, kad tik kele
tas lietuviškų šeimų yra reikalingos 
tokios pagalbos. O jeigu gauna siunti
nius — parduoda ir pasidžiaugia bon- 
kele! Atseit, jie neturi džiaugtis siun
tiniais, į taip aprašomą vargingą gy
venimą tuose laiškuose nereikią kreip
ti dėmesio ir tų atliekamų drabužių 
nesiųsti, bet išmesti į šiukšlių dėžę, 
kaip kanadiečiai daro.

Aš su tuo nenorėčiau sutikti. Juk 
tie siuntiniai, mano nuomone, yra dau
giau moralinis sustiprinimas lietuvių 
toje naujoviškoje socialistinėje valsty
bėje. Juk vienas kitas siuntinys nedaug 
ką padės, jeigu jie patys nesistengs. 
O kad jiems siuntiniai reikalingi, tai ir 
patys lenkai nors ir apgaudinėdami, 
rašo lietuviškai, kad tik siuntinį gautų.

Aišku, nei vienas lietuvis lenkams 
siuntinio nenori siųsti, ypač dar to
kiems, kurie lietuvių neapkenčia.

i Iš dabar turimų dar neišpildytų 61 
laiško, atrodo, yra nemaža dalis tikrų 
lietuvių patrijotų, kurie išreiškia tą pa
tį, ką ir gerb. J. B.; net išvardina to
kius asmenis kaip lenkus, apsimetėliais 
lietuviais, bet iš tikrųjų lietuvių neap-

■ kenčiamais; piktinasi, kad tokie į mė
nesį gauna net keliolika siuntinių, o 
lietuviai — tik vienas kitas.

Tačiau tokius apgavikus lenkus mes 
greit galime išsijoti. Mums ir Suvalkų 
trikampio lietuviams tereikia turėti 
ten veikiančios Lietuvių Draugijos ad
resą. Toji draugija turi aprobuoti lie
tuvių laiškus, t.y. pripažinti, kad laiško 
rašytojas yra tikrai lietuvis ir jo pa
dėtis yra tokia, kaip laiške rašo.

Taigi, aš gavęs laišką (o ypač dabar 
turimus), tuoj rašau atgal, kad gautų 
iš Lietuvių Draugijos pažymėjimą, kad 
yra tikri lietuviai. Tada siuntinys bus 
pasiųstas. K. činčius

SIUNTINIAI IR BUV.
PUNSKIETĖ

“Tėv. ž.” nr. 7 (683) laiškų skyriu
je perskaitęs Buvusios punskietės laiš
ką apie padėti Suvalkų trikampyje ta
pau paveiktas.

Iki šiol niekur negirdėjau, kad klai
pėdiečiai, šiauliečiai ar vilniečiai pasi
vadintų buvusiais klaipėdiečiais, buvu
siais vilniečiais.

Ji sakosi kalbėjusi su vienu Šalpos 
Fondo pirmininku ir mačiusi 120 laiš
kų, bet yra Toronte kartoteka ir 3000 
laiškų ir jos pagalba atskiriami pelai 
nuo grūdų. Vietoje to ji mėgina aiš
kintis lenkų tarpe ir siūlo mums sek
ti lenkų pavyzdžiu. Mūsų reikalai skir
tingi.

Nepaslaptis, kad kaikam mūsų siun
tiniai savo tautiečiams nepatinka.

Tikiu, skaitytojai nekreips dėmesio 
i jos laišką, ir rems tautiečius, kaip ___ ___ _
kad rėmė anksčiau. K. Dargis j miestais, lietuvių čia tik saujelė. Bet

Red. prierašas. - Panašiu laišku! rei^a Pasakyti, jog.jie yra kieti, kaip 
kaip Buv. punskietės redakcija gav0 i ka.^ Ir tas Pienas, kurj daugumas Ha- 
neviena. Iš ju aiškiai matyti, kad dau- m«įtono lietuvių spaudžia is geležies 
gelis Suvalkų trikampio lietuvių siun
tinių yra reikalingi. Tai rodo, be kitko, 
ir gausūs prašymai. Juk niekas nepra
šo nereikalingų daiktų. Iš kitos pusės 
betgi reikia konstatuoti, kad siuntinių 
paskirstyme yra dideliu keblumu, ku- iz -
rių pagrindinis - vietinės atstovybės 
ar įstaigos nebuvimas. Ligšioliniai ban-1 
dymai ta linkme nebuvo sėkmingi.. 
Tenka tad naudotis tomis kontrolės' 
priemonėmis, kurios yra prieinamos ir 
jieškoti naujų. Vargu ar Suvalkų tri
kampyje veikianti lietuvių dr-ja da
bartinėmis sąlygomis galėtų tam rei
kalui pasitarnauti. Visdėlto savų tau
tiečių šalpa ir esamom sąlygom 
retų nutrūkti.

DAUGIAU PAGARBOS 
PENSININKAMS

E. šulaitis UTŽ” š.m. 8 nr. ironiškai 
paliečia naujai įsisteigusią liet, pensi
ninkų org-ją Čikagoje.

Liet, pensininkai, gaudami mažas

pensijas ir neturėdami nemokamo gy
dymo, nori kaip ir kitų tautybių pen
sininkai organizuotu būdų kovoti, be 
to, rūpintis kultūriniais ir šalpos rei
kalais. Geriau būtų, jei p. Sulaitis, bū
damas žurnalistas, prisidėtų prie senų, 
neturtingų, ligotų žmonių padėties kė
limo spaudoje bei jos gerinimo orga
nizuotu būdu. Dabar daugelis pensinin
kų numoja ranka ir laukia, kad kiti 
jiems iškovotų. Tačiau yra nemažai to
kių, kurie supranta, kad tik organiza
cijų dėka jie jau turi 8 vai. darbo die
ną, sveikatos apdraudą, kad ir netobu
lą, bedarbių pašalpą ir t.t. Iš provin-! 
cijos daug kas teiraujasi apie savo or- • 
ganizaciją, kuri Čikagoj kuriasi pa 
lengva. Greitu laiku ji pradės priimi
nėti narius iš Čikagos ir apylinkių. 
Provincija galės steigti savo organiza
ciją arba įstoti nariu į Čikagos pen-! 
sinmkų sąjunga. Ir Kanadoje pensi
ninkai galėtų susiorganizuoti.

Pensininkas

Reikia angliškų 
pavardžių?

Dabartinis Ford Motor Co. pir
mininkas yra John Dykstra. Ba
landžio mėn. jis išeina i pensiją. 
Tarp kandidatų užimti jo vietai
minimas John S. Bugas. Atrodo. L 
kad anglosaksiška pavardė nevi- Hamiltono miesto naujoji rotušė, ant kurios buvo iškelta Lietuvos

.ŠYPSENOS.

į-" 
1

sur ir nevisada lemia. vėliava Vasario 16 proga.

KIETA BENDRUOMENĖ KAIP ĮMONIŲ PLIENAS
PASIŽVALGIUS PO HAMILTONO MIESTĄ

Nuolat besiveržią įvairiaspalviai dū
mai iš milžiniškų kaminų jau aiškiai 
parodo pakeleiviui, jog Hamiltonas yrą 
vienas iš didžiųjų sunkios pramonės 
centrų šioje šalyje, čia yra milžiniškos 
kietojo metalo plieno liejyklos. Vie
tiniai žmonės net mėgsta pasigirti, jog 
Hamiltonas yra kietas miestas — Hard 
City. Tikrai, ir gyvenimas Hamiltone 
yra kietas, nes darbas plieno įmonėse 
yra sunkus, o tiršti, net kokso gaba
lais atmiešti dūmai sunkiai slegia žmo
gaus krūtinę.

Kaikuriuo atžvilgiu Hamiltonas yra 
panašus į mūsų prieškarini Kauną. Jį 
reikia skirti į dvi dalis, t.y, i senąjį, 
paežerių nusidriekusį su mažomis ap
rūkusiomis lūšnelėmis, ir į naująjį —

gausi, sukelti stambesnę sumą pinigų 
dideliam pastatui nėra taip lengvai iš
sprendžiama problema. Laimė, jog 
Hamiltono lietuviai yra kieti, kaip kad 
tas jų spaudžiamas plienas ir užsibrėž
to tikslo siekia gana atkakliai.

Vienas pirmųjų iniciatorių ir akty
viausių judintojų Hamiltono Liet. Na
mų statybos yra S. Bakšys. Tai labai 
geros sveikatos ir milžiniškos energi
jos žmogus. Taip sunkiam darbui rei
kia didelio pasišventimo ir dar dides
nio atkaklumo. Nežiūrint sunkaus dar
bo fabrike, S. Bakšys randa laiko ap
važiuoti plačias apylinkes rinkdamas 
pinigus ar bent pasižadėjimus Hamil
tono Liet. Namų statybai. Argi tik S. 
Bakšiui vienam yra reikalingi Liet.

sipirkę gan didelius namus vad. Delta. 
Tai pastatas, susidedantis iš kelių bu
tų, kino salės ir keletos krautuvių. Tie 
namai prieš daugelį metų buvo staty
ti visai kitam tikslui ir lietuviškam rei
kalui mažai patarnauja. Busimieji LN 
turėtų būti išplanuoti taip, kad jie 
vispusiškai tiktų liet, kultūrinei, finan
sinei ir kit. veiklai. Įvairūs kromeliai, 
buteliai, ar tai kitokios smulkios pa
talpos tik kenktų namų finansinei eks
ploatacijai ir tautiniam reikalui.

Kaikas reiškia sugestiją, kad turi
mas sklypas miesto centre būtų par
duotas ir nupirktas kitas kur nors to
liau nuo miesto, žiūrint grynai iš fi
nansinės pusės, tai gal toks pasiūlymas 
būtų ir realus. Bet mes turime gal-

ir____________________ - ^amai Hamiltone? Argi tai yra įmano- voje lietuvišką reikalą, t.y. lietuvy-
i.l v*enam ^ogui atlikti taip didelį feės išlaikymą kiek galint ilgesniam lai- 
, Hizsimojimą? S. Bakšys yra labai geras į Kaip jaunimas galės pasiekti va- 
’ vadųvas ir patyręs jau toje srity, bet karais LN už kelių mylių nuo miesto? 

kiekvienas supranta, jog vienam jokiu ge turime lietuvių banką ir daugy- 
būdu neįmanoma tai atlikti. Liet. Na- kjtu organizaciniu vienetu, kurie 
mai yra reikalingi visiems lietuviams, nuolat. turės lankytis LN. 
o ypač lietuviškam jaunimui.

Hamiltono LN valdyba turi gražų 
sklypą miesto centre ir galėtų tuojau 
pradėti namų statybą. Vienintelė kliu 
tis — stoka pinigų.

Mes turime net keturis liet, bankus 
Kanadoje, kurie jau turi dideles su 
mas pinigų ir jieško norinčių pasisko

Hamiltono dalis, pačiame centre turi 
turgavietę, lygiai panašią, kaip ir mū 
su Kauno senamiesčio ‘‘talkučkė”. Vi 
sai kas* kįta naujoje Hamiltono dalyje, 
t,y. ant kalno, čia gatvės tiesios ir pla
čios, namų dauguma nauji — moder-

HAMILTONO LIETUVIAI
Palyginus su Montrealio ir Toronto

rūdos. Jei skaičiuoti procentais, tai _
Hamiltono lietuvių veikla, bent dau- linti. Ar lietuviški bankai negalėtų fi« 

į geliu atvejų, toli prašoka didžiąsias lie- nansuoti Hamiltono Liet. Namų sta- 
tuviu kolonijas, štai tik vienas pavyz- tybos? Jei būtų nepajėgūs pavieniui, 
dėtis (“Tž” nr. 3, 1963): Tautos Fondo tai gal galėtų sudėti po lygią dalį ir 

' Atstovybės Kanadoje 1962 m. veiklos finansuoti statybą nekiln. turto pasko 
’ _ -- ^.—5 — lų formoje. Butų tuomet tikrai pagal

h | $2.000, 2. Hamiltono — $600, 3. Mont-^ posaki — savi pas savus.
• ! realio — 8320^Skaitlinės parodo kokia l Įvairios liet, taupymo bendrovės 

j yra proporcija tarp suaukotų pinigų ii/ Amerikoje finansuoja net dideles sta 
lietuvių skaičiaus. /tybas ir siūlo kreditą per spaudą. Gal
Įvairūs kultūriniai parengimai, mi- • Hamiltono lietuviai galėtų paprašyti 

nėjimai, sportas ir pan. vyksta Hamil- jrgi paskolos iš Amerikos?
Hamiltono lietuviai turi ir dabar nu

netu-,

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.

Didžiausias pasirinkimas 
MAISTO DOVANŲ 
SIUNTINIŲ

i 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.

tone beveik be pertraukos. Tai vis di
delio pasišventimo daugumos Hamilto
no lietuvių dėka.

MALDOS NAMAI
Būtų nusikaltimas praeiti pro šalį 

nepastebėjus Hamiltono lietuvių mal
dos namų. Mažytė ir kukli, lietuviškais 
raštais išgražinta bažnytėlė, bet jos 
dvasinė galia yra didelė. Ji kas sekma
dienį sutraukia prie savęs daugumą 
Hamiltono lietuvių parapijiečių. Para
pijos klebonas kun. dr. J. Tadaraus- 
kas; tai vienas iš tų didžiųjų V. Ku
dirkos stulpų. Jis niekad nepavargsta, 
jis dar pilnas jaunatviškos energijos. 
Jis greit kalba, vis skuba ir amžinai bė
ga vis pirmyn.

LIETUVIŲ NAMAI
Vienas seniausiųjų ir stambiausių

jų Hamiltono lietuvių užsimojimų, tai 
lietuviškųjų namų statyba. Kai lietu
viška kolonija savo skaičiumi nėra

MALDAKNYGĖ

PREL. PR. JURO 
Pataisytas II leidimas 

Išleido Tėvai pranciškonai
640 psl. Kaina $4. Labai patraukli, 
tinka kaip dovana visokiomis pro
gomis. Gaunama pas knygų platin
tojus ar leidėjus adresu:

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue. 
Brooklyn 21, N.Y., USA.

173616 DUNDAS ST. W„ Toronto
Skambinti kiekvienu laiku LE. 2-7733

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

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BĮSSETT
SEGUIN

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

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

KANADOJE GAUNAMA PAS 
SPAUDOS PLATINTOJUS.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

420 Roncesvalles Ave. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; 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.

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

Vieną gatvė į vakarus nuo Lansdowne, prie Bloor Street West.

VISI MAŠINŲ REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAŽE. Sav. V. STRIMAITIS

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISU RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

International 
Driving School

W. A. LENCK!

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. BRUKUS atlieka įvairins pila- 
ninq remonto darbus ir sustygavi- 
mus. Perka Ir parduoda naudotus 
pljaninus. Telefonas EM. 4-8757.

B.A., L.L.B.
TEISININKAS — 

ADVOKATAS - NOTARAS
100 ADELAIDE ST. W.

Roolo 107
Telefonas EM. 6-4182

Toronte

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

j naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

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

(pne Dufferin)

Visų rūšių automobflfų mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas.

Sav. Ant. Paikevičiui

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

Tel RO. 7-9947 
24 Humberriew Rd., Toronto

Kaip susitikom?
Jonukas klausia mamytę:
— Mamyte, kur aš gimiau?
— Toronte, vaikeli.

O kur tu?
Raseiniuose. , .
O kur tėvelis gimė?
Vilniuje.

— Tai kaip čia atsitiko, kad 
mes visi susitikome Toronte?... 
— klausia Jonukas.

Bylos pabaiga
— Mano vyras, — aiškina vie

na moteris draugei, — jau du mė
nesiai kovoja su elektros bend
rove.

— Na, ir kuo tas
— Abipusėmis lomis: 

bendrovė iš mūsų negaus pinigų, 
o mes iš jos — elektros.

Suprato skirtumą
— Koks skirtumas tarp kapita

listų ir komunistų?
— Vieni myli pinigus, kiti — 

žmones.
— Dabar man aišku, kodėl ka

pitalistai laiko po užraktu pini
gus, o komunistai — žmones...

Sovietinė mįslė
— Kas tai yra? Turi mažiausia 

30 jardu ilgumo, daugelį kojų, 
matoma visur, nori mėsos, bet 
pasitenkina ir bulvėmis...

Atsakymas: eilė žmonių prie 
maisto krautuvių sovietijoj.

Toks skirtumas...
— Ar žinai, koks yra skirtumas 

tarp saksofono ir cemento maišo?
— Nežinau.
;— Pučiant vieną — apkursta 

ausys, o pučiant kitą — užsikem
ša akys...

“Visagalis” ir badas
Apie diktatorių Maotsetungą 

yra sakoma:
“Kai jis pirštu parodo i kalną, 

medžiai pradeda stiebtis augštyn; 
kai jis parodo i upę, vanduo 
smarkiau pradeda tekėti; kai jis 
ant sienos žemėlapyje nubrėžia 
liniją, atsiranda plentai, ir gele
žinkeliai”.

Taigi, jis viską gali. Gailoka, 
tik, kad “visagalis” negali paga
minti pakankamai ryžių, ir kinie
čiai miršta badu.

Valgykloje
— Galima valgyti šias žoles su . 

pirštais? , /
— Ne, pirštus reikia valgyti at

skirai.
A. Lukas Parinko Pr. Alšėnas

■ APDRAUDA ■=»
: RO. 6-0811 arba RO. 6-0832

\ i PRANAS BARAUSKAS
’ k m3 " .‘SEn ) 49 CAMEO CRES, REAR JANE PARK PLAZA,
r TORONTO 9, ONT.

Commissioner for Taking Affidavits.
1

J DR. E. ZUBRIENE

. DANTŲ GYDYTOJA
i! ■ / . •

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

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
. - ■ . . .

DR. V. J. MEILUVIEN6 
DANTŲ GYDYTOJA 
262 Roncesvalles Ave. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORRIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St)

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
f Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelto galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis
470 COLLEGE ST, Toronto 

Telef. WA. 1-3924

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

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

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

Dažai ir sienoms 
popieris! sencSa, 

r TERPENTINAS

SKY’S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

TeL EM. 4-2715, Toronto, Ont

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

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

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAKŲ

RO. 6-7132

eten.ua
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Literatūros ir muzikos vakaras
Dalyvauja: B. Pūkelevičiūtė, B. Rukša, St. Prapuolenytė, P. Kozulis; pianistai: T. Gurevičius 

ir R. Karka; muz. St. Gailevičiaus vadovaujamas vyrų kvartetas. 1
Tai kultūrinis parengimas, kurio negalima praleisti! įėjimas — $1, i noksi, ir stud. — 25 et.

MONTREAL, Que.
Aušros Vartų parapijos žinios Į roję niekas plačiau neparašo apie 
— Prancūzu kataliku šalpos1 mūsų stovyklų gyvenimą, partiza-

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

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Praėjusį savaitgalį bažnyčia 

pasipuošė nauja šv. Jorio Kr., pa
rapijos dangiškojo Globėjo, kera
mikine skulptūra, kurios autorius
— dail. J. Bakis. Tuo būdu, visos 
stacijos ir statulos yra baigtos. 
Dailininkas šiuo metu ruošia pro
jektą galutinai užbaigti paminkli
nę lentą žuvusiems: papuošti kai- 
kuriomis detalėmis ir žibintais.

— G 'ėnios metu kiekvieną 
penktad enį 7.30 v. vakare baž- 
nyčioje laikomos šv. Mišios, o 
sekmadieniais 7 vai. vakare — 
giedama Graudūs verksmai.

— Šį sekmadienį 9.30 vai. rytą 
pamaldos Gyvojo Rožančiaus na
rių intencija. Po minėtų pamaldų 
parapijos salėje dr-jos susirinki 
mas.

— Savaitės laikotarpyje lanko
mos šios gatvės: Barttlet, Emer
son ir Perth. Ryšiumi su laidotu
vėmis praėjusią savaitę paskelb
tos, bet neaplankytos šeimos, bus 
lankomos šią savaitę.

— Praėjusį ketvirtadienį palai
dotas a.a. Jonas Tamulaitis. Ve
lionies žmonai Lietuvoje ir sūnui 
bei šeimai Toronte nuoširdi užuo
jauta.
- — Vanda Miniotienė su šešiais 
vaikais (nuo 2 iki 13 metų amž.) 
reikalinga moralinės ir medžiagi
nės geros širdies žmonių pagal
bos. Šeimos adresas: 350 Queen 
St. W., Torbnto, Ont. Telefono 
nėra.

— Parapijos jaunimo choras 
įdėjo daug pastangų rengdamasis 
šv. Kazimiero minėjimui. Pagar
ba choro vadovui kun. B. Pacevi- 
čiui ir visiems mieliems choro da
lyviams.

— Šį sekmadienį pamaldose 
prisimenamas miręs vilnietis kun. 
Stasys Venckus. Pamaldas užpra
šė punskietės lietuvaitės, gyv. 
Toronte.

— Jaunimo choro repeticijos 
įprasta tvarka: penktadienį 6 v .v. 
ir šeštadienį po lituanistinės mo
kyklos pamokų.

Šv. Jono Kr. pašalpinės dr-jos 
mėnesinis susirinkimas — šį sek
madienį, kovo .10 d., 3 vai. p.p., 
salėje virš “Tėv. Žiburių".

Pabaltietės moterys kovo 17 d.
5 vai. p.p. ruošia Prisikėlimo sa
lėje arbatėlę. Programoje — mo
kyt. P. Balčiūno trumpa paskaita 
ir lietuvių, latvių, estų solistai. 
Visuomenė maloniai kviečiama 

• atsilankyti. Pakvietimai gaunami 
pas v-bos nares ir J. R. Simana
vičių. tel. LE. 4-1274. Rengėjos

SLA 236 kp. susirinkimas — 
kovo 10 d. Liet. Namuose. Pradžia 
1 vai. p.p. Taip pat primenama, 
kad už savaitės, t.y. kovo 16 d. 
šeštadienį. 7 v.v. Liet. Namų di
džiojoj salėj įvyksta kuopos ren
giamas Juozinių pobūvis su prog
ramėle ir kitais įvairumais. Įėji
mas ir užkanda — $1.50. ap.

Vokietijos lietuvių vaikams rei
kia maldaknygių “Dievo vaikas”. 
Jau atsirado rėhiėjų, kurie tam 
reikalui atsiuntė aukų. Prie jų 
prisidėjo ir p. B. Jurkienė iš 
Montrealio — atsiuntė $5. “Žibu
rių” i- j dėkoja ir tikisi, kad at
siras *r . ugiau rėmėjų.

P a d r k a
l'ritikėi... o parap. klebonui Tėvui 

Placidui Hariui, OFM. už didelį palan
kumą sk< tams-tėms ir leidimą nau
dotis visor .is parapijos patalpomis Ka
ziuko mugei, kitiems Tėvams pranciš
konams, parapijos komitetui ir parapi
jiečiams nuoširdžiai dėkojame.

Skautai-tės

Literatūros 
ir muzikos 
vakaras
ĮvyksUs ši sekmadienį, kovo 
10 d., 5 va! .p.p. Prisikėlimo 
par. salėje yra retas tokio po- ... .
būdžio parengimas Toronte.

Visiems žinoma savo talen- 
tu aktorė ir rašytoja B. PŪ- 
KELEVICIŪTE atkurs vieną 
iš nemirštamų Krėvės legen- j ^ 7 ; '
du “Gilšę” ir publika turės įĮĮM
progos išgirsti jos pačios su- X
kurta “Raudą”, kurioje vaiz- .'.^1
duojamas Lietuvos partizano 
likimas ir mūsų tėvynės 
skausmas. Apie B. Pūkelevi- 
čiūtės rečitali Čikagoj “Drau- . 
gas” rašo: “Dinamiškoji vieš- 
nia buvo centrine viso kon- J
certo menininke, stebindama f į - <
pagautus klausytojus drama- jH
tiška jėga ir fenomenališka \ Č °
atmintimi”. Savo kūrinį auto- •> 
rė deklamuos kanklių muzi- .į--;:
kos palydima.

Išgirsime vietines Toronto literatūrines pajėgas — poetus: S. Prapuolenytę - 
Bunker, P. Kozuli ir B. Rukšą. Jaunieji pianistai: T. Gurevičius ir R. Karka 
jau torontiečiams yra žinomi. Vakaro metu jie skambins F. Chopin ir kitų 
klasikų kūrinius. Pagaliau, kas nesigėri muz. St. Gailevičiaus vyrų kvartetu? 
Kvartetas dabar yra naujame sąstate ir Toronte seniai begirdėtas. Sekmadienį 
jis pasirodys naujoj formoj.

Tad visi kovo 10 d., 5 v.v. skubėkime i Prisikėlimo parapijos salę. Panašūs .. .
kultūriniai parengimai yra nedažni Toronte. Įėjimas —t $1, moksleiviams ir; tvarkyti laikraščio leidimo rei

Prisikėlimo parapijos žinios
— Mirus a.a. B. Grigutienei, sū

nui H. Stepaičiui ir jo šeimai reiš
kiame gilią užuojautą.

— Praėjusį šeštadienį Prisikė
limo salėje įvyko iš anapus gele
žinės uždangos atvykusių pagerbi
mas. Šia proga Prisikėlimo para
pijos vadovybė nuoširdžiai dėkoja 
ypač brangiems Kanadon atvyku- 
siems, suteikusiems progą šiai su
sipažinimo ir susiartinimo šven
tei. Gili padėka juos sveikinu
siems, ypač Lietuvos gen. konsu
lui dr. J. Žmuidzinui su ponia, 
PLB v-bos vicepirm. J. Matulio
niui, KLB Toronto apyl, pirm. J. 
R. Simanavičiui ir šv. Jono Kr. pa
rapiją atstovavusiam kun. B. Pa- 
cevičiui. Esame dėkingi Prisikėli
mo par. komiteto pirm. dr. S. Če
pui už tvarkingą programos pra- 
vedimą, visiems programos daly
viams ir jų rūpestingiems paruo- 
šėjams, o be to, visiems prisidėju- 
siems darbu, patarnavimu ir rū
pesčiu prie šios šventės sėkmin
gumo.

— ši šeštadienį 8 vai. ryto lai
komos egzekv. Mišios už neseniai 
mirusį a.a. Antaną Mitalą. Šv. Mi
šias užprašė velionies bendradar
biai.

— ParaPij°L^Or° ,re?ltiCii?S: 1 studentams - MOct.“u«ikiamĮ“daug jaunimo.
Toronto ateitininkai sendraugiaiantradienį moterims, ketvirtadie- Į 

ni — vvrams.
— Vaikų choro repeticija sek

madienį 2.30 vai. p.p.
— Pirmos Komunijos ir religi

jos pamokos mokiniams bei gim
nazistams — sekmadienį po 10 
vai. Mišių Įprastose vietose.

— Jaunimo sekmadieniniai šo-i 
kiai per gavėnią sutaikomi.

—' T. Placidas yra išvykęs ii
JAV dalyvauti lietuvių pranciško-i
nu vadovybės posėdžiuose. Toron- i seminaro paskaitos šį penktadie .

nį: 7.30-8.10 — Mažosios ir Di-jSk. kūrėjai savanoriai. J. Tamulaičio

A.a. dr. A. ŠAPOKOS, bu
vusio ‘TŽ’ redaktoriaus, mir
ties antrųjų metinių proga 
kovo 9 d., šeštadieni, 9 vai. 
ryto. Prisikėlimo bažnyčioje 
bus laikomos gedulingos pa
maldos. Visi bičiuliai malo
niai kviečiami jose dalyvauti.

musų stovyklų gyvenimą, partiza
nų kovas Lietuvoje ir paskutinės 
kartos įsikūrimą Vakarų pasauly
je? šių dienų Vakarų pasaulyje 
gyveną rašytojai laikosi lietuviš
kos tradicijos ir romanuose dau
giausia vaizduoja tik idealius ir 
patrijotinius herojus. Tokiems ro
manams dažniausia ir skiriamos 
premijos, o kartais dar neparašy
tiems. įdomu kas geriau rašyto
jui: išgarsėti per premiją ar gerą 
veikalą?

Po paskaitos buvo diskusijos ir 
kavutė. A. M. '

metinis vajus prasideda šiandie ir 
truks iki kovo 18 d. Mūsų parapi
joje, kuri taip pat yra laikoma 
šios Federacijos nariu, rinkliava 
šiam reikalui bus kovo 17 d. Pa
remkime ją.

— Sutvirtinimo sakramento ir 
Pirmosios Komunijos kandidatų 
registracija atliktina iki kovo 15 
d. Iškilmių išlaidoms padengti be
siregistruojančius kviečiame pri
sidėti $5 auka.

— Mūsų parapijai yra paaukoję 
šie asmenys: po $10: J. Burba, L. 
Černyšovas, P. Ražanas, J. Luko
ševičius, P. Mickus, St. Saunoris, 
H. Valiulis; po $5: J. Biliūnas ir 
W. šipelis; po $4: P. Klezas ir A. 
Mockus; po $14: P. Klimavičius ir 
E. Szewezak; $19: V. Jakoniai; 
$25: J. Venskus; $20: P. Povilai
tis. Visiems reiškiame nuoširdžią 
padėką.

— Pakrikštytas M. T. Kowal. 
Sveikiname tėvus ir gimines.

— Parapijos bazaro loterijai 
yra gauta įdomių fantų. Suauko- Meninė dalis buvusi augšto lygio, 
ta: akordeonas, patogi kojoms kė- visa akademija — gerai organi- 
dė, gerų batų, medžiagų drabu
žiams, įvairių indų, žaislelių vai
kams, kvepalų, saldumynų ir kitų 
dalykų. Labai norime šią loteriją 
padaryti visiems įdomią ir vertin-

KLK Kultūros dr-jos — “TŽ” 
leidėjo susirinkimas kovo' 2 d. ap
svarstė svarbesniuosius laikraščio 
leidimo klausimus. Buvo išklausy
ti pranešimai — dr-jos pirm. J. 
Andrulio, ižd. S. Čepo, revizijos 
komisijos ir redaktoriaus. Paaiš
kėjo, kad laikraščio leidimas per 
1962 m. gerokai pabrango — pa
kilo spaustuvės, pašto bei telefo
no ir kt. pozicijų išlaidos. Būsi
mai valdybai teks pasirūpinti 
ypač lėšų telkimu bei tolimesniu 
laikraščio ugdymu. Ilgai užtruku
siose diskusijose buvo pareikšta 
visa eilė pasiūlymų ateičiai. Šia
me susirinkime nutarta, kad bu
vusios v-bos pirm, automatiškai 
įeina naujon valdybon buvusio 
pirmininko titulu. Tai padaryta, 
kad būtų išlaikytas glaudesnis tęs
tinumas^ Tuo titulu šiemet nau
jon valdybon įėjo J. Andrulis. Be 
jo, valdybon išrinkti: Ger. Balčiū
nas, A. Bumbulis, Vyt. Krikščiū
nas, J. Gustainis, V. Sonda; kandi
datai: V. Sendžikas ir St. Dargis. 
Revizijos komisijon išrinkti: A. 
Gurevičius, E. Abromaitis ir St. 
Dargis. Baigiant, sus-mas padėko
jo senajai v-bai. ypač jos pirm. J. 
Andruliui, kuris nešė sunkiausią 
ir atsakingiausią naštą ištisus tre
jus metus, pareikalavusius daug 
energijos ir pasiaukojimo. “Tž” 
buv. pirmininkui yra didžiai dė
kingi ir tikisi, kad jis savo paty
rimu padės ir toliau sėkmingai 

___  -J- 
| kalus, nors ant jo pečių gula ir ki-___
j ta stambi pareiga — vadovavimasjoje, 
įšeštad • m lai. Bvs. , __ LK Moterų.dr-jos Šeimos ra- palūkanų, šiemet tos problemos nebe-

Lenkų laikraštis Toronte “Glos 
Polski” š.m. 9 nr. plačiai aprašė 
Vasario 16 minėjimą Montrealy. 
Pasak koresp. K. Flaterio, dalyva
vo 2.000 žmonių. Didelio pritari
mo sulaukęs lenkų atstovo dr. K. 
Jurczynski sveikinimas, priminęs 
bendras pergales praeityje. Svei
kinimą užbaigęs lietuviškai. Nuo 
griausmingo plojimo drebėjusi 
Plateau salė. V. Sidzikauskas net 
du kartu dėkojęs lenkų atstovui.

zuota; dalyvavę filmų ir spaudos 
atstovai. Organizacinėj tarnyboj 
esą aktyviai reiškėsi jaunimas, 
kalbąs trimis kalbomis. Korespon
dentui nepatikęs sumodernintas, 

gą. Kviečiame ir kitus asmenis. stilizuotas Lietuvos vytis.
prisidėti naujais fantais prie šio i
tikslo. Iš anksto už tai dėkojame. • augantis “litas”. — Visuotinia- 
Bazaras įvyks kovo 23 ir 24 d. Ne- me]sus’me pirm. J. Bernotas pranešė, 
pamirškite, kad knygeliu šakneles * nnna“pos ę"no nonldeJ° 
reikia sugrąžinti iki kovo 12 d. ,r ,

Kiekvieną gavėnios penkta- §iemet “Lito” apvvarta padidėjo 68% 
dieni musų parapijos bažnyčioje _ pasiekė $1.716.060, indėliai 43% — 
laikomos Mišios 7 vai. vak. Penk- $704.066, paskolos 51% — $596.000 ir 
tadieniais — pasninkas. brutto pelnas 43% — $27.000. Narių

— Reiškiame užuojautą M.' skaičius padidėjo nuo 629 iki 743. Dar- 
i Juodviršiui ir visai jo šeimai, mi-J10 padaugėjo apie 20%. Pr. metais ris 
i rus jo broliui Ontario provinci- <,ar buvo keliasdešimt tūkstančių neiš-

. r skolintų pinigų, kurie buvo laikomi
r ’ t r- , . . kredito unijų centrinėje kasoje iš 5%

... ... ... . i —LK Moterų dr-jos Šeimos ra- palūkanų, šiemet tos problemos nebe-
Naujoji valdyba pasiskirstė pa-; telis šaukia suirinkimą kovo 9 d., bus, kadangi nekiln. turto paskolų už-

reigomis: pirm. V. Krikščiūnas, Ii7 v.v. klebonijos salėje. Bus labai sakymai viršija indėlių augimą.
Kredito kom. pirm. J. Juškevičius 

ta apie “Psichologinį vaiko vys-1 pranešė, kad 1962 m. buvo išduotos 
tymąsi”. Laukiama gausių daly--95 asmeninės paskolos — $174.790 ir 
vių.

— Montrealio LKM draugija 
kovo 10 d. 12 vai. A V parap. sa-p' 
Įėję ruošia dr.. A. Šidlauskaitės 
paskaitą su diskusijomis apie vy-j 
resniosios ir jaunesniosios kartos: 
santykius. Kviečiame dalyvauti.

— Šv. Onos dr-ja rengia susi
rinkimą, kuris įvyks šį sekmadie
ni, kovo 10 d., po 11 vai. Mišių. 
Visos narės kviečiamos dalyvauti.

— Praėjusio sekmadienio rink
liava — $175.50. Labai dėkojame, j

— NPM kongregacijos vyrės-;

, A. A. JONAS TAMULAITIS
• mirė vasario 26 d. senelių prieglaudos 
I ligoninėje New Market, Ont. Velionis, 
65 m. amž., kūrėjas savanoris, per porą

■ praėjusių, metų sirguliavo. Iškilmingai 
’ palaidotas šv. Jono lietuvių kapinėse 
vasario 28 d. Velionies karstą, kaip kū
rėjo savanorio, puošė Lietuvos trispal- 

į vė. Laidotuvėmis rūpinosi jo sūnaus 
! Alfredo šeima, gyvenanti Willowdale, 
i Laidotuvėse aktyviai dalyvavo. Toronto

vicėp. T. Barius. OFM, II vicep.Hdomi dr. A. Šidlauskaitės paskai- 
kun. P. Ažubalis, sekr. V. Sonda, 
ižd. G. Balčiūnas, represent, rei
kalams J. Gustainis, pareng. va
dovas A. Bumbulis, narys J. And
rulis.

Padėka
Šv. Kazimiero minėjime programos 

išpildytojams: paskaitininkui J. Matu
lioniui. šv. Jono Kr. par. jaunimo cho
rui, jo vadovui kun. B. Pacevičiui, atei
tininkų ir Vaikų Namų jauniesiems, 
abiejų par. skyrių kat. moterų atsto- 

; pradžioje loronte tris-dienas de- vėms ir visiems kuo nors prisidėju- 
9.00 - 9.40 — Lietuviu kalba '■ monstraves europietiška kultūra siems prie minėjimo iškilmingumo, 
A. Gurevičius. ‘ i OKeefe 'teatre, šiemet gavo i n.u™rdi padėka. Atsižvelgiant i šven- 

: . °. tęs svarba ir i. oalvgmti. maža aalvvių
-. -------------.. . .------ Dr. J. Sungaila, PLB pirm., su .-53000 pelno. Ta proga orgamza-1 skaičių. yra didelis pavojus šv. Kaži-’ . .. - --- ’ - —

saleje Toronto ateitininkai sen- ponia dalyvavo II P. Amerikos, toriai pr. šeštadieni surengė dalv-imiero šventę paversti biznieriška die-'1110!1 Motina Augusta is Putnam 
draugiai rengia literatūros ir mu-jnet. kultūros kongrese Urugva-:vavUsiu grupiu atstovams gražu!
zikos vakarą. Pradžia o vai. v. juje. Montevideo ir išvvko i kitus

— Pakrikštyta: Vytauto ir Idos ~ 
Girdauskų dukrelė Ingrida Ber
nadeta.

— Sekančios savaitės kalėdoji
mas: Argyle St., Churchill Ave., 
Concord Ave., Delaware Ave., 
Dovercourt Rd., Foxley St., Lake
view Ave., Maple Grove Ave., Ro- 
Ivat St., Shannon St.

Pedagoginio lituanistinio

tan grįš šio mėn .vidury.
— Katalikių Moterų dr-jos su- džiosios Lietuvos žodynai ir gra- i mona yra likusi už geležinės uždangos, j 
•inkimas — sekmadieni po Su- matikos — Iz Matusevičiūtė; ;
os muzikos studijoje. ‘ i 8.15 - 9.00 — Herberto pamo-; LaK\cs festivalis, vasario men.sirinkimas

mos muzikos studijoje. f
— Kataliku Vyru dr-jos susirin- kos planas — A. Rinkūnas;

kimas — sekanti sekmadieni po;
Sumos.

— šį sekmadienį Prisikėlimo

KLK Moterų dr-jos Prisikėlimo 
parapijos skyr. narių susirinki
mas šaukiamas kovo 10 d. po Su
mos muzikos salėje. Programoje 
— Iz. Matusevičiūtės 
Nuoširdžiai kviečiame 
res ir viešnias.

paskaita, 
visas na-
Valdyba

uždangosIš anapus geležinės 
atvykusieji buvo pagerbti specia
liu priėmimu Prisikėlimo salėje 
kovo 2d. Jie buvo pasveikinti 
liet, organizacijų pareigūnų, pa
rapijų ir kt. Pasveikinimo zenk- 
lan buvo įteiktos rožės. Į sveiki
nimus atvykusiųjų vardu atsakė 
p. Bačėnas. Meninę dalį jų garbei 
išpildė Prisikėlimo jaunimo cho
ras. vad. kun. B. Jųrkšo. Jis im
ponavo savo gausumu, pasiruoši
mu ir geru išpildymu. Taip pat 
buvo deklamacijų ir muzikos. Pri
ėmimas buvo planingai ir rūpes
tingai paruoštas (žiūr. t.p. Prisi
kėlimo par. žinias).

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkojame už suruoštą mums staigmeną mūsų 

20 metų vedybinio gyvenimo sukakčiai paminėti, puikias vaišes, bran
gias dovanas ir visa kita.

Didžiausia padėka p.p. M. ir A. Stuikiams, Eidukaičiams, Buk- 
šaiėiams ir visiems mieliems mūsų bičiuliams — pobūvio dalyviams.

Ta padarytoji mums staigmena ir taip brangios dovanos neuž
mirštamai liks mums atmintyje.

Nuoširdžiausia^ ačiū visiems’

P. Amerikos kraštus. Rašo, kad • 
kongresas buvęs labai Įdomus.

! ‘‘Dainos ' 20-ties metų minėjimas; 
! bus viena savaite vėliau. Jau buvo mi-1 
nėta “Tž”, kad kovo 17 d., šv. Jono 
Kr. par. salėje Įvyks “Dainos” isikūri-1 
mo minėjimas. Susidarius nepalan- Į 
kioms aplinkybėms šis minėjimas nu
keliamas i KOVO 24 d. 5 vai. p.p. ir 
Įvyks LIET. NAMŲ didžiojoje salėje.

Programoje: sol. J. Sriubiškienė, 
pianistė D. Skrinskaitė, pianistė S. 
Kybartaitė, deklamatorė dainietė J. 
Rukšienė. Be to, pranešimai, sveikini
mai, vaišės. Dainietės kviečia visus 
atsilankyti.

VASARIO 24 d. susirinkime pas P. 
Jankaitienę daugiausia apsistota prie 
ruošimosi “Dainos” šventei kovo 24 d. 
Nuoširdžiai dėkojame mielai vicepirm. 
P. Jankaitienei už malonų priėmimą.

Sekantis susirinkimas pas pirm. K. 
Butienę, 61 Pine Crest., tel. RO. 6-5078, 
kovo 31 d., 3 vai. p.p. Būtų malonu, 
kad narės, kurios susirinkime nedaly
vavo, telefonuotų pirm. Butienei ir 
praneštų kuo jos galėtų prisidėti prie 
minėjimo. —M. F. Y.

Sol. V. Verikaitis kovo 2 d. kon
certavo Čikagoj su Čiurlionio an
sambliu. Kovo 17 d. solistas pa
kviestas dainuoti pabaltiečių mo
terų pobūvyje Prisikėlimo salėje.

Atitaisymas. — “Poemoj apie nelai
mingą tremtini” “Tž” 6 nr. atitaisyti- 
nos šios korektūrinės klaidos: II skil
tyje “užmerkusi” turi būti “atmerku
si”; vietoj “ant stalo” turi būti “ant 
galo”.
Išnuomojamas kambarys ir maža vir
tuvėlė su baldais vienam asmeniui. $9 
savaitei, Sunnyside Ave. Tel. CL. 
9-0681.
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte be baldų, yra šaldytuvas ir 
elektrinė plyta, plius veranda. Galima 
užimti tuojau, pageidaujama suaugusiu 
šeima. Skambinti po 6 vai. vakaro, tel. 
RO. 6-7065.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

Jonas ir Angelė Grikiniai

✓z
1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547

J. BERŽINSKAS
T *1 *4 »*•>•*»**» I lr

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
Balda pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas tortas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę I 
Montreal!. Londoną. Windsora. Ilamil- 
tona. North Bav, Sndbnri ir kitur.

** CT TAIM'.TO

J na. šv. Kazimiero šventės minėjimas Į Gonn.. pr. sayaLę vienuolyno rei-
i .. • .. ; ir Kaziuko mugė ateityje neturėtu su- i kalais lankėsi Montrealvje.< priėmimą. Toronto lietuviškajam Į tapti tą pačią dieną ' i
i jaunimui priėmime atstovavo G. į - K„n p Ąžnhaik š o . . ............J . , . nūn. r. Azuoans, . §v. Kazimiero parapijos žinios1 Rmkunaite ir K. Poskus. ! KLK Federacijos Toronto sk. pirm.; T. . . .......f ! — Kazimiermiai atlaidai praėjo

labai iškilmingai. 10 vai. Mišios 
buvo skirtos jaunimui; dalyvavo 
organizuotai skautai ir skautės. 

Į Mišias atnašavo T. St. Kulbis, SJ. 
! ir pasakė tai dienai pritaikytą pa- 
: mokslą. Iškilmingą Sumą laikė T.
Garbukas, OFM. ir pasakė labai 

; turiningą pamoksta. Parapijos sa- 
i Įėję skautai ir skautės turėjo su
eigą. kuri praėjo labai pakilioje 
nuotaikoje. Po sueigos buvo vai
šės. Dalyvavo ir didelis skaičius 
tėvų.

— Šį sekmadienį, kovo 10 d., 
jaunimo ratelis ruošia ekskursiją 
į St. Anne. 8 vai. šv. Mišios, o po 
jų nuo šv. Kazimiero b-os auto
busais išvykstame į paskirtą vie-

J .U O Z U I J U O D V I R Š I U I mirus,

jo broliams gilią užuojautą reiškia

Oakvillės Lietuvių Bendruomenė

Mirus a.a. JUOZUI JUODVIRŠIUI — 
lietuviškos spaudos rėmėjui,

jo broliui, mūsų bendradarbiui, reiškiame nuoširdžią užuojautą

“Tėviškės žiburiai” ir 
Spaudos b-vė “Žiburiai”

VLADUI KONČIUI ir jo žmonai BIRUTEI, 
mirus jo mamytei, 

reiškiam gilią užuojautą

D. A. Siminkevičiai

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. 815.966. atskiras namas, moderniška virtuvė, i 
didelis daržas, arti Bloor. įmokėti $5.000.

QUEBEC — BLOOR. 15.960. Atskiras. 6 kambarių-, platus įvažiavimas, pir
ma syki pardavimui. įmokėti $3.000. Balansas 10 metų.

ST. ČLARENS — BLOOR. $17.066 visa kaina. įmokėti apie $5.000. 3 vir
tuvės. 2 vonios, nauja apšildymo sistema. Garažas.

ANNETTE — JANE. S21.506. Atskiras dupleksas, plius užbaigtas rūsy 
apartametnas. 8 metų senumo. 3 garažai. įmokėti $7.000.

QUEBEC — BLOOR. $22.500 visa kaina. Pajamų namas su baldais, H kam 
barių. 5 virtuvės. Atskiras su 2 garažais. įmokėti $10.000.

INDIAN RD. — BLOOR. $23.006. 3-jų šeimų, atskiras. 3 virtuvės, 3 vonios.
Vandeniu šildomas. 2 mūriniai garažai. įmokėti $7.000.

HEWITT — RONCESVALLES. $26.906. Atskiras, pakeistas pastatas į 3 šei
mas. modernizuotas, vandeniu šildomas. įmokėti $8 000.

WILLARD — ANNETTE. $30.506. Originalus tripleksas. įmokėti apie 
$10.000. 5 metų senumo, vandeniu ir alyva šildomas.

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

17 nekiln, turto paskolų — $199.750. 
; Iš viso išduota 112 paskolų $374.540 
\ sumai.

Reikalų ved. padėj. P. Rudinskas 
pabrėžė, kad “Lito” sąlygos paskoloms 
lengviausias iš visų kredito unijų 
Montrealyje. Tarnautojams mokami at
lyginimai žymiai mažesni, kaip kitose 
unijose; Hamiltono “Talka” su $586. 
000 balansu — S6.205, Toronto “Para- ‘ 
ma” su $769.000 balansu — $17.010, o 
“Litas” su $716.000 — tik $5.771.

1963 m. sąmatoj numatoma vinut. 
$550.000 nekiln. turto paskolų ir $225. 
000 asmeninių paskolų su $61.000 pa
jamų, $21.000 išlaidų ir netoli $40.000 
brutto pelno.

Pelnas paskirstytas: 
skautų vyčių taut, šokių grupei $250, 
Montrealio jaunimo stovyklai 
Sporto klubui “Tauras 
Augšt lituanistiniams kursams 
šeštad. m-Ioms (tėvų komitetui) 
Akad. Sambūrio V. Krėvės

Literat. premijai 
Vasario 16 gimnazijai

100,
75,
75,
50,

iš viso $650.
“Litas” šiuo metu turi beveik 800 

narių iš 5000 Montrealio lietuvių, tuo 
tarpu “Talka” Hamiltone turi 650 iš 
1500 lietuvių ir “Parama” Toronte ne
toli 2000 narių ir dar kelius šimtus 
naujoji Prisikėlimo par. kredito unija. 
Taigi “Lito” užnugaris labai didelis.

Į vajaus komitetą išrinkti: J. Karde
lis, Iz. Mališka, Ant. Morkūnas, Br. 
Staškevičius, G. Alinauskas, P. Petro
nis, J. Mačionis, J. Blauzdžiūnas, A. 
Blauzdžiūnas, D. Norkeliūnas, A. Nor- 
keliūnas, K. Gudžiūnas, P. Adamonis, 

į J. Baršauskas, J. Leknickas, J. Siaučiu- 
tą. Norintieji dalyvauti, registruo-' lis, J. Skučas, J. Valiulis, V. žižys ir 
jasi pas vald. nare V. Lietuvinin-• P- Žukauskas.
kaitė, tel. RA. 8-1614. Susirinkime dalyvavo 178 pilnatei-

— Kazimieriniu vakarienė nra- isiai “ariaL Išrinkti ’ va,<,>’bsl: B*1™- FLazimierinių vaKai lene pra i tas p Lukoševičius ir V. Piečaitis. Iš 
ėjo su didžiausiu pasisekimu Sale; pr. metų pasnicka vald nariais D Jur. 
buvo pilna svečių apie 500 as- i kus ir p, Rudinskas; į kredito komisi-
menų. Darbščios ir sumanios šei-, ją — s. Kęsgailą ir v. Zubas; iš pr. 
mininkės savo skaniais patieka- metų lieka J. Juškevičius; i reviz. ko
tais labai gražiai ir tvarkingai ap- misiją — j. Adomaitis ir J. Lukoševi- 
tarnavo svečius. Tai reto pasiseki- rius; iš pr. metų lieka J. Bulota.
mo vakarienė. Pelno davė $1089. p- Rudinskas
99. E. N. į -

! KLK Moterų dr-jos globojamo RAUDONESNI KAIP PATS 
literatūros ratelio susirinkimas KREMLIUS
vasario 28 d. AV par. posėdžiui • ....
salėj sutraukė nemažai moterų.; ° tke,ta ,s 1 psL>

ĮDr. I. Gražytės išsamiai paruošta i klaikus anachronizmas, skamba 
paskaita “šių dienų lietuvių lite-j šalta įkvėptų tėvynės meilės žo- 

iratūros proza” sukėlė gyvas dis- džių, parašytų šio šimtmečio pra- 
i kusijas. Dr. I. Gražytė konstata-:džioje estų atgimimo poetės L. 
vo, kad nėr tokį trumpą nepri- i Koidulos ... Lietuviškiesiems ko- 
klausomybės laikotarpį nespėjo- ■ munistams turbūt, niekad neateis 
me prisiauginti gerų kritikų, ku- į galvą, kad jeigu ne per Vil- 
rie išugdo gerus rašytojus. Mes niaus, tai bent per Talino radiją 
turėjdme tik porą pasaulinio mas-j jau šiandien galėtų nuskambėti 
(o rašytojų: V. Krėvę - Mickevičių kokie nors mairoriiški posmai 
ir Putiną - Mykolaitį, kurių vei- apie tėvynę. Nei Koidula, nei 
katai yra pakankamai verfinri.{Maironis nevadino Rusijos savo 
Kodėl dabartinėje mūsų literatu- tėvyne.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
SAVO KREDITO 
KOOPERATYVE

“LITAS”
Adresas: 1451 CRAWFORD 

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

Santaupos apdraustos vienam mili
jonui dolerių. Mirties ir invalidu
mo atvejais pagal turima draudimo 
polisą santaupos iki $2000 išmoka
mos dvigubai. Už santaupas moka
ma 4,25%. Už asmenines paskolas 
imama tik 7.6%. Už nek’Inojamo 
turto paskolas imama tik 6.5%. 
Pigus paskolų draudimas skolinto
jo mirties ir invalidumo atvejais.

BANKAS VEIKIA: Sekmadieniais nuo 10.30 iki 1 vai. p.p. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun; pir
madieniais nuo 10 iki 12 vai. ir nuo 7 iki 8 vai. v.; trečiadieniais ir penkta- 
doniais nuo 7 iki 8 v. v. Vedėjas D. Jurkus. PO. 7-4280. 3967 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.




