
Sunkiausia kova*

žmogui tenka pakelti daug kovų — fizinių ir dvasinių. Kovo
ti jam tenka su priešais, draugais ir broliais. Visos kovos yra sun
kios, tačiau pati sunkiausia — kova su savimi. Yra žmonių, ir tai 
didelio garso kovotojų, kurie laimėjo karo frontuose, sporto aikš
tėse, oro erdvėse, bet pralaimėjo kovose su savimi. Tai rodo, kad 
kova su savimi yra savotiško pobūdžio. Tai frontas, kuriame neuž
tenka generolų strategijos, sportininkų miklumo ar raumenų at
sparumo. Šiame fronte reikia sutelktos dvasinės jėgos, kuri įga
lintų save pažinti, įvertinti bei išmatuoti ir pagaliau apvaldyti. 
Jau antikinėj senovėj buvo paskelbta — “pažinki save”. Tai buvo 
pirmasis žingsnis iš aplinkos fronto į savo vidini frontą. Tai žings
nis, kuris paskatino ir tebeskatina žvelgti i save. Bet jis nėra leng
vas. Paprastai žmogus kreipia savo žvilgsnį į kitus ir mato juose 
net smulkmenas, o savyje nepastebi ir stambių dalykų. Užtat 
evangelijose ir sakoma, kad kituose matome net krislą, o savyje 
nepastebime nė rąsto. Tas pat su sprendimais. Kitus nuteisiame 
lengva ranka, bet kai reikia teisti pačiam save — lengvai randa
me pasiteisinimą. Nesunkiai išpažįstame svetimas nuodėmes, bet 
kai reikia išpažinti savąsias — atidėliojame arba jų iš viso neno
rime rasti. Kitus įvertinam ir išmatuojam vienokiu mastu, o save 
— kitokiu, čia tad ir iškyla savojo vidinio fronto skirtumas nuo 
visų kitų ir drauge jo sunkumas. Mat, jis lengvai išslysta iš akių, 
kurios yra linkusios mesti žvilgsnį tolyn nuo savęs.• • •

Gera, kad yra metas, kuriame prabyla vidinio fronto šauks
mas. Tai — gavėnia. Tradicine prasme tai pasninko, atgailos me
tas. Tiesa, jis turi ir savo išorinius ženklus, apeigas, bet savo 
esme gavėnia yra daugiau nei paprasta santūra, nei pasninkas. Tai 
metas, kuris turi pažadinti vidinį žmogaus frontą ir jį atskleisti 
savam žvilgsniui. Gavėnios metu žmogus kviečiamas pamatyti ne 
kitus, o pats save; jis kviečiamas save įvertinti ne išpūstu, o tik
ruoju mastu; jis raginamas pagaliau apvaldyti bei nugalėti save. 
Tam yra skiriama priešvelykinė rimtis, tam rengiamos rekolekci
jos, misijos, tam skatinama atgailos dvasia. Tuo būdu pamatome, 
kiek esame nutolę nuo pagrindinio savo masto Kristaus ir kiek 
turime pasistengti, kad grįžtume Jo artumom Bet tai įmanoma tik 
tada, kai išlaikoma tam tikra dvasinė gavėnios rimtis. Kai tokios 
nuotaikos nėra, dvasinis žmogaus žvilgsnis nepabunda ir nepajė
gia pamatyti savęs. Jis taip ir lieka nukreiptas tik į kitus. Užtat 
labai girtini atsineštiniai mūsų gavėnios papročiai — susilaikyti 
nuo triukšmingų parengimų, balių, šokių. Tai padeda sudaryti 
gavėnios nuotaiką ir sulaiko žmogų nuo išsiblaškymo. Vidinis su
sikaupimas netiktai pažadina vidinį" savo žvilgsni, netiktai pravalą 
kelius į Kristų, bet ir aplamai i dvasingesnį gyvenimą. Jei kas 
pajėgia išlaikyti gavėnios rimtį, pagilina savo dvasinį gyvenimą, 
atsigaivina tolimesniam gyvenimui. Tuo būdu jis sustiprina savo 
vidinį frontą ir jo kovų laimėjimo galimybes.• • •

Vidinio savo dvasios fronto neturėtume nuvertinti. Paviršu
tiniškai žiūrint, jis gal atrodo pats nereikšmingiausias, tačiau fak
tiškai — pats svarbiausias. Svarbu turėti gerą ginklą, bet dar 
svarbiau — gerą kovotoją, kupiną ryžto. Be jo ir geriausias gink
las lieka neišnaudotas. Tai ypač svarbu mums, tebesamiems laisvės 
kovų frontuose. Mūsų gyvenimas negali būti idiliškos užuovėjos 
poilsis. Išeivijos gyvenimas visada susiduria su nemažais sunku
mais, juoba mūsasis, nes šalia įsikūrimo rūpesčių turime daugelį 
kitų. Tad nenuostabu, kad mūsų eilėse atsiranda erzelio, piktumo, 
kartėlio, įtarinėjimo, užgauliojimo ... Tai žmogiška, bet dar žmo
giškiau siekti tų ydų šalinimo, kad mūsų eilės būtų glaudesnės. 
Organizuodami bendrąjį išeivijos frontą, turime pirmiausia orga
nizuoti savo individualinį frontą — pažinti save gelmėse, apval
dyti savo ambicijas ir tapti tokiais, kurie tinka į bendras gretas. 
Pagrindinė mūsų problema yra dvasinės - moralinės kultūros sto
ka. Esame narsūs kovotojai savo kiemuose, pasiryžę tvoti kiek
vienam kito kiemo prašalaičiui, bet menki savęs valdytojai. O 
turėtų būti atvirkščiai — privalėtume mažiau kovoti su savaisiais, 
ir daugiau — su savimi. Dvasinė kultūra nėra pasiekiama kirčiais 
kitiems. Ji laimima pastoviu savęs pažinimu, dvasiniu turtinimu 
ir nuolatiniu apvaldymu. Dabarties metas — gavėnia rodo ta kryp
timi ir skatina. Pr. G.

P. Amerikos lietuvių II kongreso delegacija įteikia memerondumą Lietuvos laisvės reikalu Urugva
jaus prezidentūroje Montevideo mies e. Iš kairės: p. Ožinskienė (Argentina), Z. Juknevičius (Argenti
na), V. Dorelis (Urugvajus) ir busimasis Urugvajaus prezidentas.

Lietuvių problemos Pietų Amerikoje
Antrasis tautiečių kongresas Montevideo mieste

P. Amerikoj streikai ir sukili
mai — beveik kaip sportas, daž
nai besikartojąs. Ir P. Amerikos; 
lietuvių kongresas įvyko kaip tik i 
tokiu metu, kai Montevideo mies
te, Urugvajuus sostinėje, nevei
kė telefonai, . eJekųrcs jėgainės, 
autobusai, 'tramvajai. Kai laivu 
atvyko kongreso dalyviai iš Ar
gentinos, teko išspręsti problemą, 
kaip juos nugabenti į kongreso 
vietą. Laimei, pavyko gauti du 
specialiu autobusu kurie buvo pa
puošti ispanišku šūkiu: “Antrasis 
Pietų Amerikos demokratu kon
gresas”. Kairieji Montevideo lie
tuviai savo gyv. rajone iškabino 
daugybę plakatų, skelbiančių, 
kad tai fašistų suvažiavimas.

Nežiūrint streiko, visdėlto pa
vyko išgauti audiencijas preziden
tūroj, užs. r. ministerijoj, valdžios 
rūmuose ir pas kardinolą. Buvo 
padėtas vainikas prie gen. Arti- 
gas. Urugvajaus karžygio, pa
minklo, stovint garbės sargybai.

Atidarymo iškilmė
Kongresą vasario 23 d. atidarė 

muz. Vyt; Dorelis, savo kalboje 
nušviesdamas organizavimo eigą 
ir pabrėždamas visų lietuvių pat- 
rijotinį bendradarbiavimo reika
lingumą. I įvykusio
1960 m. gruodžio 2-5 d. Avexlane- 
doje — Buenos Atrėš. protokolą 
perskaitė inž. St. Babronis. Į gar
bės prezidiumą išrinkti: PLB 
pirm. dr. J. Sungaila iš Kanados, 
Lietuvos atst. Urugvajuj A. Gri- 
šonas. prel. P. Ragažinskas ir 
muz. Alf. D. Petraitis. Darbo pre
zidiumą sudarė; Vyt. Dorelis, inž. 
St, Babronis.. O. Kairelienė; rezo-i 
liucijų komisiją: Įeit. A. Balčiū
nas. inž. Z. Macelis, kun. J. Gied
rys ir H. Mošinskienė.

Po visos eilės sveikinimų žo
džiu ir raštu buvo padaryta pietų 
pertrauka, ir visi svečiai išskirs
tyti po lietuvių šeimas.

Pietiečių problemos
Po pietų Kultūros dr-jos patal

pose svarstyta P. Amerikos lietu
vių problemos. Z. Juknevičius, 
gimęs P. Amerikoj, nelankęs liet, 
m-lų, bet gerai kalbąs lietuviškai, 
apžvelgė Argentinos lietuvių 
būklę. Esą pirmieji ateiviai iš 
Lietuvos dingę Argeiitinus. kai- 
muose. Antroji banga po I m. ka
ro buvusi gana gausi — apie 30. 
000. Jie pajėgė jau geriau susior
ganizuoti. Trečioji banga atvyko 
po II D. karo; vieni jų įsijungę 
į liet, org-jas, kiti išvyko į JAV 
išsiveždami ir čiagimes žmonas. 
L’etuvybės frontą tebelaiką senie
ji veikėjai, padedami vietoje gi
musių jaunuolių. Referentas siūlė 
daugiau dėmesio kreipti į šeimas 
ir liet, dr-jas; m-los klausimas ne
įmanomas išspręsti dėl lėšų sto
kos.

Apie Brazilijos liet, veiklą kal
bėjo H. Mošinskienė, “TŽ” bend- 

(Nukelta Į 5 psl.)

Kas nauįo Kanadoje?
Kanados indėnams balsavimo 

teisė fcder. rinkimuose buvo su
teikta 1960 m. Parlamente yra 
vienas indėnų kilmės senatorius 
James Gladstone. Dabartiniuose 
rinkimuose kitas indėnas — 
Ralph Steinhauer, iš Albertos 
provincijos, kandidatuoja libe
ralų partijoje.

Kanadietis mokytojas ištrem
tas iš Sov. Sąjungos už tai, kad 
fotografavo traukinius. Jis yra 
mokytojas Montrealio McGill 
un-tė. Jąu 3 kartus lankėsi Sov. 
S-goje, bet paskutinį kartą buvo 
išvarytas. Kaltinamas, kad foto
grafavęs viską, kas atrodydavo 
skurdžiausia, o ypač traukinius.

Du popieriaus fabrikai New
foundland prov. turėjo užsidary
ti dėl laikraščiu streiko Niujor
ke. Trečiam irgi grėsė pavojus.

Kanados ambasadoriumi Grai
kijai paskirtas Antonio Barrette 
iš Kvebeko. Barrette buvo miru
sio Duplessis draugas ir po jo 
mirties kurį laiką buvo prov. 
premjeru ir vadovavo Union Na- 
tionale partijai.

Liberalų vadas Pearson vieto
je pažadu pabrėžia, kad libera
lam laimėjus, niekas greitai ne
pagerės. Esą reikėsią padirbėti, 
kol kraštas išeis iš ekonominės 
suirutės ir atsistos ant kojų.

Kvebeko senaratistų partija, 
kurios tikslas Kvebeką* padaryti 
nepriklausoma valstvbe, ragina 
gyventojus ateinančiuose rinki

muose nebalsuoti. Ant balsavi
mo kortelių liepia užrašyti įvai
rius separatistų šūkius.

Kanadoje yra 28.000 negrų, 
kurių pusė gyvena N. Scotia pro
vincijoj. Toronte ir Monrealy
je gyvena maždaug po 500 neg
rų. N. Scotia negrai yra vieni se
niausių Kanados gyventojų, dau
giausia kilę iš 18 š. vergų. Nors 
ju gyvenimo lygis yra žemesnis 
už baltųjų, tačiau didelės diskri- j 
minacijos nejaučiama.

Indėnų rezervatai Kanadoje 
turėtų būti panaikinti, — pasiū
lė senatorius D. Croll. Esą indė
nai turėtų būti įjungti į kana
diečių gyvenimą. Rezervatais 
esą niekas nėra patenkintas: nei 
indėnai, nei kanadiečiai. Daug 
kas susidaro ispūdį, kad jie pa
našūs į kokias koncentracijos 
stovyklas ar getus.

Profesiniam lygiui pakelti iš
leidžiamos milžiniškos sumos pi
nigų. Kanados inžinierių sąjun
ga susirūpino, kad jų padėtis vi
suomenėje nėra tokio lygio, kaip j 
gydytojų ar advokatu. Panašiai Į 
susirūpino ir buhalteriu sąjun
ga. Išleidžiamos sumos daugiau
sia snaudai, per kurią sąjungos 
bando išaiškinti visuomenei pro
fesijos svarbumą.

Susidarius tabako pertekliui Į 
sumažinamas leidžiamo auginti 
tabako plotas. Ontario nrov. bus 
leidžiama auginti tik 90.000 ak- j 
ru, t.v. 40% mažiau, negu pr. 
metais.

Iš anapus geležinės uždangos atvykusių pagerbimas Prisikėlimo 
salėje Toronte. Prie stalo matyti dalis tautiečių, neseniai atvykusių 
iš Suvalkų trikampio ir okup. Lietuvos. Nuotr. M. Pranevičiaus

Sovietinio pareigūno vizitas Vatikane
Sovietų valdžios organo “Izves-( vizitą Vatikane paskelbė straips- 

tija” redaktorius A. I. Adžubej.įnį “Osservatore Romano” dien- 
N. Chruščiovo žentas, su savo raštyje, kuriame kalba apie gali- 
žmona Rada lankėsi Italijoj ir mybę Vatikanui turėti konsulines 
buvo priimtas Vatikane, čia jis tarnybas tuose kraštuose, kur ne
dalyvavo drauge su įvairių tautų ra diplomatinių atstovų. Jis ne- 
žurnalistų grupe taikos premijos' mini vardais tokių kraštų, bet gal- 
įteikime popiežiui Jonui XXIII. j būt turi galvoj ir Sov. Sąjungą. 
Ta proga buvo priimtas privačioj. Esą apaštal. delegatūros neturi 
audiencijoj, užtrukusioj 18 min. diplomatinių teisių ir atlieka kon- 
Apie pasikalbėjimo turinį neskel-Į sulatų pareigas. Anksčiau tas pats 
biama; spaudos žmonės spėlioja J “Osservatore Romano” yra rašęs, 
kad buvusi diskutuota santykių;kad Vatikanui diplomatiniai san- 
pagerinimo galimybė. Kaikas net-1 tykiai yra galimi tik su tais kraš- 
gi mano, kad buvęs paliestas dip- tais, kurie duoda laisvę katali- 
lomatinių santykių klausimas ir į kams. Ar Maskva ryšis tokiam žy- 
eventualūs N. Chruščiovo vizitas giui. tenka abejoti. Visdėlto jos 
popiežiui ateinantį rudenį, kai jis i pakartotinės pastangos klabinti 
lankysis Italijoj. Prisimenamas ■ Vatikano duris “taikos vardu, at- 
N. Chruščiovo sveikinimas ponie- rodo, yra tiriamos. Dabartiniam 
žiui 1961 m. jo 80 metų sukakties Popiežiui rūpi pirmoj eilėj pa- 
proga. Turino laikraštis “La lengvinti persekiojamųjų būklę ir j 
Stampa” primena Italijos kr de- eventualiai išgauti kalinamoms 
mokratu vizitą Maskvoje 1960 m., katalikiškoms tautoms bent pa
kai sovietų pareigūnai sake, esą kenčiamas sąlygas. Toks santykiu 
Maskva norinti turėti tokius san- sušvelnėjimas anaiptol nereiškia 
tykius su Vatikanu kain dabartį-į ideologinio sušvelnėjimo. Kaip 
nė Lenkija. Prel. Cardinale. Va-; tikėjimas nesuderinamas su ne- 
tikano diplomatinės tarnybos nro-' tikėjimu, tain ateistinis komuniz- 
tokolo šefas, dar prieš Adžubej mas su krikščionybe.

Sovietai
Po to. kai “Izvestijos” iš viso 

pirmą kartą paminėjo švedų so
vietams išduotųjų pabaltiečių li
kimą. pasirodė kiek naujos me
džiagos apie tą tragediją.

Stockholmo dienr. “Dagens 
Nyheter” korespondentui Mask
voje buvo leista nuvykti į Taliną, 
kur jo laukė šeši iš septynių es
tų. kurie 1946 m. sausio mėn. ru
sų laivu “Bieloostrov" buvo išga
benti iš Trelleborgo. Iš viso tada 
buvo išduota 145 pabaltiečiai pa
bėgėliai, didele dauguma latviai.

Septyniolika metų visiška tyla 
dengė jų likimą. Dabar staiga 
pradėta tvirtinti, jog jie visi, iš
buvę septynetą mėnesių stovyklo
je. buvę amnestuoti. Šventadie
niškai pasipuošę “DN” korespon
dento pokalbininkai patvirtino 
“Izvestijų” pasakojimą, kad jie 
be pagrindo bijoję išdavimo, kaip 
lygiai buvęs nereikalingas nė ba
do streikas ... Jeigu pradžioje 
dar kaikas ir jautęs kiek kartėlio 
švedų atžvilgiu, tai dabar, esą, to 
niekas nejaučiąs.

Belaisvio pasakojimas?
Atrodo, jog pats šnekiausias 

pokalbininkas buvo estas (!) Mi- 
chail Bogdanov, kurio pareiški
mams “DN” korespondentas sky
rė daugiausia vietos. Jei išduoda
mieji pabaltiečiai,. pagal ji. net 
bado streiku mėgino priešintis, 
tai dėl to visu pirma buvę kalti 
latviai, skleidę piktus gandus 
apie Sov. S-gą. Visi tie pasakoji
mai. nors ir labai atskiesti pana
šaus pobūdžio “aiškinimais”, pri
minė iš nau jo kaikurias tos trage
dijos detales.

Kai laivas pajudėjo iš Švedijos 
uosto, vidutinis šio krašto nilietis 
nieko daugiau nepatyrė, kas to
liau jvvko su pabaltiėčiais belais
viais. Dalis vokiečiu, kurie buvo 
drauge sovietams išduoti, vėliau 
sugrįžo namo. Buvusios švedų 
stovyklos administracija iš kaiku- 
rių buvo gavusi žinių. Tik nieko 
nepatirta apie pabaltiečius.

Pradžioje laive pabaltiečiai bu-

Savaitės įvykiai
Prancūzijos gyvenimas, kurį laiką buvo aprimęs, bet dabar vėl 

ėmė drumstis, santykiai su Britanija pašlijo, kai prez. De Gaulle 
pasipriešino anos įsileidimą Europos benarojon Rinkon. Įtemptus 
santykius dar paaštrino De Gauhe priešo G. Bidault pasirodymas 
britų televizijoj ir raginimas nuversti dabartinę Prancūzijos val
džią. Prancūzai sako: ar sutiktų britų televizija paskelbti pasikal
bėjimą su anglu, planuojančiu nužudyti Britanijos karalienę? 
Drumsčia Prancūzijos santykius ir su V. Vokietija tas pats G. Bi
dault, buvęs Prancūzijos uzs. r. min., dabar vadovaująs rezistencijai
prieš De-Gaulle. Mat, ji užtiko®-----------------------------
Vokietijos policija prie Miunche
no ir sulaikė. Bidault kreipėsi į 
xancl. Adenauerį prašydamas po
litinės globos. Pastarasis prašy
mą atmetė,’ nes esą atėjęs ne tais 
keliais. Manoma, kad Bidault ne
bus išduotas Prancūzijai, bet Vo
kietijoj galės pasilikti su sąlyga.

Prez. De Gaulle šiuo metu ko
voja prieš slaptą organizaciją, sie
kiančią jį nužudyti ir nuversti da
bartinę vyriausybę. Visa eilė te
roristų buvo nuteista mirties 
bausme arba kalėjimu iki gyvos 
galvos. Vienas jau sušaudytas, 
prie šių sunkumų prisidėjo ang
lies kasyklų darbininkų streikas, 
reikalaująs didesnio atlyginimo. 
Streike dalyvauja 200.000 darbi
ninkų.

Arabų kraštų vienybės klausi
mas vėl keliamas nauja forma 
Irako sukilėlių vyriausybės. Nau
joji Syrijos revoliucinė vyriausy
bė vėl pateko į Nasserio šalinin
kų rankas. Dabar norima suvesti 
į vieną politinį vienetą: Iraką, Si
riją, Egiptą, Alžeriją ir Jemeną. 
Nuotaikos, ypač Irake ir Sirijoj, 
tuo tarpu gerokai antikomunis
tinės. , ——

Raudonoji Kinija puola raudo-
xraj«* - Jiiitykūū —jau

įtempti: Kinija yra priversta mo
kėti skolas Rusijai už Korėjos ka
rą; ūkinės pašalpos sustabdytos; 
tarpusavė prekyba eina mažyn; 
rusai technikai iš Kinijos atšauk
ti: Kinija uždarė visus buvusius 
sovietų konsulatus; pagalba gink
lais iš Rusijos sustabdyta. Kini- 
jos-Rusijos galutinis susikirtimas 
atsilieps ir į kitas komunistines 
valstybes ir jas suskaldys.

A. Gromyko, Sov. Sąjungos už
sienio r. min., lankydamasis Da
nijoj. varo propagandą už “taiką” 
ir įrodinėja grasinimais, kad Da

nija kaip Atlanto S-gos narys, ne
prisiimtų atominių ginklų, nes tai 
kenktų bendrai taikai. Danija bet
gi nurodo, kad Atlanto S-ga yra 
grynai gynimosi sąjunga, ir nie
kam nekenkianti. Taigi ir atomi
niai ginklai netarnausią imperia- 

; lizmui.
Sovietų lėktuvai pradėjo siste
mingai sekti JAV laivus ir net 

labai toli esančius nuo sovietijos, 
ribų. Tai pranešė JAV gynybos 
sekr. McNamara. Užs. r. min. D. 
Rusk pareiškė, kad Kubos siun
čiami laivai su kariais į P. Ameri
kos valstybes kelti revoliucijų 
būsią jėga stabdomi. JAV ne
įeisiančios Kubos komunistams 
užpuldinėti kitų valstybių.

Nuo vasario 24 d. Kuboje jau 
ir drabužiai pardavinėjami tik su 
kortelėmis. Jau seniau yra įves
tos kortelės batams, mėsai, žu
vims, kiaušiniams, pienui, svies
tui. pupoms, ryžiams ir kt. Rusai 
Kuboje mušasi su vietiniais gy
ventojais, kai be eilės eina į krau
tuves. Prie muštynių prisideda ir 
Kubos kareiviai, užstodami savo 
civilius.

Kubos užs. r. min. pasiuntė JT 
gen. sek-. laišką, kuriame vėl 

kaitiįr .
Kuboje ginkluotą sukilimą, ve
danti į atominį karą.

JAV prezidentas savo spaudos’ 
konferencijoj kreipėsi į P. Ame
rikos Valstybių Organizaciją, kad 
jos visos sektų asmenis, išvyks
tančius ir atvykstančius iš Kubos, 
nes-jie galį būti komunistų agen
tai kelti suirutėms.

Rusai Maskvoj prievartavo Bri
tanijos ambasados tarnautojus, 

kad jie pranešinėtų Rusijos poli
cijai apie veiklą ambasadoj. Ang
lai buvo priversti atšaukti vieną 

; savo tokį verbuojamą tarnautoją.

prabilo po ilgos tylos
J . G R I K I S i laiko buvo laikomi įvairiose Sibi-

Mūsu korespondentas Švedijoj iro vietovėse. Viename laiške iš 
--------- j Amūro srities 1959 m. buvo p'ra- 

; nešama, jog jo autoriui, kaip ir 
vę labai neramūs. Pasak Bogda- i kitiems "kelionės iš Švedijos” 
novo, buvo tariamasi ir sąmoks- i draugams, teksią išbūti ten dar 
laujama. Atgabenti Liepojon, jie 10-15 metų.
buvo uždaryti stovykloj ir ten lai- Stockholmo latviai turi patik- 
komi “iki 1946 m. vasaros”. Čia rintų žinių, kad Liepojoj, tik ką 
jiems, teko pereiti tardymus, ku-: atvykus laivui, buvo išskirti vi- 
riuos vedė MVD pareigūnai, at-j si karininkai, 22 latviai ir 7 lietu- 
vykę iš Mąskvos ir sov. Pabaltijo; viai kariai. Likusieji latviai po 
respublikų. ; kiek laiko buvo perkelti prie Min-

Nebuvę sušaudyti Įtaujos. Vadinasi, ne Rygon, kur 
Vieną rugpjūčio rytą visiems į “Izvestijų” teigimu jie turėję bū- 

pabaltiečiams — vis tai Bogdano- i ti amnestuoti.
vo versija—buvusi paskelbta am-: Vienam vokišką pavardę turė- 
nestija. Niekas jų nebuvo dau-jjusiam latviui po kelerių metų 
giau laikomas išdaviku, visiems: pavyko atvykti į Vakarus. Jo liu- 
buvo leista vykti namo. Visi sep-! dijimu. dalis latvių su trim lietu- 
tyni estai, lydimi vieno palydovo.; viais 1946 m. pabaigoje buvo iš- 
isvyko tuojau į Taliną. Jie neži- gabenti į Mordovijos sritį. Ten 
no, kas atsitiko su likusiais lat- buvę laikomi 58 tautų kaliniai.
viais ir lietuviais, bet mano, kad Nėra abejonės, jog sovietu šal-
ir jiems buvo leista grįžti namo, i tiniai labai sąmoningai palietė 
Nė vienąs iš tų 145 pabaltiečių opią švedų-nabaltiečių santykių 
nebuvęs pasmerktas mirti ar de- žaizda. Sunkiau atspėti ko tuo sie- 
portuotas. išskyrus vieną estą, ku- kiama? Padėti nuraminti švedų 
ris pabėgęs iš stovyklos. visuomenės sąžinę, kuria folvdžio

Atpasakojęs šią oficialią versi- kankina išdavimo prisiminimas? 
ją, “DN” korespondentas klausia: Ar nakurstyti pavergtųjų pabal- 
“Bet jeigu visa tai yra teisinga, tiečių jausmus prieš švedus? 
tai kodėl nieko apie tai nepasa- .
kvta anksčiau? Kodėl turėjo pra-i ' •
eiti 17 metu ligi Švedija gavo na-! įtakingasis “Dagens Nyheter” 
tirti, kas iš tikrųjų atsitiko?” Į to- redakcijos straipsnyje nurodė, 
kius io klausimus sovietų atsto- jog tik tada bus galima tikėti tais 
vai aiškinosi, kad iki šiol... jiems pareiškimais, 
nebuvo žinomos anų seotyniu es
tu pavardės, todėl negalima buvo 
nė jų likimo patikrinti.

Latvių informacijos
Tačiau melo kojos trumnos. ...

Tame pačiame Stockholmo dien- tvlą. kuria per 17 metų buvo den- 
raštvie sekančia dieną buvo na-; ševiotams išduotųjų pa
skelbtas kitas platus strainsnis.! halt iečių likimas. Toii tyla patei- 
užėmeš pirmąją vie*-*, kuriame sino baisiausius būgš’^rimus. Jei 
nurodoma, iog negali būti kai-,gu f*e būeš»avj-nai r>''-aprieti, tai 
bos. jo» visi bel-*fcviąi būtu bu-,n?«u interesas i**ęrš išsklai- 
vę amnestuoti 1946 m. vasara.‘dv»i “Tačiau kain ten bebūtų at- 
Latviu kariu organizacija “D*n-1 sitikę su nabo^aiiai/— rašo “D 
gavas vanagai” turi daug laiški- N”. — Pabapiio vais’vbiu ori
niu irodvmu. kad daugelis išduo- verstinio iivngimo i Sov. S-gą 
tujų' ginklo brolių iki pastarojo faktai pasilieka nemažiau baisūs”.

, kuriuos padarė 
anie 6 estai Taline, kai jų teigi
mus patvirtins kiek galint dides
nis skaičius likusiu pabaltiečių.

Drauge pakartojama, jog reikia 
griežtai reaguoti prieš tą visišką
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aštuoniolikos 
‘cijo§-metro- 
fskupb J. Sli- 

pyj išlaisvinimas ir leidimas vyk
ti i Romą kaikieno laikomas ženk
lu, kad komunistiniame pasaulyje 
galima laukti tam tikrų atmainų 
orientacijoje ir santykiuose su 
Katalikų Bažnyčia. Atrodo, kad 
sovietinis režimas jieško tam tik
ro sugyvenimo su Bažnyčia ar 
bent netokio griežto nusistatymo,

Lietuvai mus įpareigoja
KANADOS LIETUVIŲ

“Visų lietuvių bendroji tėvy
nė yra Lietuva* nežiūrint, kas 
kur gimė ar gyvena”.

“Nesame Lietuvos netekę, kol 
patys nesame jai mirę nutąus- 
tant”. Taip pavaizduoja mūsų 
padėti išeivijoj - tremty J. Gir
nius savo knygoj “Tauta ir tau
tinė ištikimybė”.

Nors gyvename už Lietuvos 
ribų, nesame nustoję nei teisių 
nei pareigų Lietuvai. Tad, gy
vendami ir dirbdami čia Kana
doj, jaučiame pareigą bendro
mis pastangomis kiek galint pa
gelbėti Lietuvai, kaip lygiai pa
gelbėti ir išlaikyti lietuvybę. 
Šiam reikalui yra organizuoja
mas Kanados Lietuvių Fondas, 
kurio statutas yra patvirtintas 
PLB Kanados krašto tarybos su
važiavime 1962 m. rugsėjo 15-16 
d. Otavoje. Toks lygiagretus fon
das jau veikia JAV.

K. Lietuvių Fondo tikslas yra 
sukelti didesnę pinigų sumą, ku
rios pagrindinis Įnašas — auka 
ir palikimai — būtų neliečiami 
bei saugojami ateičiai — atsikū
rusiai Lietuvai, o tos sumos nuo
šimčiai, skiriami lietuvybės iš
laikymui. Pinigas yra netik pir
kimo - pardavimo priemonė, bet 
ir nastangų sukaupimas darbui 
atlikti. Tokiu būdu piniginiai 
Įnašai - aukos kaip pastangų su
kaupimas, įgyja platesnės galios 
ir prasmės, kaip mūsų pagalba 
Lietuvai ii’ priemonė lietuvybei 
išlaikyti.

Įnašai - aukos yra Įvairaus dy
džio, bet fondo nariu gali būti 
orgsnizacija s.r ^sinuo ineses iic- 
mažiau $100. Yra daug prasigy
venusių atskirų užsiėmimų, pro- 
fesįiu lietuviu Kanadoje, yra ne
mažai organizacijų, kurios, tad 
nenuostabu, aukos* ir pasižadės 
aukoti didesnę sumą pvz. $1000.

K. Lietuvių Fondas, vykdyda
mas organizacinį darbą, reiškia 
visiems viešą padėką už aukas - 
įnašus, pasižadėjimus dalyvauti 
fonde ir būti jo nariais. Būdami 
nariais, būsite ir to fondo valdy
tojais! Esame dėkingi PLB Ka
nados krašto valdybai, kad ji sa
vo pirmuoju Įnašų $100 pabrė
žė šio fondo reikalingumą ir 
svarbą. Visi gi žinome, kad kr. 
valdybos ištekliai yra labai ir la
bai kuklūs. Dėkojame tiems, ku
rie, nors ir pasižadėję, dėl laiki
nų asmeninių nesėkmių tuo tar
pu negali dalyvauti savo Įnašais, 
bet dalyvaus ateity.

Giliai apgailestaujame dėl 
Stasio Bujoko, Winnipeg, mir
ties. A.a. Stasys Bujokas vienas 
pirmųjų buvo pareiškęs norą 
būti šio fondo nariu dideliu 
$1000 Įnašu.

Mes kreipiamės ir kreipsimės 
žodžiu ir raštu, tiesiogiai ir per 
savo atstovus vietose i privati
nius asmenis ir organizacijas 
kviesdami dalyvauti savo įnašais 
fonde. Kreipiamės ir i jaunąją 
karta išaugusia ir įsitvirtinusią 
jau čia Kanadoje. Jos dalyvavi
mas būtu tikrai nageidauiamas 
ir sveikintinas. Tain nat tikime, 
kad bus asmenų, kurie ir be at
skiro kremi^osi i iuos. ateis tal
kon savo darbu ir įnašu.

Šiuo tarpu yra gautas sutiki-

FONDO KREIPIMASIS
mas atstovauti K. Lietuvių Fon
dui šių asmenų:

l.inž. A. Paškevičius, 
Ottawa, Ont.,

2. dr. A. Kaveckas, 
London, Ont.,

3. P. Augaitis,
Delhi - Tillsonburg, Ont.,

4. J. R. Simanavičius, 
Toronto, Ont.

Fondo augimas truks mėne
siais ir metais, bet jo greitesnis 
pasisekimas yra tvirtesnė garan
tija mūsų tikslams siekti. Įsitiki
nimas darbo reikalingumu ver
čia mus tikėti Jūsų, lietuviai, 
gausiu dalyvavimu ir stipria pa
rama. *

Kanados Lietuvių Fondo eina
moji sąsk; Nr. 2193 yra Toronto 
liet, banke “Parama” Credit 
Union Ltd. Adr.: 1129 Dundas 
St. W., Toronto 3, Ont.

Kanados Lietuvių Fondo 
org. komitetas

PIRMIEJI AUKOTOJAI 
KANADOS LIETUVIŲ FONDUI 
Organizacijos ir asmenys Įmokėję 

i Kanados Lietuvių Fondą Įnašus - 
aukas:

1. PLB Kanados kr. valdyba,
Montreal ______ _ $100

2. P. S. Augaičiai, Tillsonburg,
$250 (ligi $1.000)

3. J. E. Bersėnai, Mount Brydges
$100 (ligi $1.000)

4. V.I. Ignaičiai, Rodney
$250 (ligi $1.000)

5. S. S. Jakubickai, Princeton
$100 (ligi $1.000)

6. S. E. Kairiai, Simcoe $100
7. Dr. A. T. Kaveckai. London

S53G (ligi Sl.COO)
8. J. P. Laureckai, Tillsonburg

ęioo (ligi $1.000)
9. V. M. Miceikos, SAmcoe

y STOO 9i.eoo>
10. Z. L. Mockai, Rodney

$100 (ligi $1.000)
11. J. T. Rastapkevičiai, West Lorne

S100 (ligi $1.000)
12. A. B. Rudokai, Tillsonburg

' S250 (ligi S1.000)

Iš yiso $2.050
Visiems aukojusiems ir pažadėju

siems aukoti nuoširdi padėka.
Kanados Lietuvių Fondo 

org. komitetas

STALINGRADAS

Įvairūs

Bažnyčios’sąntaiyboje.-Tąme laiš
ke tarp Xitą*kd yra pasakytą: ‘ W- 
duods Diėvas, kad ’sekančioje 
santarybos sesijoje galėtume pa
sidžiaugti laukiamu atvykimu ir 
kitų šios tautos vyskupų, kurie 
galėtų atvežti raminančių žinių 
apie Katalikų Bažnyčios padėtį 
šiame krašte”*.

Kas pažįsta Vatikano atsargu
mą žodžiuose ir išminti veiksmuo- 
se, turi pripažinti, kad viltis su- 

kokš buvo Stalino laikais. Ar tai šliaukti “raminančių žinių”, ne
iš tikrųjų bus “nauja kryptis” ra vien tik tušti žodžiai. Iš kitos 
santykiuose tarp komunizmo ir pusės aišku, kad negali būti page- 
Katalikų Bažnyčios, parodys ne- rėjimo santykiuose tarp Bažny- 
tolima ateitis. Tuo tarpu yra vie- čios ir valstybės Vengrijoje, jei 
nas . “atvejis”, kuris turės- būti nebus išspręstas kard. Mindszen- 
išspręstas ir nuo kurio sprendi- ty “atvejis”. Nepaslaptis, kad pas
mo priklausys komunizmo “geros kutiniu laiku vyksta šiuo reikalu 
valios” Įrodymas, jei iš viso apie gana intensyvūs pasitarimai tarp 
gerą valią ten galima kalbėti. Tai Amerikos ir Vengrijos diploma- 
yra atvejis kardinolo Jozsef Mind- x*' T* i _ --s-,—■—s..
szenty, Strigonijos arkivyskupo ir 
Vengrijos primo, kuris nuo 1956 
m. lapkričio mėn. gyvena Ameri
kos ambasados rūmuose Buda
pešte.

Paleidimo galimybės
Paskutiniu laiku vis buvo kal

bama apie greitą kard. Mindszen
ty paleidimą — išlaisvinimą. Bū- vyriausybė atmetė toki Vengrijos 
dingą tai, kad vengrų žinių agen- pasiūlymą ir kainą, kuria būtų 
tūra MTI, griežtai valstybės kont- galima išvaduoti kard. Mindszen- 
roliuojama, paskelbė popiežiaus ty. Todėl jieškoma kitų kelių ir 
Jono XXIII laišką Vengrijos ka- kitokių deryboms galimybių. Bet- 
talikams, kuri parvežė iš Romos gi šiai “mainų prekybai” didelę 
vyskupai, dalyvavusieji visuot., kliūti sudaro patsai kard. Mind-

tu. Iš tų pasitarimų išslydusių 
nuotrupų žinoma tiek, kad veng
rų komunistinė valdžia sutiktų 
išleisti kard. Mindszenty, jeigu 
JAV atsisakytų ir išimtų iš Jungt. 
Tautų kruvino 1956 m. Vengrijos 
pasmaugimo klausimo svarstymą.

Kardinolo atkaklumas
Tačiau, kiek žinoma, Amerikos

Aukoja ir ragina kitus aukoti
KLB krašto valdyba išsiuntinė

jo visoms apylinkėms bendraraš- 
ti nr. 9, informuojanti apie fon
do Įsteigimo eigą ir raginanti 
siųsti savo Įnašus. Laikinoji fon
do v-ba buvusi sudaryta 1962 m. 
rugsėjo 15-16 Otavoje kr. tarybos 
sesijos metu. Valdybą sudarė: 
pirm. V. Ignaitis, R.R. 3 Rod
ney, Ont., ižd. Stp. Jakubickas. 
R.R. "2 Princeton, Ont., sekr. P. 
Januška, 1033 Bruce Ave., Wind
sor, Ont. Tai esąs Kanados Lie
tuvių Fondas, skirtas Lietuvai. 
Pajamos iš sutelkto kapitalo nu
matytos lietuvybės reikalams Ka
nadoje. Toliau bendraraštyje ra-

“jį’rašto valdyba, suprasdama rei
kalo svarbumą., nutarė išsako kuk 
Ką pajamų paskirti 100 dolerių ir 
pradėti si mums visiems taip labai 
svarbų darbą konkrečia parama. Ti
kime, kad visos apylinkės paseks 
krašto valdybos pavyzdžiu ir pasida
rys pirmaisiais Lietuvių Fondo na
riais. Tuo pačiu kreipiame Jūsų dė
mėsi ir prašome, kad paskleistumė- 
te šią minti savo kolonijų lietuvių 
tarpe. Mes esame tikri, kad atsiras 
daug tautiečių, norinčių Įamžinti sa
vo vardus Lietuvos išlaisvinimo dar
be. Amerikos lietuviai toki fondą

>ron<ę] 
M stfčĮ§|'wšęs'. (vyriausybė--’
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valdžios laisvės pasiūlymą, ktirijjimą lyg procesijoje: su mitra ant nes netekimo. Tui'ėjb dalyvauti ir 
buvo siejama su politinių “nusi-j galvos ir apsirėdęs liturginiais matyti Įvairiausias orgijas, o kar- 
kaltėlių”, dalyvavusių 1956 m. vyskupo drabužiais. Atgavo lais-!tą dalyvauti pakorime vieno nu- 
nepavykusioje revoliucijoje, pa- vę tik tada, kai Vengriją užplūdo’ teistojo mirti, kuris ’buvo paka- Inirllrnn A v« A 4» » Įžaki A Dv-ivvrw Ia. Z 4 zx Ivakaamaa

ino nu-

leidimu. Jis nenorėjo save Įskai
tyti Į šią kategoriją. Lygiai ne
perseniai atmetė kitą pasiūlymą: 
bus paleistas, jei išvyks iš Veng
rijos negrįžtamai arba pasiliks sa
vo krašte be teisės vykdyti savo 
pašaukimo pareigas.

Didžiosios asmenybės, kurios

sovietų kariuomenė. Tada Pijus

yra Įsteigę ir šiandien jau gali skir
ti keletą šimtų dolerių iš gautų pa
lūkanų leidimui lietuviškų leidinių 
ir studijų, šiame fonde Amerikos 
lietuviai gana aktyviai yra pasireiš
kę ir kasdien matyti vis naujų pa
vardžių. Argi Kanados lietuvių lai
kysena Lietuvių Fondo atžvilgiu ga
lėtų būti kitokia, negu mūsų brolių 
Amerikoje?

Kanados Lietuvių Fondo nariais 
gali būti pavieniai asmenys ar or
ganizacijos, turinčios po vieną balsą 
nuo kiekvieno pagrindiniam kapita
lui paaukoto 100 dol. Lietuvių Fon
do "Valdyba suaukotus pinigus nu
mato laikyti Toronto lietuvių banke 
“Parama“ ir yra atidariusi savo są
skaitą Nr. 2193. Visos aukos gali 
LLii siimŽLmics Fe.-.Co Valdybes na-

i bintas ties jo kameros langu. To- 
XII pakėlė Mindszenty kardinolu, -kioje būklėje mirtis atrodė tikra 

laimė; kurios trokštama visa sa
vo būtybe.

Nepaisant viso to, iškankintas 
kard. Mindszenty ir priverstas pa
sirašyti savo “prisipažinimus”, 
griebėsi dar vienos išeities: prie 
savo parašo prirašė dar “C.F.”— 
Contra f idem (prieš sąžinę). Kan
kintojai tačiau apsižiūrėjo ir su
prato tų dviejų raidžių reikšmę. 
Tadą kankinimai prasidėjo vėl iš 
pradžios ir kardinolas tūrėjo pa
siduoti. Ano meto budeliai įta
kosi, Geroe ir jiems panašūs mo
kėjo griebtis tokių ir dar baises
nių metodų sunaikinti savo au
koms, jei nė fiziškai, tai bent mo
rališkai. Tiesa, pereitą vasarą jie 
buvo išmesti iš vengrų komunistų 
partijos dėl savo bjaurių darbų. 
Tačiau tai nereiškia, kad jų Įpė
diniai yra geresni.

Laisvės blykstelėjimas
Nuteistas katorgon iki gyvos 

pažinau, kad atsisakiau, net jei galvos, kard. Mindszenty išbuvo 
bus tai patvirtinta mano parašu, 
vis tai turi būti laikoma žmogiš
kos silpnybės ženklu, laikytinu 
niekiniu ir be jokios reikšmės”.

Kaip išgauti 
“prisipažinimai”?
Po kelių mėnesių buvo teismas, 

sensacingiausias iš visų tos rū
šies teismų. Jame kard. Mind
szenty atsisėda kaltinamųjų suo
le pažemintas, sunaikintas, neat
pažįstamas, kuris prisipažino prie 
visko: pradedant valstybės išda
vimu ir baigiant valiutos kont
rabanda. y

Buvo spėjama, kad jis kalėji
me buvo paveiktas vaistais, nar
kotikais. Tačiau gal apsiėjo ir be 
to. Jis išgyveno charakteringą 
“smegenų plovimą”. Tiesa paaiš
kėjo tik po aštuonių nietų, kai 
kard. Mindszenty bent kelias die
nas atgavo laisvę Budapešto re
voliucijos metu. Viename pasi
kalbėjime su amerikiečiu žurna
listu Leslie Balogh Bain pasisakė, 
kad jo prisipažinimai buvę išgau
ti po neapsakomų kankinimų: per 
29 dienas jam nebuvo leista už
migti; daug kartų turėjo stovėti

Dvikovoj su komunistais
Pijus XII labai vertino Mind

szenty ir jis popiežiaus neapvylė. 
Tuojau užėmė labai aiškią liniją 
prieš komunistų bandymus sube-

istorijoje palieka gilius pėdsakus,i dievinti vengrų mokyklą ir visuo- 
visuomet pasižymi tam tikra bū-:menč- Tarp Mindszenty ir Mat- 
dinga savybė, ši kard. Mindszen- ^as Pakosi prasidėjo dvikova, ta; 
ty savybė yrą “pašaukimas kanki-' c*au J1 negalėjo ilgai trukti. Kai 
___ a •»» ro _ „t *___i-___ _  __ a_______ 1(MQ m Vnmiinicioi Qiolirtn1948 m. komunistai, Stalino pa

dedami, galutinai Įsigalėjo Veng
rijoje, Mindszenty pateko i kalė
jimą trečią kartą, dabar apkaltin
tas valstybės išdavimu, siekimu 
atstatyti Habsburgų monarchiją, 
valiutos kontrabanda ir pan. Kai 
policija atėjo jo suimti, dar su
spėjo ant seno laiško voko para
šyti kelis žodžius, kurie parodo jo 
nusistatymą ir būdą: “Jokio są-

nystei”. Tas pašaukimas sutam
pa su jo griežtu ir nepalaužiamu 
charakteriu. Užtenka pažvelgti Į 
jo atvaizdą: jau iš veido bruožų 
matyti šio 70-ties metų augšto*, 
sauso vyro, tiek iškentėjusio, bū
das; gyvos ir žibą akys rodo jo gi
lų įžvalgumą i savo misiją ir pa
šaukimą, o visa suėmus — į jb 
kilmę: užgrūdintas kaimiečio, 
smulkaus ūkininko sūnus, kurio 
protėviai buvo vokiečiai.

Išgyventos audros
Turbūt nė vienas kitas kardino

las nėra tiek išgyvenęs, tiek vi
sokių audrų perleidęs, kiek kard. 
Mindszenty' Turėjo tik 27 metus, 
kai 1919 m. pateko i kalėjimą. 
Tada dar buvo paprastas kunigas 
Zalaegerszeg gimnazijos religijos 
mokytojas, kai komunistinis Be
la Kun režimas tuojau pastebėjo 
šio drąsaus kunigėlio pavojingu
mą, todėl reikėjo jį pašalinti nuo 
kelio komunizmui, kuris turėjo 
tada užlieti visą Vengriją. Tačiau 
Belą Kun režimas neišsilaikė ir 
Mindszenty galėjo grįžti i savo pa
reigas bei skirti savo laiką apaš
talavimui ir studijoms.

Kai 1944 m. vokiečiai perėmė 
Vengrijos valdymą, Mindszenty 
ką tik buvo Pijaus XII paskirtas 
Veszprem vyskupu. Jis tuojau iš
drįso iš sakyklos Įspėti tikinčiuo
sius dėl naujo hitlerinio neopago- 
nizmo pavojaus. Dargi padarė 
reikšmingą ir viešą gestą: kai 
daug jo tautiečių atsisakė veng
riškosios pavardės ir pasirinko 
vokiškąją, Mindszenty pasielgė

kos kilmės pavardę Pehm į veng
riškąją Mindszenty, pasirinkęs 
gimtojo kaimelio vardą.

Pateko ir vėl į kalėjimą, kai
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riams arba tiesiai Įnešamos Į Lie- (priešingai — pakeitė S3V0 VOkiŠ-
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Pržšomė visas apylinkių valdybas 
arba sudaryti atskirus vienetus or
ganizavimui pinigų rinkimo, arba 
pačiai apylinkės valdybai imtis šio 
darbo. Jei susidarytų kokių neaiš
kumų. rašykite tiesiai Lietuvių Fon
do valdybai. Tokiu būdu bus išveng
ta bereikalingų išlaidų ir sutaupyta 
laiko.

Linkime visoms apylinkėms ge
riausios sėkmės Jūsų darbuose.
pas. P. P. Lukoševičius, 
kr. valdybos pirmininkas

pas. Iz. Mališka, sekretorius

Paruošė VYT. KASTYTIS

DIDŽIOJO KRAUGERIU DVIKOVA
Po valandos vokiečių majoras 

buvo atpažintas kaip vokiečių 23- 
čios tankų divizijos štabo karinin
kas žvalgybos reikalams. Sovietų 
komendantas ilgai studijavo pla
nus— prasilaužimus ties Vorone
žu, puolimus Kaukazo ir Stalin
grado kryptimi... Negali būti. Ir 
mažam vaikui aišku, kad vokiečiai 
savo pagrindini puolimą turi kon
centruoti i Maskvą ... Komen
dantas mostelėjo ranka:

— Tai gudrus vokiečių triukas. 
Jie nori, kad mes savo divizijas 
atitrauktume nuo Maskvos ir jas 
permestume Į pietini fronto ruo
žą. Šis žmogus, reikia manyti, net
gi nėra vokiečių karininkas — tai 
greičiausiai paprastas kareivis ka-

• . • • • į Lietuva, Latvija,
siuntiniai Estija, Ukrainą

IX |ČAM/>zlAf>> Siunčiame _X*.. Jūsų sudarytus ir ap-1S IvanaaOS. paprastu ir OrO pastų draustus Įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių 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, siusti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi
mas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

1 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. KALOZA

rininko uniformoje. Patyrusio ka
rininko gyvybės jie nepaaukos to
kiam pigiam tikslui. Užtenka i ka
rininko uniforma aprengto karei
vėlio kišenę Įdėti karininko as
mens tapatybės suklastotus doku
mentus . ..

Tuo tarpu vokiečių pusėje gali
ma buvo pastebėti aiškaus nervin
gumo ženklus. Iš jų fronto linijos, 
atskubėjo prie lėktuvo gerai gink-, 
luotas patrulis. Lėktuvą patrulio 
vyrai rado tuščią. Nesimatė lėktu
vo Įgulos lavonų ir net jokių žy
mių, liudijančių, kad lėktuvo Įgu
la yra žuvusi. Nebuvo ir odinio 
portfelio su operacijų planais ...

It musę kandę, patrulio vyrai 
grižo atgal i savo fronto linijas. 
Divizijos štabe prasidėjo paniką 
primenantis sujudimas, nes pa
šautuoju lėktuvu, nepaisydamas 
divizijos vado draudimo, tikrai 
skrido divizijos štabo majoras 
žvalgybos reikalams. Iš pasiimtų 
planų jis norėjo išstudijuoti gam
tos sąlygas sekančiam divizijos 
puolimui. Lėktuvo pilotas padarė 
nedovanotiną klaidą nutoldamas 
nuo savo pozicijų ir perdaug pri
artėdamas prie sovietų fronto li
nijos. Dabar tie planai jau yra 
sovietų rankose. Logika diktavo 
pakeisti visus numatyto žygio i 
Kaukazą ir Stalingradą planus, 
bet tai pareikalautų mėnesio la
bai brangaus laiko. Vokiečiai ne
galėjo užmiršti praėjusio rudens 
bėdų, kada jų tankus prie pat 
Maskvos vartų sustabdė rudeni
nio purvo marios. Ne, puolimo ne
buvo galima atidėlioti...

Hitleris ir Stalino vardo
miestas
Vokiečių puolimą Voronežo 

ruože sutiko koncentruota sovie
tinių divizijų ugnis. Tačiau po Į Stalingradą metu turėjo ginti 
trumpų kautynių buvo palaužtas rumunų, italų ir vengrų kariuo- 
jų atsparumas. Sovietų generolai menės divizijos. 6-tosios* armijos 
tikėjo, kad vokiečiai pasuks i šau- < štabas nebuvo patenkintas tokia 
rę — Maskvos kryptimi, kur jų apsauga. Jiems būtų geriau pati- 
laukė geriausios raudonosios ar*-(kę šiaurinio sparno "apsaugai tu- 
mijos divizijos. Netikėtas vokie-^rėti keletą vokiečių divizijų, bet 
čių posūkis į pietus ncišaukė di-. vokiečių rezervai buvo išsemti, 
desnės opozicijos. Kelių savaičių! * (Bus daugiau)

laikotarpyje jų rankose atsidūrė 
visa Dono upės kilpa.

Hitleris triumfavo — jam at
rodė, kad Stalinas jau yra priėjęs 
liepto galą, kad dabar jam niekas 
negali pastoti kelio i Stalingradą 
ir Kaukazą. Hitlerio generolai bu
vo atsargesni. Kariuomenės gene
ralinio štabo viršininkas pulk, 
gen. Halder Įspėjo Hitlerį, kad, 
nepaisant visų sunkumų, sovietų 
fabrikai per mėnesi Įstengia pa
gaminti 1.500 tankų, kai tuo tar
pu vokiečiu tankų mėnesinė pro
dukcija siekia tik 600.

— Nesąmonė, bobų plepalai! — 
nrotestavo savosios intuicijos gar
bintojas Hitleris.

Kariuomenės štabas mėgino at
kreipti Hitlerio dėmesį į kitą ne
malonų faktą: remiantis žvalgy
bos pranešimais, sovietai buvo su
traukę milijoną vyrų Saratovo 
apylinkėse ir pusę milijono i ry
tus nuo Kaukazo. Ši kariuomenės 
koncentracija galėjo sudaryti rim
tą pavojų Stalingradą ir Kaukazą 
pulsiantiems vokiečių daliniams. 
Pagaliau negalima buvo užmiršti 
prie Maskvos sukoncentruotų so
vietinių divizijų, kurios taip pat 
galėjo būti permestos i pietus. Į 
šiuos Įspėjimus Hitleris numojo 
ranka. Liepos mėnesio pabaigoje 
jis davė Įsakymą 6-tosios armijos 
vadui gen. Įeit. Paulus pasiruoš
ti Stalingrado puolimui. Tuo lai
ku 6-toji armija jau buvo išvaliu
si Dono kilpą, sumušdama ir be
veik galutinai likviduodama so
vietų pirmąją šarvuotąją armiją 
ir 62-rąją Sibiro armiją. Nuo Do
no kilpos iki Stalingrado Volgos 
pakrantėje tebuvo keliasdešimt 
kilometrų smėlėtų stepių, šiauri
ni 6-tosios armijos sparną žygio

mokslo nesu padaręs. Niekuomet' 
neatsisakysiu iš savo pareigų. Ne
padarysiu jokių pareiškimų. Jei 
kas išgirs ar skaitys, kad aš prisi-

sunkių darbų kalėjime iki 1955 
m., kai labai* pablogėjus jo svei
katai, buvo perkeltas i vieną pili 
netoli Pec. Iš ten buvo išlaisvin
tas 1956 m. spalio mėn., kai kilo 
revoliucija, ir triumfališkai grą
žintas i Budapeštą. Vengrijos pri- 
mo sugrįžimas buvo sutiktas su 
nepaprastu džiaugsmu milijonų 
vengrų katalikų, kurie ir vėl iš
girdo karingą savo kardinolo bal
są, kuris radijo bangomis parei
kalavo, kad būtų sugrąžintas re
ligijos mokymas į mokyklas, grą
žinti Bažnyčios konfiskuoti turtai, 
pravesti laisvi rinkimai ir kt.

Gerai žinome, kaip sovietų tan
kai sutraiškė tos kilnios tautos 

(Nukelta i 3 psl.)

AR VARGINA

Dirbtiniai dantys
SLYSČIOJA IR ERZINA?

Kcm turėti remalonumo su laisvais švysčiojan
čiais dirbtiniais dagtimis, krintančiais ar kryps
tančiais jums valgant, kalbant ar juokiantis. 
Tik užduIkinkite truputį FASTEETH ant plokš
telių. šie malonūs milteliai nepaprastai padeda 
plokšteles išlaikyti patogiau ir saugiau bei 
daug tvirčiau. Panaikina kaučuko skonį bei 
sulipino jausmą. Jie yra šarminiai (be rūgš
ties). Reikalaukite FASTEETH kiekvienoje che
minių gaminių parduotuvėje.

Socialiniai patarnavimai 
yra JUMS!

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

/

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

nors defektu■ v ...

• Vasaros stovyklos berniukams
ir mergaitėms

ir daugelis kitų.

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

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

R. A. BELL, 
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris 

52-17
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Atsakymas abiems

Mielas "Susirūpinęs Seni" ir 
"Mixed-Up"

“T2” 6 nr. abu rūpinatės pa
našiomis problemomis. Aš, bu
vęs arti “Mixed Up” ir būsimas 
senis, norėčiau suderinti bei nu
rodyti priežastis tų rūpesčių, ku
rių galima būtų išvengti tiems, 
kurie dabar tas klaidas kartoja.

S. Seni, Jūsų susirūpinimas 
yra pakeltas kvadratu, o kaikur 
net ir susirūpinimo pagrindas 
yra skylėtas. Jūsų duoti jauni
mo pasielgimo pavyzdžiai nėra 
iš liet, jaunimo gyvenimo. Ne
teko girdėti nė skaityti, kad 
bent vienas lietuvis moksleivis 
ar studentas būtų dalyvavęs to
kiuose blogo elgesio jaunimo 
rateliuose. Laikraščiuose yra 
Įvairių baisių žinių ne tik iš jau
nimo tarpo. Kiekvienas jaunuo
lis norėtų paklausti Tamstą, ko
dėl seni taip pasielgia, kad pa
tenka i kalėjimus? Kodėl tiek 
daug “senių” (jaunuolių akimis 
žvelgiant) daro tiek daug nusi
kaltimų? Ar jie jau spėjo išmok
ti tų visų blogybių iš jaunimo? 
Ar tie “seniai” nėra verti susi
rūpinimo?

“Dabartinis jaunimas su užsi
spyrimu kratosi religijos ...” 
Tamsta žvelgi i kaikurių jaunuo
lių pasielgimą, bet nepažiūri i 
jų tėvelių kambarius. Kiek tų 
kambarių bei salionų turi idėji
nius religijos bei tautos ženklus? 
Ar pas daugeli tėvų galima su
rasti lietuvišką knygą, kurioje 
būtų religinių bei tautinių min
čių? Kiek kartų tas jaunuolis iš
girsta iš tėvų melagysčių atsaki
nėjant telefonu bei tarpe svečių 
kalbantis? Vienas pažįstamas tė
vas leidžia sūnų i liet, sporto 
klubą, bet pats pajuokia kunigus 
ir Bažnyčią. Kaimyno užklaus
tas. kodėl leidžiąs sūnų kur vis
kas taip “supuvusiai dvokia”, jis 
trumpai atsakė: “Manęs jau ne
pakeis, bet sūnui reikia ten ben
drauti, tai gal bus geras žmo
gus”. Atrodo, tėvams yra vieni 
Įstatymai, o jaunimui—kiti. Tė
vų paslapčia pasakytas žodis yra 
girdimas kiekvieno sūnaus-duk- 
ters. Jie jaučia tėvų norus jiems 
ir sau. Vaikams augščiausias au
toritetas yra tėvai, kol jie savo 
autoritetą teisingu keliu palaiko.

Daugelyje šeimų jaunuoliai 
yra lepinami. Pvz. motina prašo 
tėvą nuvalyti sniegą nuo šaligat
vio, -kai 15 metų jaunuolis žiū
ri televizijos, šešiolikametė duk
ra nemoka išvirti kiaušinio. Tie 
pavyzdžiai yra matyti lietuviškų 
šeimų gyvenime.

“Mixed Up” skundžiasi, kad 
po “didžiausių savaitės darbų” 
motina paragina ką nors pagel
bėti. “Susirūpinęs Senis” skun
džiasi, kad jie nedirba, nesimo
ko. Jaunuolis smulkiausią dar
belį skaito bauda — sunkenybe. 
Jis neturi Įsigijęs darbo rezulta
tais pasitenkinimo jausmo, kurį 
sutrukdė tėvų lepinimas. Jis ne
turi pagarbos vyresniesiems, 
svetimam turtui, neturi tvarkin
gumo jausmo. Pastebėkite pvz. 
parapijos salėje ar kitoje viešo
je vietoje. Jaunuoliui negalima 
paspausti mygtuko, kad nuo 
šiandien turi būti darbštus, tvar
kingas, mandagus kitiems... 
Visa tai galima pasiekti ilgu ir 
nuoširdžiu tėvų ir savojo jauni
mo bendradarbiavimu.

Mačiau ne vienoje šeimoje, 
kai mergaitės padeda tėvams iš
šluoti, sutvarkyti kambarius. 
Jaunimo stovykloje toks jauni
mas susitvarko savo lovą jau 
pirmą dieną. Jie moka sutvarky
ti salę, pagelbėti kitiems, nes 
jiems darbas nėra pabauda, gė
da, o pasitenkinimas darbo re
zultatais, jaučiama pagarba vy
resniajam. Jie savo darbe mato 
bendravimą su kitais. Tose šei
mose nėra “Mixed Up”. Tėvai 
bendrauja su tėvais, o jaunimas 
— su jaunimu tame pačiame na
me. Jaunuoliai jaučia tėvų artu
mą dvasioje, priima jų draugiš
kus patarimus, pareigos nurody
mus, jei ji pamirštama. Man ne
teko matyti pas juos blogų 
mokslo pažymių, stokos religin
gumo ar vengimo pagelbėti šei
moje. Tokiose šeimose jaunuo- 
lis-ė turi drąsos pasitarti apie 
priešingos lyties draugus, nes 
jis-ji yra tikras, kad savo tėvuo
se ras nuoširdžius draugus — 
patarėjus, be pajuokos, be 
pykčio.

Sodininkas negali skųstis sa
vo užaugintų medžių rūgščiu 
skoniu: permažai pridėjo darbo, 
nesirūpino auginimu, o laukė tik 
prinokusių skanių vaisių.

Mygtukai galimi Įvesti mecha
ninėse mašinose, bet ne jaunuo
liuose. Tėvai turi būti nūrody- 
tojais, vadovais, patarėjais ir 
draugais, bet ne žalotojais ar po
licininkais. Tėvų draugystė su 
vaikais nepraeina, jei ji nuosek
liai vedama. Jaunuolis-ė nepa
mirš savo vyresnių draugų ir ne
paliks jų senelių namuose.

V. Matis

Liūdna diena pasibaigė, 
Saulė išdažė dangų raudonai, 
Saulėleidis raudonas išsipylė, 
Padanges dažė kruvinai.

. Ir vakaras panėrė žemės sapnuose, 
Visur liūdna, baugu, ir tylu, 
Tik vėjas ten nerimsta kapuose.
Girdi? Jis vis dar klausu, 
Jis šnibžda: “Kas čia ilsisi?
Kieno čia kapas rūtom yr’ apaugęs?” 
Klausyk, kaip jis vis klausia — 

ar girdi?
Bet žemė tyliai klausosi, 
Tik rūtos verkdamos atsako: 
“Čia miega kaulai partizano”. 
Ir štai — vėjas nutilo.

Julija Kaminskaitė, 
Hamilton

A. Bušinskaitė iš Toronto dek
lamuoja humoristinę poemą 
apie Adomą ir Jievą.

Nuotr. J. Dvilaičio

Bendruomenės ištekliai

Ar 50 vyry gali duoti 100 kariy?
K. SKRUPSKELIS

Esu jau rašęs, kad vertindami 
save kaip lietuviškąją bendruo
menę, turime vadovautis ne pri
puolama nuotaika, o faktais, at
remtais Į atitinkamą vertinamąjį 
pagrindą. Prie šio pastarojo rei
kia skirti bendruomenės ištek
lius ir tikslus.

Kalbėdami apie visą lietuvių 
bendruomenę kaip bendruomenę, 
ir norėdami sužinoti ar jos būklė 
yra patenkinama ar ne, pirmiau
sia "turime atsižvelgti i jos siekia-

druomenės ištekliai yra ribojami 
ne vien tiktai fizine, bet ir specia
lizacijos prasme. Nevisi viską ga
li, ir apskaičiuojant mūsų pajė
gumą reikia atsižvelgti nevien tik 
į žmonių skaičių, bet ir Į jų galėji
mą. Vertindami bendruomenę, 
turime atsižvelgti i tos bendruo
menės potencialą ir negalime iš 
jos reikalauti daugiau, negu ji 
gali duoti.

Galima teigti, kad kiekvienas 
veiksmas savo tikslu turi bend

Kaltinate jaunimą?
Senimas neremia jaunimo

Sakoma, kad jaunimas ir šioks 
ir toks. Gali būti. Bet tebūnie 
man leista priminti, kad jauni
mas pasigenda vyresniųjų supra
timo ir paramos. Štai faktai.

Praėjusiais metais Hamiltone 
Įvyko lituanistinės jaunimo var
žybos. Maironio minėjimas taip 
pat buvo surengtas jaunimo pa
stangomis. Kur buvo suaugusių
jų publika? Juk jiem tiek Mairo
nis. tiek jo dainuojanti Lietuva 
yra daug artimesnė ir geriau pa
žįstama, negu jaunimui, gimu
siam vargo stovyklose ar net 
šiapus Atlanto. O tačiau mes pa
gerbiame mūsų tautos mums ne
pažįstamus didvyrius ir atiduo
dame jiems prideramą pagarbą.

Toliau. Kas skina laimėjimų 
laurus sporte? Jaunimas. Kas iš

kilo 28 taut, grupių Laisvės fes
tivalyje? Jaunimas. Kas papuo
šia bažnyčias švenčių metu tau
tinėmis ir organizacijų vėliavo
mis? Jaunimas. Tai vis smulkūs, 
bet. garbingi darbeliai mūsų 
tremties istorijoj, kurie paliks 
ilgam šių jaunimo grupių archy
vuose. Ką paliks savo archyvuo
se mūsų senesnioji karta — at
vykę neretai su pasiektu augštu 
mokslu neprikl. Lietuvoje? Dau
gelis jų pasitenkina tik angliš
ka spauda, o visą nutautėjimo 
kaltę verčia jaunimui. Žinoma, 
to netaikome visiems. Kaip, iš 
jaunimo pusės yra nukrypimų, 
taip ir iš senimo. Bet kalbėda
mi apie jaunimą pripažinkime 
ir tai, ką jis gero yra padaręs.

V. P.

Laiškai 
"Mixed-Up0 
jaunuoliams

Sveikinu su teisingu pirmu žings
niu, jieškant tikresnio atsakymo Į jū
sų neaiškumus. Tiksliai pastebite, kad 
ne už visas negeroves yra kaltas jau
nimas. Mano nuoširdžiausias linkėji
mas, kad užtektų jums ištvermės iki 
galo jieškant tiesos. Tačiau viskas 
bus veltui, jei jūs nenorėsite tiesos 
priimti ir jos vykdyti. Dvasinė pu
siausvyra, ramybė, viltis ir teisingas 
dorybių bei vertybių supratimas yra 
suteikiamas tiems, kurie uoliai seka 
Kristaus nurodytu keliu. Tikėjimo 
dvasia, kurios mums taip pasibaisėti
nai stinga, yra įgyjama malda ir šir
dies nuolankumu. Vienas vyskupas 
šitaip pataria: mažiau važinėk, dau
giau vaikščiok; mažiau kalbėk, dau
giau melskis; mažiau sėdėk, dau
giau klūpėk; sumažink radijo klausy
mą, televizijos žiūrėjimą, netinkamos 
spaudos skaitymą”.

Turėkite gerų minčių, nes visa mū
sų stiprybė yra mąstyme. Mąstymo 
stoka nuvedė į pelkes daugelį vyres
niųjų. Aktyviau dalyvaukime organi
zacinėje jaunimo veikloje. Skaitykite 
patikimų autorių knygas ir gerą spau
dą. Juozas Kaknevičius

MIELA MIXED-UP,
Pamėgink įtikinti tėvus, kad namai 

pirmiausia yra vieta, kur šeima gyve
na, auga, ilsisi; ne viešbutis, ne kar- 
čiama — taverna, ne restoranas. Kaip 
bažnyčia, kad yra maldos namai — 
ne šokiam, ne girtuokliavimui. Disku
tuokit šitas problemas su kitais, ku
rių tėvai panašiai elgiasi. Šitie “pat- 
rijotai” yra “patrijolikai”, gal jiems 
reikia A.A. pagalbos. Jeigu negalima 
jų pakeisti ir dėl to kenčia šeima, 
tuomet yra “Children’s Aid”, “Big 
Sisters” ir kitos agentūros, kuriose 
galima jieškoti patarimo. Aguona

raus tikslus. Bet minčių dėstymo 
dėlei pirmiau paliesiu bendruo
menės išteklius. Tai liečia pačius 
žmones: kiek jų yra, koks jų išsi
lavinimas, kur jie gyvena, kiek 
jie uždirba. Tai liečia ir bendruo
menės valdomą turtą: spaustuves, 
sales, bažnyčias ir t.t. Bendruo
menės turimi ištekliai yra fiziš
kai riboti. Daugeliu atvejų ši ri
ba yra duota, nepakeičiama. Ga
lime ja skųstis, bet negalime 
smerkti bendruomenės už neįvyk
dymą reikalavimų, kurių ji nega
lėjo įvykdyti. Pvz. jei kaime gy
vena 50 vyrų, negali reikalauti, 
kad kaimas pristatytų kariuome
nei šimtą. Ir jeigu kaimas šimto 
nepristatė, negalima kaimo pa
stangas neigiamai vertinti. Arba 
vėl: jei yra šimtas skaitytojų, ne
galima norėti parduoti du šimtus 
knygų. Kiekvienu atveju tokia ri
ba yra,- nors ryt ji jau gali būti 
nebe ta pati. Ir nesunku Įsivaiz
duoti kur ji yra nubrėžtina.

Negalimumas nebūtinai yra tik 
fizinis. Yra ir kitas negalimumas 
ir tai dar svarbesnis, nors ir sun
kiau surandamas. Išryškinkime 
tai pavyzdžiu. Jeigu kas parašy
tų veikalą apie stoikų logiką, tai 
lietuvių tarpe susilauktų ypač ri
boto skaitytojų skaičiaus, nes net 
nevisiems logikams tai būtų Įdo
mu ir jau reikėtų logikos istorijos 
specialisto. O kiek yra tremtyje 
lietuvių logikų? Gal tik vienas 
Australijoje. Aišku, kaikurie 
draugai nupirktų, bet ir geriau
siai norint išplatintum 20-30 eg
zempliorių. O jeigu išplatintume 
daugiau, manyčiau, kad tai jau 
būtų nenormalumo ženklas. Ži
noma, skaitančių lietuvių yra 
daug daugiau, bet mes negalime 
norėti, kad visi lietuviai būtų visų 
sričių specialistais. Ir todėl ben-

ruomenės pajėgumo didinimą, 
bet kiekvienu momentu šis pajė
gumas yra ribotas. Be to, būtų 
nenormalu, jeigu mūsų tarpe atsi
rastų perdaug vienos ar kitos sri
ties specialistų. Jie neturėtų ko 
veikti ir jų paruošimas tebūtų tik 
nereikalingas energijos eikvoji
mas. Visuomenės ištekliai yrą ri
boti, bet jie turi būti ir diferenci
juoti.

Bendruomenės pajėgumui nu
statyti labai padeda palyginama
sis žvilgsnis. Pvz. kiek romanų 
galima parduoti duoto dydžio gru
pėje? Į klausimą iš dalies galėsi
me atsakyti sužinoję kiek kitur 
romanų yra parduodama. Arba 
vėl: kada nutautę j ančių skaičius 
pasidaro užtektinai didelis, kad 
implikuotų tos grupės mirti? Nu- 
taustančių visada bus. Bet tik to
dėl, kad keli nebekalba lietuviš
kai, negalime samprotauti, kad 
jau esame žuvę. Iš kitos pusės, 
jeigu tik keli tebekalba lietuviš
kai, negalime šviesios ateities 
pranašauti. Iš dalies atsakymą ra
sime save lygindami su kitom pa
našioje situacijoje grupėm. Sa
kau — panašioje situacijoje; kad 
palyginimas būtų prasmingas, abi 
grupės turi būti panašios savo iš
silavinimu, skaičiumi, socialine 
struktūra. Panašiai turime daryti 
ir kitais atvejais. Jei pvz. nupirk
ta 200 knygų; ar tai daug, ar ma
ža? Atsakymą rasime sužinoję 
kiek turime skaitytojų ir šį san
tyki palyginę su kitais. Bet šis 
metodas turi vieną pavojų, kurio 
turime vengti, būtent: palyginus 
su kitais, mes gal labai gerai sto
vime, bet gali to gerumo neužtek
ti atsižvelgiant i mūsų nusibrėž
tus tikslus. Visdėlto palyginama
sis žvilgsnis yra prasmingas, nes 
apsaugo nuo įvairių perdėjimų.

Kvebekas - busimojo parlamento raktas

Jaunimas svarsto

LIETUVIAI STUDENTAI 
skirstomi į 4 grupes:

1. Sūnūs palaidūnai, kurie mėgina 
atsisakyti tėvų kalbos, tautos ir pasi
neria svetimųjų jūroj;

2. kurie nesugeba pritapti prie lie
tuvių, nors mėgina.

3. Pesimistai, kurie sako: nemačiau 
Lietuvos; kas ko nemato, to ir nemyli;

4. Kurie dalyvauja visur: ir liet, 
bažnyčiose, organizacijose, pobūviuo
se. Randa laiko ir studijoms, lietuviš
kiems reikalams.

Tarp Toronto lietuvių studentų yra 
daugiau šios paskutiniosios grupės at- 
stovų. Kaip yra kitur?

Debesis virš mūsų galvos
Juodas debesis virš mūsų gal

vos yra tas. kad esame dažname 
konflikte su vyresniąja karta. 
Nėra sklandumo, nuoširdumo, 
tarp mūsų tėvų ir mūsų pačių. 
Vyresnioji karta mus Įtarinėja, 
net kaikuriais atvejais niekina. 
Ji iš visų pusių karpo mūsų 
sparnus, griauna pasitikėjimą 
savimi. 2<xlžiu, stato kažkokią 
sieną tarp savęs ir mūsų. Kodėl, 
taip yra? Tam klausimui spręsti 
mes, grupė augštesnės mokyklos 
mokinių, kartą per savaitę ren
kamės čia pas vieną, čia pas kitą 
ir karštai diskutuojame. Per ke
lis tokius susirinkimus daug kal
bėjome, karščiavomės, bet nega
lėjome vieningai prieiti išvadų, 
kurios patenkintų mus visus. Ta
da vienas mūsų davė pasiūlymą 
pasikviesti vyresniosios kartos 
atstovą. O, kodėl ne? Padarysim 
tikrą teismą ir surasim kaltinin- 
ks

Labai buvo sunku susitarti ką 
kviesti. Kam išdrįsti pasakyti,

ką mes galvojame, ką turime ant 
širdies, o dar svarbiau, kas iš to 
viso nepasijuoks? Teko balsuoti.

Tikėsit ar ne, bet dabar mūsų 
diskusijos taip Įdomios, kad mes 
laukiame jų dienos ir kruopš
čiausiai joms ruošiamės.

Per paskutini susirinkimą nu
tarėm, kad galim savo mintimis 
ir atradimais dalintis ir su to
liau gyvenančiais jaunuoliais.

Kelių pirmųjų mūsų disku
sijų sutrauktos mintys yra šios.

Nustatėme, kad yra DVI mo
kyklos. Viena ta, Į kurią kasdien 
einame su knygomis ir grįžtame 
praturtinti įvairiomis žiniomis. 
Toji mokykla turi apmokamus 
mokytojus ir nustatytą prog
ramą.

Antroji yra gyvenimo mokyk
la. kurią einame nuo lopšio iki 
senatvės. Jokių vadovėlių, jokių 
žemėlapių, jokių pamokų ruoši
mo ir — jokio diplomo. Bet yra 
daug ir kartais gana sunkių eg
zaminų. Kaip mūsų scnosioskar-

tos (pavadinsim ji Aru) atstovas 
Aras sako:

— Būna kartais, kaip lipimas 
kopėčiomis į viršų. Staiga pama
tai, kad virš tavęs trūksta kelių 
pakopų. Sunku, kartais visai ne
įmanoma kilti augštyn, o iš apa
čios lipa jau kiti...

Labai daug reikšmės mūsų gy
venime turi, kaip mes einame ir 
baigiame pirmąją mokyklą, bet 
dar daugiau, kaip mes einame 
antrąją. Juo labiau, kad antroji 
neturi nustatytų pamokų, o jos 
mokytojai yra tie. kurių mes daž
niausiai ir neįtariame esant mū
sų mokytojais, mūsų ateities 
kalviais. Jie yra mūsų tėvai, 
draugai, kaimynai, praeiviai, 
knygos, televizija, teatrai, net 
reklamos. Ir, aišku, kuriuos ir 
kokius mokytojus pasirenkame, 
sekame, klausome, nuo to ir pri
klauso, kaip mes tą, antrąją mo
kyklą einam, kaip laikom jos eg
zaminus ir kaip ją baigiame.

Naujasis Ontario prov. gubernatorius William Earl 
Rowe, 68 m. amžiaus; konservatorių partijos narys, 
ilgą laiką buvęs feder. parlamento nariu; 1936 -1938 
m. Ontario prov. parlamento konservatorių grupės 
vadas. Gubernatoriaus pareigas perėmė š.m. kovo 
1 d. The Telegram, Toronto

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

UGNINGOS KALBOS apie lietuvy
bę, didelį rūpestį prieaugliu, tvirtą už
sispyrimą prieš nutautėjimą ir pan., 
deja, praktikoje nelabai suranda pa
teisinančių faktų. Ne tik minėjimų sa
lės, bet ir lituanistikos m-los klasės 
tuštėja. Štai, Augšt. Lituanistinėje 
m-loje šiemet yra tik 231 mokinys. Ži
nant, jog Čikagoje dar turėtų būti 
virš 10.000 (nubraukiame vieną nulį 
nuo 100.000) tautiečių, šis skaičius 
yra labai mažas. Tačiau ir šią m-lą lan
kantieji mokiniai, atrodo, nelabai 
daug dėmesio skiria pamokoms, štai, 
per pirmąjį mokslo metų semestrą bu
vo praleistos 1438 pamokos.

Mokykloje mokslas vyksta šeštadie
niais ir yra mokomasi 3.5 vai. — iš 
viso 5 pamokos. Tai, rodos, neturėtų 
mokinius perdaug nuvarginti. Bet, de
ja, yra kitaip.

Beje, čia ne vien vaikai yra kalti. 
Kaltės reikia jieškoti ir tėvuose, kurie 
netik neprižiūri, kad vaikai regulia
riai lankytų mokyklą, bet didelė jų 
dalis taip pat nesiteikia sumokėti ne- 
augšto mokesčio už mokslą.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖS minė
jimai Čikagoje nesusilaukia didesnio 
susidomėjimo. Šia švente tesidomi tik 
Lietuvos Vyčiai, kurie kasmet dar kuk
liai prisimena šventąjį.

Šios šventės minėjimo pirmoji da
lis vyko AV parap. bažnyčioje, kur iš
kilmingas Mišias atnašavo vysk. V, 
Brizgys, kuris pasakė minėjimui pri
taikintą pamokslą; giedojo L. Vyčių 
organizacijos choras.

L. Vyčių salėje, vadovaujant adv. K. 
Savickui, kalbas pasakė vysk. V. Briz
gys, kun. A. Zakarauskas ir L. šimutis. 
Susirinkusieji buvo pavaišinti pusry
čiais.

Kai jau kiek senstelėję jaunimo or
ganizacijos — L. Vyčių nariai minėjo 
Lietuvos šventąjį, kita jaunimo organi
zacija — skautai pramogavo taip vadi
namoje “Kaziuko mugėje“, šioje mu
gėje žmonių buvo bent 5 kartus dau-

■ giau, negu šv. Kazimiero minėjime.
• • •

ĮVAIRIŲ PRAMOGŲ PASIRINKI- 
Į MAS Čikagoje toks gausus, jog reikia

Kuri partija sudarys naują vy
riausybę ir kokia ta vyriausybė 
bus, priklauso ypač nuo Kvebeko 
provincijos. Kvebekas parlamen- 
tan renka 75 atstovus ir jei pa
laiko vieną didžiųjų partijų, visa
da nusveria vienon ar kiton pu
sėn.

Kvebekas tos politikos laikėsi 
jau nuo 1896 m., kai Wilfred Lau
rier, prancūzų kilmės ir vienas 
gabiausių Kanados politikų, pa
reiškė, jog prancūzams reikia Įsi
jungti ir palaikyti vieną didžiųjų 
partijų. Tik palaikydami tokią 
partiją prancūzų kilmės kanadie
čiai galėsią būti lygiai traktuoja
mi ir turės Įtakos vyriausybėje. 
Tos Laurier politikos Kvebekas 
laikėsi iki šių dienų ir ji buvo 
gana sėkminga. Nuo konfederaci
jos pradžios Kanadoje yra buvę 
25 federaciniai rinkimai ir net 19 
kartų partija, sudariusi vyriau
sybę, buvo remiama Kvebeko 
provincijos. Likusiuose 6 rinki
muose, kur jų palaikoma partija 
nebuvo laimėtoja, tai opozicijos 
dauguma buvo iš Kvebeko.

Kvebekas nėra iš tradicijos nei 
liberalų, nei konservatorių pusė
je, nors praeityje daugiausia pa
laikė liberalus. 1957 m. rinki
muose, kai visos provincijos pa
skirstė savo balsus tarp liberalų 
ir konservatorių, tai Kvebekas 
nesuskilo ir liberalams teko net 
63 vietos iš tos vienos provinci
jos. Bet kai 1958 m. daug kam 
buvo aišku, kad konservatoriai 
laimės, tai Kvebekas peršimetė 
jų pusėn ir išrinko 50 konservato
rių ir 25 liberalus. Tik 1962 m. 
rinkimuose Kvebekas “suskilo”:
buvo išrinkta 35 liberalai, 26 kre- 
ditistai ir 14 konservatorių.

Atrodo, kad Kvebekas balan
džio 8 d. rinkimuose turės lemia
mą vaidmenį vyriausybės sudary
me ir palaikys tik vieną partiją. 
Bet kurią? Dvikova vyksta tarp 
liberalų Pearsono ir kreditistų 
Caouette. Jeigu Caouette Įtikins 
vietinius gyventojus, kad jis lai
mės 50-60 vietų, tai visa provin
cija ji ir palaikys. Jis yra geras 
kalbėtojas, mokąs Įtikinti ir iš
naudoti kiekvieną padėti. Kvebe
ke apie ji sakoma: “Jeigu jis tu
rėtų galią, taptų antruoju Hitle
riu’’. Jam daug padeda ir tas, kad 
jis pats yra prancūzų kilmės ir 
sakosi tik jis suprantąs Kvebeko 
provincijos reikalus.

Liberalų vadas Pearson savo 
rinkimini vajų pradėjo Monrea
lyje. nes jis irgi gerai žino pro
vincijos svorį. Nors provincinė 
valdžia yra liberalų, tačiau jis ne
susilaukia didesnės paramos iš jų 
premjero Lesage. Pearsonui taip 
pat daug kenkia Kvebeko provin-

cijoje jo pasisakymas už atomi-
1 -V laimvvvjumus ginklus. Kvebekas yra pries met bus ir antroji _ už poeziją

juos, o ypač kreditistų Caouette.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” kovo 24 žiūrėti, kad jų rengėjai, norėdami už- 
d. Marijos Augšt. m-los salėje rengia dirbti, kartais nepradirbtų. Tokie reiš- 
literatūros šventę, kurios metu bus i kiniai nėra dažni, tačiau neišvengiami. 
Įteiktos net dvi tūkstantinės. Anks-I Vasario 24 d. Liet, žurnalistų S-gos 
čiau tokių švenčių metu pasirodydavo Čikagos skyrius suruošė filmų rodymo 
tik viena tūkstantinė, skiriama romą- _ .
no konkurso premijos laimėtojui. Šie- lietuviški trumpi filmai ir filmas apie

i. Lenkija.). Į didoką Dariaus-Girėno salę
Malonu paminėti, jog vienu iš me-! per 2 seansus atsilankė tik apie 40 žiū-

programą (keli Amerikoje pagaminti

Sunku tad dar šiuo metu paša- cenatų yra ir Kandoje gyv. J. Tumosa.; rovų. Kadangi salės nueina siekė virš 
kyti, kaip Kvebekas balsuos, bet j Taip pat ir koncerte dalyvaus solistė i S100. o taip pat ir kitokių išlaidų bu- 
visa Kanados ateitis priklauso da-j iš Kanados — Lilija šukytė, kuri duos ■ ta nemaža, galima suprasti kiek ren- 
linai nuo tos provincijos. Jeigu ’ ' ” ’ i~’"
Kvebekas pasuks liberalų pusėn, 
bus stipri vyriausybė. Jeigu 50 
ar 60 vietų teks kreditistams, tai 
kitos partijos gali sudaryti koa
liciją, norėdamos juos išstumti. 
Tai dar labiau atgaivintų sepa
ratistų judėjimą Kvebeke ir visos 
Kanados vienybė atsidurtų pavo
juje. V. K.

Londonas?1— “Sunday Times” 
paskelbė apie naują N. Chruščio
vo sumanymą — jis numatąs vy-

lietuviškų dainų ir arijų rečitali. Či- gėjai turėjo “pelno”.
__  Taigi, mažesniųjų kolonijų parengi- 
nė padeklamuos premijuotojo poezijos j mų rengėjai nepykite, jog kartais ne- 
rinkinio ir Maironio eilėraščių. Po galite galo su galu suvesti. Didžioji Či- 
koncerto—vakarienė Jaunimo Centre, i kaga irgi nevisiems duosni.

kagietė aktorė Z. Kevalaitytė-Visockie-

Tūkstančiai tebegyvena barakuose
BALFo reik. ved. kun. L. Jan

kus informuoja, kad JAV sen. P. 
A. Hart, D. Mich., padedamas sa
vo kolegų, bando pravesti naują

riausybę iš Kremliaus perkelti Į imigracijos kvotų įstatymą. Pagal
Maskvos priemiesti čeremuški. 
Kremliuje būtų Įkurtas muzėjus.

ji, būtų padidinta Lietuvoj gimu
sių kvota iš 384 iki 1841 per me-

Atkaklusis kardinolas Mindszenty
(Atkelta iš 2 psl.) 

viltis. Pats Mindszenty vos suspė
jo pasiekti Amerikos ambasadą. 
Kaikam gal atrodė, kad tuo metu 
kardinolo elgesys, taip nuoseklus, 
atitinkąs jo Įsitikinimus ir viso 
gyvenimo programą buvęs per- 
drąsus. Mindszenty nepavyko pa
sitarnauti nelaimingo Imre Nagy 
vyriausybei taip, kaip Lenkijoje 
Gomulkai pasitarnavo kard. Wy- 
szynski. Gal negalėjo tai padary
ti, gal sąlygos neleido, kai įvykiai 
užgriuvo taip staiga ir visu svoriu 
ant Vengrijos likimo svarstyklių 
lėkštės. Bet jei Nagy būtų išsilai-

kęs, tikriausiai kard. Mindszen
ty būtų buvęs jam didelis rams
tis išvesti Vengriją i naują lais
vesni kelią.

Viena, yra aišku, kad kard. 
Mindszenty nėra linkęs i betko- 
kius kompromisus. Jo “pašauki
mas kankinystei” sudaro tam tik
rų sunkumų tiems, kurie bando 
rasti išeiti. Modus vivendi tarp 
Bažnyčios ir valstybės Vengrijoj, 
nors šiaip jau pribrendęs, dėl 
kardinolo Mindszenty laikysenos 
gali ir neįvykti. Kankiniai žino 
vieną kelią: aukoti save nelygs
tamiems principams.

Dr. J. Sav.

tus. šiuo metu apie 2000 liet, pra- 
švmu laukia eilės, v »

Barakuose Europoj dar gyvena 
5.430 tremtinių. JT per 8 pasta
ruosius metus išleido $90 mil. Eu
ropos tremtinių įkurdinimui ar 
emigracijai. 1963 m. JT paskyrė 
$32,4 mil. Deja, iš tų sumų be
veik nieko neteks lietuviams 
tremtiniams, nes manoma, kad 
juos privalo aprūpinti vietos — 
V. Vokietijos — valdžia.

Lietuviai tremtiniai V. Vokie
tijoj kreipiasi betarpiškai i BAL 
Fa ir jiems sušelpti š.m. sausio - 
vasario mėnesiais BALFas išleido 
$6.876, įskaitant ir Vasario 16 g.

Vasario mėn. BALFo centras 
gavo $4.662, išleido $6.479; lietu
viams Vokietijoj $2.758, Lietu
voj — $1.277. Italijoj — $1.045, 
Lenkijoj — $348, neskaitant su
aukotų drabužių.

Š.m. V. Vokietijos tremtinius 
BALFas šelpia pinigais, vaistais, 
knygomis tiesiog iš centro Brook- 
lyne.

MOHAWK Furniture Ltd.
137 RONCESVALLES AVE. 

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

Pirmos rūšies Pittsburgh dažai

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

Specialus priedas 
pritaikomas emalis 

(Satinhidc 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 Ronccsvallcs krautuvėje.

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

Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 valandos 
ryto iki 9 valandos vakaro.

5



TAIP ŠILTA, 
KAI VAIŠINI PATS

SAVE -
į'. » -J v’ ė

- šaltamę’rudensiinžięmtj^Mę/. ’ . y < *>.
niėkas'taip nešildairęiesMėikia' -į|

- geps»jąį^ikos^kąjį(^|d§isfafe»rl . i r >• -
degtinės.’ Tai galite paimti pagal
savo skonį, kaip patinka — maža 
stiklelį grynos, didelį stiklą su soda, 
prieš valgį, valgant, ar po valgio.
Kaip ją beimsite — jūs pripažinsite 
po pirmo gurkšnio, kad ši pilnai 
prinokusi Paari degtinė tikrai 
patenkins kiekvieną ir 
kiekviena proga.

HAMILTON, Ont.
LIET. NAMU B-VĖS NARIU SUSI

RINKIMAS. — Hamiltono Lietuvių 
Namų akcinės bendrovės visuotinio 

jn. kovo 24 d.,
>- ' 4

* k,. 
Pritikimas
Ir*

4 psl. • Tėviškės žiburiai • 1963. III. 14. — Nr. 11 (667)
IJ"I '....... ~'r -..... 1 v- • • ~ ■ ----- - .. -.. ............

DR A NDV

Tai yra daugiau nei vispusiškas 
gėrimas — laikykite visada butelį 
Paari degtinės savo spintelėje. 
Paari yra daugiausiai pirmaujanti 
pas kanadiečius, kadangi Paari yra 
Kanados puikiausios kokybės 
degtinė.

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

Pavergtoje tevyneje
KULIAMOJI TEISMUOSE ir abiejuose skysčiuose sudaro ultra-

Vilniaus rajono “Auri vE’ kalelio- garso dažnumo bangas, kurios sumai- 
zo pirm. R. Zizirškas nepatenkintas šo aliejų su vandeniu, pagamindamos 
“Neries” žemės ūkio mašinų gamyk- kailių pramonei taip reikalingą emul

siją. —vkst—
PASITARIMAI VILNIUJE
Vilniuje vyko pasitarimai apie Pa

baltijo gamtos išteklius. Dalyvavo va
karų ekonominio rajono pareigūnas 
Sičichinas. Jis nurodė, kad trys Pabal
tijo respublikos vaidinančios žymų 
vaidmenį visoje Sov. Sąjungoje. Dau
giau kaip trys ketvirtadaliai bendro- 

' sios pramonės gamybos Pabaltijy ten
ka lengvajai ir maisto pramonei, ma
šinų gamybai, metalo apdirbimui. Lie
tuvoje, pagal sovietinį pareigūną, pir
miausia plečiama bus tiksliųjų stak
lių. magnetofonų, televizijos mazgų, 
televizorių, kintamosios srovės elekt
ros variklių ir žemės mašinų gamyba. 
Be to, numatyta vad. Vakarų rajone 
plėsti energetiką, chemijos pramonę, 
radijo elektroniką, laivų statybą.

Vilniuje vykusiame pasitarime, be 
Pabaltijo kraštų atstovų, dar dalyva
vo svečiai iš Maskvos, Leningrado ir 
kitų sovieiijos vietų. Buvo apie 40 
pranešimų temomis: apie Pabaltijo 
geologiją, klimatą, miškų atsargas. 
Būdingiausias buvo pranešimas apie 
“komunizmą ir gamtą” — išaiškinta, 
kad vad. komunizmo era reikalaujan
ti gausinti gamtos išteklius. Nutarta 
glaudinti gamybinius ryšius su Mask
va. E.

los gaminiais. Prieš porą metų jo vad. 
kolchozas nusipirko “Nėries” paga
mintą grūdų kuliamąją “lmanta-42 
M”. Po dienos darbo mašina sustrei
kavo. Iš gamyklos atsiųstas mechani
kas krapštėsi ištisą dieną, bet kulia
mosios neįstengė sutaisyti. Gamykla 
sustreikavusią, kuliamąją pakeitė nau
ja mašina, bęt ir ši nebuvo linkusi 
dirbti. Kolchozui teko kreiptis į Ne
menčinės liaudies teismą, kad būtu 
nutraukta pirkimo sutartis su gamyk
la. Nemenčinės teismas bylą persiun
tė N. Vilnios rajono liaudies teismui. 
Iš čia ji vėl buvo grąžinta Į Nemenči
nę. Po ilgo svyravimo Nemenčinės 
teismas priėjo išvados, kad “Neries” 
gamykla turi atsiimti nevykusiai pa
gamintą mašiną ir grąžinti kolūkiui 
3.000 rb. Iš Nemenčinės byla vėl iš
keliavo į Augščiausiąji teismą, o iš 
čia ji vėl buvo grąžinta Vilniaus ra
jono liaudies teismui, nes juk komu
nistinėje santvarkoje fabriko gaminių 
kokybė neturi reikšmės, ę-eigu tabri- 

etinėskas sugeba įvykdyti ir.vu> 
produkcijos planus ...

BLOGI ŠEIMININKAI
Lietuvos kom. partijos CK I sekr. 

A. Sniečkus, peržvelgdamas pr. me
tais žemės ūkio rezultatus, nusiskun
džia, kad daugelyje kolchozų nėra pa
kankamo kiekio sėklų vasarinėms 
kultūroms. Dar liūdnesnėje situacijo
je yra gyvulių šėrimo klausimas: 
“Tuo tarpu gyvulių žiemojimas kelia 
didelį susirūpinimą. Dėl blogo praei
tų metų oro daug kas stokoja vertin
gų pašarų. Todėl labai svarbu, kad 
visur pašarai būtų taupia: naudojami, 
kad būtų geras jų įsisavinimas. Mes 
turime padaryti viską, kad būtų už
kirstas kelias gyvulių kritimui, kad 
būtų tinkamai šeriami gyvuliai ir šiuo 
nelengvu žiemos laikotarpiu ...” Jis 
siūlo stiprinti pašarų išdavimo kont
rolę, į kolchozus ir tarybinius ūkius 
gabenti miestų ir pramonės įmonių 
atliekas.

Kauno Politechnika s Instituto uit- 
ragarsio probleminės laboratorijos 
mokslininkai bando panaudoti garsą 
pramonės reikalams. Instituto doc. , 
Vyt. Ilgūnas ir jaunas ultragarso pro- 
blematinės laboratorijos inž. Ed. Stri- 
pinis sukonstruktavo sireną-džiovyk- 
lą. kuri be šilimos šaltinio vien tiktai 
garso pagalba atlieka d?i^vyklos funk? 
cijas. šias sirenas-džiov-. klas žadama 
panaudoti kuro pramonės iinonese ir 
J. Janonio vardo popieriaus fabrike.

Probleminės laboratorijos vyr. in
žinieriai — Ant. Ribikauskas ir VI. 
Domarkas sukūrė ultragarso apara
tūrą statybinių konstrukcijų atsparu
mui matuoti, ši aparatūra matuoja 
ultragarso sklidimo greitį 
luinu. Žinant konstrukrij 
tragarso impulso prad* -e 
Įima nustatyti dirbini*

Probleminė labor;;! 
surado pigų būdą kaili;*
balinei emulsijai gamriri. J statine 
Įpilama vandens ir aliejaus ir i abie
jų medžiagų sąlyčio riba įleidžiama 
gani. Garų piršleliai kondensuojasi

VĖL Į KAZACHSTANĄ
Vilniaus radijas pranešė, kad “par

tijos paraginti gyventi ir dirbti ko
munistiškai”, į plėšinių žemes iš
vyksta Lietuvos statybininkai ir trak
torininkai. Pagal tą partijos “paragi
nimą”, tiksliau — įsakymą, į Kazaki- 
jos, Krasnodaro sritis ir jų sovchozus 
iš Vilniaus ir kitų Lietuvos rajonų 
išvyksta net 400 asmenų. Jų tarpe 
traktorininkai, žemės ūkio specialis
tai, miško ūkio darbuotojai ir kt. Tuo 
būdu, toliau vyksta pusiau tylus Lie
tuvos gyventojų-specialistų, jaunimo 
ir kt. išgabenimas į tolimuosius so- 
vietijos plotus. Tai vyksta tuo metu, 
kai nuolat skundžiamasi žemės ūkio, 
statybos ir kt. negalavimais, trūku
mais. E. '

Niagara pusiasalis
VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIŲ SĄ. 

JUNGOS NARIŲ DĖMESIUI! — š.m. 
kovo 17 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. An
tano Vyniauto name, 261^ Welland 
Ave., St. Catharines, Ont., yra šaukia
mas VKLS-gos St. Catharines skyriaus 
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
JAUNIMAS DOMISI MOKSLU IR 

MENU. — Niagaros pusiasalio augan
tis jaunimas yra netik gausus, bet ir 
pavyzdingai pasireiškęs lietuvybės dar
be. Vaikai yra organizuoti į skautų ei
les beveik visu šimtu procentų. Nere
tas, vos paaugęs, jau gauna unifor
mą ir prisiekia augštiems tėvynės idea
lams. Tai, pirmiausia, tėvų nuopelnas, 
kurie čia labai rūpinasi vaikus gerai 
išauklėti ir išmokyti. Vaikai gerai mo
kosi mokyklose; kelios dešimtys jų dar 
lanko privačias muzikos ar baleto pa
mokas. Kiti domisi paišyba. Didieji su
daro astuonių porų tautinių šokių gru
pę. Mažyliukai sekmadieniais sudaro 
gerą žaidimų grupę. Mergaitės moko
si tautinių šokių.

Meniniuose pasirodymuose iki šiol 
pasižymėjo šie jaunuoliai: dvi sesutės 
Surblytės iš Niagara Falls, kurios su
daro gražaus sąskambio duetą, Birutė 
Bogušytė — gabi akordeonistė. Dangu
tė Vilbikaitytė — turinti geros baleri
nos savybes ir gerą muzikinį įsijauti
mą, Irena Grigaitė — gabi deklamuo- 
toja, Vytas Paulionis rodo gabumų 
paišyboje, jo brolis Rimantas jau stu
dijuoja meną Toronte. Vida Butkutė 
stiprokai pažengusi Havajų gitaros mu
zikoj, Marius Šetkus rodo retų gabu
mų elektronikos bei atomų energijos 
srityje. Mokykloje jis yra matematikos 
pirmininkas savo klasės grupėje.

Yra dar visa eilė jaunuolių, rodan
čių neabejotinų gabumų vienoje ar ki
toje srityje, tačiau dėl jauno amžiaus 
dar nesuspėjo pasireikšti. Šie visi jau
nuoliai, turėdami savo tėvų ir mokyto
jų tvirtą ir pastovią paramą, gali lauk
ti savo pasirinktoje srityje rimtų re
zultatų. B. M.

SV-

4. Praėjusio protokęlo 'skaitymas ir 
priėmimas

5. Valdomųjų organų pranešimai:
a. v-bos pirmininko
b. iždininko
c. kontrolės komisijos.

6. Diskusijos dėl pranešimų
7. Valdomųjų organų rinkimas
8. įstatų paragr. 64 pakeitimo svars

tymas (paragr. 64 nustato, kad a. 
viena akcija turi vieną balsą; vie
nam fiziniam ar juridiniam asme
niui draudžiama parduoti daugiau 
kaip 5 akcijas, b. asmenys, atitin
ką paragr. 7 sąlygas, iki 1958 m. 
gegužės 1 d., t.y. iki L. Namų už
pirkimo, turėjo teisę įsigyti ne
daugiau dešimties akcijų, c. Lie
tuviškos nepelno organizacijos ga
li įsigyti akcijų neribotą skaičių)

9. Palūkanų už šėrus priskaitymo 
svarstymas

10. Klausimai ir sumanymai
11. Susirinkimo uždarymas.
Maloniai kviečiame visus LN narius 

šiame susirinkime dalyvauti.
Hamiltono LN valdyba

LN VALDYBA paruošė 1962 m. apy
skaitą, ^kurioje matyti, kad pajamų 
turėta $26.893,57, išlaidų — $20.241, 
62; pelnas — $6.651,95; nurašyta amor
tizacijai — $5.319,60; grynas pelnas — 
$1.332,35. 1962 m. balansas, apimąs 
visą LN turtą bei jo judėjimą, rodo 
$206.980,21.
- VAJUS TN 99 savaitėje susilaukė 
milžiniškos paskirų tautiečių pagalbos! 
L. Bacevičius, turėjęs iki šiol LN $200, 
kovo 5 d. per St. Bakšį įteikė LN net 
$2000 čekį, tuo būdu pakeldamas bend
rą vajaus sumą iki $97.100. Priimkite, 
gerasis p. Lucijau, LN v-bos ir visų 
LN narių vardu gražiausią padėką!

L. Bacevičus, gimęs ir augęs Kaune, 
Hamiltone gyvena jau keliolika me
tų. Visi jį pažįsta kaip nuoširdų, tei
singą ir tvirtai žodį laikantį lietuvį.

Atsiraskime 50 tokių narsuolių, kaip 
p. Lucijus, ir šiemet puikiausia lietu-

I

viška pilis Hamiltone atsistos!
Iki geg. 1 d. LN reikia surinkti bent 

$50.000. Šiuo metu ižde yra apie 10. 
000e Dar ręijcia $40 009- Kas laikome 
pinigus bankuose paskęlinkįme *bent 
dalį savo santaupų LNį iš 5%. Ir sau* 
d^s^ę nai^< turįjin^irjį^didžiųių 
LN statybų gretas įeisime!

Lietuviai pašau I y j e
dar prięš karą. Eilė kitu lietuvių emi
gravę kitur, da * ’ * LJAV. ;

IGNAS DOMEIKA,.. __ Švj Johnsf un-te -
fciferjĮoę;: stojas bakąlauro* ^što, po-nepavykuši^ įl

Laipsniu.
LN KINO TEATRE DELTA visą 

šią savaitę du gražiausi filmai ir abu 
spalvoti: “Ivanhoe” ir “Karaliaus Sa
liamono kasyklos”. Šias abi knygas 
daugelis esame skaitę ir prisimename 
kokios šiurpiai įdomios jos buvo. Da
bar visa tai proga pakartotinai prisi
minti gražiuose filmuose. Sk. SU

“ŠIRVINTOS” TUNTO ir vyr. skau
čių kovo 3 suruošta Kaziuko mugė 
|3raėjo su dideliu pasiekimu. Buvo pra
vesta loterija su 4 premijomis, kurias 
laimėjo: I — lietuvišką kryžių nr. 
155; II — tautinę lėlę nr. 88; III — 
taut, juostų pagalvėlę (paaukotą p. 
Petraitienės) nr. 104 (E. Antanaitie
nė); IV — 100 galionų alyvos (paau
kotą Piecan Fuel Co.) — nr. 75 (v.sk. 
Lina Verbickaitė). I ir II premiją lai
mėję prašomi atsiimti pas D. Gutaus- 
kienę, tel. JA. 9-6982.

Nuoširdžiai dėkojame parap. kleb. 
kun. dr. J. Tadarauskui už leidimą ne
mokamai pasinaudoti par. sale; p. Pet- 
raitienei ir p. Volungei už premijas 
loterijai. Didelis ačiū skaučių ma
moms ir skaut. jaunimui prijaučian
čioms ponioms už paaukotus saldumy
nus ir užkandžių paruošimą; tėveliui 
p. Dramantui, kuris parodė daug nuo
širdumo ir įdėjo daug darbo, padė
damas dekoruoti salę. Tuntininkė

SĖKMINGAS POBŪVIS. — LK Mo 
terų dr-jos Užgavėnių blynų balius4 
vasario 26 d. praėjo su dideliu pasise
kimu. AV par. salė vos sutalpino sve
čius. Vakarui, įvairumo įnešė mūsų 
muzikantai padainuodami ten pat su
kurtą savo dainelę. Valdyba pasiseki
mu yra patenkinta ir kviečia visus 
ateityje lankytis į dr-jos; ruošiamus 
pobūvius. Reiškiame padėką gerb. 
kieb. kun. dr. J. Tadarauskui už salę, 
kurią nemokamai pasinaudojome. Taip 
pat dėkojame visoms ponioms už val
gių pagaminimą ir visiems už prisidė
jimą prie betkokio darbo šiam vaka
rui. Iki sekančio karto’ Valdyba

G. JONYNAITĖ St. Johns un-te dės
to prancūzų kalbą ir kartu ruošiasi 
doktoratui.

P. IR V. STULGINSKAI, gyveną 
Homestead, Pa., neseniai atšventė 60 
metų vedybinio gyvenimo sukaktį.

“WATERBURY AMERICAN” vasa
rio 18 d. išspausdino straipsnį apie 
Lietuvą ir įsidėjo lietuvių būrelio nuo
trauką drauge su kongreso nariu Mo
naghan. Tokį straipsni įsidėjo ir “Wa
terbury Republican” drauge su nuo
trauka, vaizduojančia trispalvės pa
kėlimą prie rotušės.

VASARIO 16 PROGA “The Ham
mond Times” vasario 22 d. laidoj įsidė
jo reikšmingą vedamąjį apie Lietuvą, 
nupasakodamas Lietuvos istorijos met
menis ir dabartinę padėtį. Pažymima, 
kad jei Amerika būtų taip naikinama 
kaip Lietuva, tai jau būtų sunaikinta 
ar ištremta 54 milijonai amerikiečių. 
Ilgo, puikiai paruošto straipsnio pabai
goj išreiškiama viltis, kad sekančio iš 
Rusijos išsilaisvinimo nebereikės lauk
ti 120 metų.

PROF. J. KAMINSKAS, Vasario 16 
akto signataras, šiuo metu gyvenąs ne
toli Niujorko poilsio namuose, Vasa
rio 16 proga susilaukė daug lankytojų 
ir sveikinimų. Iš Niujorko pas jį buvo 
nuvykę Vyt. Stašinskas ir A. Simutis, 
kurie, gen. konsulo J. Budrio ir savo 
vardu įteikė signatarui gėlių. Jį ap
lankė ir visa eilę kitų’ bičiulių.

“EVENING HERALD” Shenandoah, 
Pa., vasario 14 d., mūsų Nepr. šven
tės proga, įsidėjo vedamąjį “Hopes 
Still High”. Esą nereikia manyti, jog 
Chruščiovas mus palaidos. Nors Lietu
va yra komunizmo pavergta, bet ji iš
silaisvins.

limo pasiekė Vokietiją, iš ten — Pary
žių. Kurį laiką dalyvavo emigracijos 
gyvenime, vėliau įstojo į kasyklų inži
nerijos mokyklą. Ją baigęs, Čilės vy
riausybės kviečiamas, nuvyko tenai 
profesoriauti. Profesoriavo ilgokai ir 
net buvo išrinktas Čilės valstybinio 
un-to rektoriumi. Atliko daug moksli
niu tyrinėjimų. Buvo artimas A. Mic
kevičiaus draugas, su juo susirašinėjo. 
Po 50 melų išeivijos gyvenimo buvo 
nuvykęs į Lietuvą, bet, neradęs savo 

j draugų, nebegalėjo apsiprasti ir vėl 
grįžo į Čilę, kur ir mirė. Čilėje jis la
bai gerbiamas. Jo vardu buvo pavadin
ta viena gatvė, Čilės šiaurėje — vienas 
miestelis, viena Andų kalnų viršūnė ir 
taipogi vienas mineralas jo mokinių 
buvo pavadintas Domeikos vardu.

Australija
KUN. P. DAUKNIO 10 metų kimi- 

gystės sukaktis buvo paminėta vasa
rio 28 d. Suneštinės vaišės Įvyko kovo 
2 d. Jas suruošė Liet. Kat. d-jos tary
ba ir v-ba.

Argentina
A. A. SIMONAS KAIBUTAS mirė 

Argentinoje vasario 1 d. sulaukęs 62 
m. amžiaus. Buvo II D. karo pabėgė
lis. Paruošė Pr. AI.

DELHI, Ont

WINNIPEG, Man

SKRAJOJANTIS KNYGYNAS.
Malonūs Tautiečiai.
šį sekmadienį, kovo 17 d., atvykstu 

pas Tamstas iš Hamiltono ir prašau 
Jūsų didesnio dėmesio ir paramos 
šioms dviems mūsų tautinio judėjimo 
sritims:

1. Iš spaudos žinome, kad lietuviai 
lietuviškos knygos jau beveik nebeper
ka. Tai yrą nemalonus faktas, bet taip 
yra. Ta padėtis yra visų mūsų valio
je. šį sekmadienį, tuojau po pamaldų, 
Delhi liet. par. salėje atidarysiu skra
jojantį lietuviškų knygų kioską ir ma
loniai prašau visus jį aplankyti ir pa
skirti vieną antrą dolerį lietuviškai 
knygai.

2. LIET. NAMŲ REIKALAI. — Ha 
miltono Liet. Namų v-ba gauna arti
moje ateityje $250.000 morgičius iš 6 
% metams ir 20-čiai metų išsimokėji- 
mui, bet tik su sąlyga, jei iki statybos 
pradžios sukelsime savų pinigų bent 
$50.000. šiuo metu LN grynais turi tik 
apie $10.000 ir reikia greitai — per 2 
mėn. — gauti dar $40.000. Tad malo
niai prašau Tamstų kaimyniškos pa
galbos, nuperkant vieną kitą mūsų 
b-vės šėrą. Jei kas galėtų metams pa
skolinti stambesnę sumą, mes galime 
mokėti 5% palūkanų ir po metų skolą 
grąžinti. Tikėdamasis Tamstų liet, 
darbe dėmesio ir paramos iš anksto 
nuoširdžiai dėkoju!

Jūsų St. Bakšys,
Hamiltono LN v-bos pirm.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI REMTI 
BŪRELIS NR. 41 veikia jau ketveri 
metai, šiuo laiku remia II-os kl. moki
nę Ramunę Uždavinytę. Anksčiau glo
bojo Gediminą Baurą, kuris jau baigė 
gimnazija. Pr. metu aukos išsiųstos:

1962. V. 9 — $180
1963. IH. 4. — $151

syti, priėję įteikia auką iš anksto se
kantiems metams. Net išsikėlę gyventi 
į tolimesnes vietoves neatsisako būre
lį ir toliau remti.

Tad aukime narių skaičiumi ir .to
liau. Narių niekada nebus perdaug. 
Nesąkykim: šiemet mes, o kitąmet te
gu kiti remia. Yra vietos ir tiems ki
tiems. Nariams pagausėjus, galima su
daryti 2 būrelius 2 mokiniams remti. 
Tabako augintojai garsūs gera širdi
mi, o Vas. 16-tos gimnazijoj yra daug 
mokinių, laukiančių pagalbos. Gal kas 
turi gerų norų, bet buvo aplenktas 
(ne iš blogos valios), nepaprašytas; pa
tys imkimės iniciatyvos, prisidėkime 
prie kilnaus lietuviško darbo, prieiki
me ir pasakykime, kaip ta atmintina 
lietuvė — “Še, imk, šiandien turiu, 
ryt gal bus sunkiau ...”

M. Miceikienė

JAV PREZ. IR PONIOS KENNEDY 
PRIĖMIME Balt. Rūmuose dalyvavo 
Lietuvos atstovas ir ponia O. Kajec- 
kienė.

J. Kajecko Los Angeles angliškai 
pasakytoji kalba Vasario 16 proga, 
Hollywood Roosevelt Hotel, Atstovų 
Rūmu pirm. J. W. McCormack iniciaty
va įdėta CONGRESSIONAL RECORD 
vasario 25 d. nr. 28.

Lietuvos atstovo lietuviškai pasaky
toji kalba Los Angeles buvo Amerikos 
Balso transliuota į Lietuvą.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖ Va
šingtone dalyvaus Prekybos Departa
mento Rūmuose ruošiamoj pasaulinėje 
rankdarbių - amatų parodoje su penke
tą eksponatų nuo kovo 8 d. ligi 24 d.

Čilė
ŠEŠI LIETUVIAI. P. Stelingis dės- 

to visuotinę literatūrą katalikų un-te ‘ 
Santiago mieste, agr. J. Grigas — Či
lės pietuose darbuojasi žemės ūkio sri
tyje, inž. Stonys dirba popieriaus fab
rike, prof.. J. Kakarieka dėsto Concep
tion un-te ir dar du saleziečiai dirba 
Ugnies žemės misijose, tenai nuvykę

Prancūzija
JUOZAS JASĖNAS, iš Kanados, 

prenumeruoja apie 10 liet, laikraščių 
-žurnalų. Aistringas keliautojas; prieš 
tris metus atvažiavo į Paryžių pagilin
ti studijų. Šalia studijų Sorbonos un- 
te, intensyviai rašo savo kacetinius 
memuarus. Iš Prancūzijos valdžios ga
vo specialų leidimą pasinaudoti kai- 
kuriais II D. karo prancūzų rezisten
cijos dokumentais ir archyvu. Nusi
skundžia vienišumu ir Tėvynės nostal
gija. Jam Paryžius yra lyg Saharos 
dykuma, nes jį užmiršo visi jo drau
gai Kanadoj ir JAV. Jo adr.: 39 Blvd. 
Raspail, Paris 7e, France.

ADOMAS RAUDYS, Jaunas, moder
nus menininkas, stud. Paryžiaus Beaux 
Arts mokyklos; naujas pabėgėlis iš 
Lietuvos, keletą metų studijavo Vil
niaus Dailės institute. Iš Vilniaus ofi
cialiai atvažiavo į Lenkiją, kur, netu
rėdamas lėšų studijuoti, gavo darbą 
pas lenkus Baltijos jūros žvejus. Vė
liau per savo žemaitišką patvarumą ir 
sumanumą pateko į Lenkijos preky
binius laivus. Vieną naktį išplaukus 
laivui iš Lenkijos į užsienį, Kiel’io 
(Vokietijoj kanale iššoko iš laivo ir 
išplaukė į laisvę. Iš Feder. Vokietijos 
gavo politinės globos teisę, šiuo metu 
gan skurdžiai gyvena Paryžiuje, jo
kios stipendijos iš niekur negauna, 
tačiau laisvas, o lietuviui laisvė — 
šventas ir brangus dalykas.

DIPL. ŠEFAS MIN. ST. LOZORAI
TIS, Lietuvos Atstovas Prancūzijoje, 
laisvinimo reikalais dažnai lankosi Pa
ryžiuje. Vasario 16 Paryžiaus lietu
vių kukliam minėjime pasakė kalbą. 
Savo autoritetingu žodžiu suramino 
abejojančius tautiečius Lietuvos išlais
vinimu. Minėjimas buvo pravestas pir
miausia prancūzų k., o paskui lietuvių, 
nors salėj buvo dauguma lietuvių, iš
skyrus keletą mišrių šeimų. Kor.

05-i G tiks- 
s ilgį ir ul- 
a laika, ga-
y n rūmą,

a taip pat-

MALDAKNYGĖ

PREL. PR. JURO 
Pataisytas II leidimas 

Išleido Tėvai pranciškonai
640 psl. Kaina $4. Labai patraukli, 
tinka kaip dovana visokiomis pro
gomis. Gaunama na? kny^ų platin
tojus ar leidėjus adresu:

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS 

910 Willcughbx Avenue.
Brooklyn 21. N V, I

KANADOJE GAUNAMA PAS 
SPAUDOS PLATINTOJUS.

n

VIENA PAAUKOJO DAUGIAU Už 
VISUS. — Vasario 16 pirmiausia buvo 
iškilmingai atžymėta pamaldomis, ku
riose dalyvavo taut, vėliava su garbės 

ba: pritaikytas giesmes giedojo 
>. choras, o pamaldas atlaikė kun. 
tašius. Minėjimas įvyko parap. 
\ Paskaitą apie Lietuvos partiza

nų kovas kaitė J. činga. Deklamavo V. 
Balčiūnaitė, akordeonu pagrojo kele
tą kūrinių VI. Virkutis, pianu paskam
bino čingaitė. E. Kalasauskas paskaitė 
Įvairių rašytojų raštų ištraukas. Taut, 
šokių grupė labai gyvai pašoko kele
tą šokių. Vadovei mokyt. J. Kriščiū- 
nicp.ei ir v argon. D. Januškaitei pade

da n įteikta gėlių.
nirm. J: Malinauskas padėko- 

arkauskaitei. kaip taut, šokių 
Iniciatorei ir Įdėjusiai daug 

darbo juos organizuojant. Taip pat jis 
išreiškė nuoširdžią padėką visiems, ku
rie betkokiu būdu prisidėjo prie mi
nėjimo parengimo.

Tautos Fondui surinkta $187. Aukų 
rinkėjus giliai nustebino mokyt. Br. 
Bujokienė, kuri paklojo ant stalo šim
tinę. Aukų rinkėjai nebesusigaudė iš 
kur paimti grąžą. Br. Bujokienė pa
reiškė: “Aš aukoju visus ir kol gyva 
būsiu duosiu visiems lietuviškiems rei
kalams ir jų niekada nepamiršiu”. Au
kų rinkėjai išreiškę gilią pagarbą ir 
padėką Br. Bujokienei, auką įrašė į 
bendrą sąrašą, kuris pasiųstas Tautos 
Fondui. KST-s

I. LEPAČKIENĖ mirė vasario 19 d. 
ryta. Sėdėdama prie televizijos apara
to. staigiai susirgo. Ligoninėj daktarai 
konstatavo, kad įvyko staigus kraujo 
išsiliejimas smegenyse.

Ivcpačkos yra seni Winnipeg© gy
ventojai: abu gimę ir užaugę Lietuvo
je. čia gyvendami užaugino tris duk
ras ir išleido į mokslą. Viena jų ir da
bar dar tebemokytojauja kanadiečių praėjo sėkmingai ir davė $128.54 pel- 
m loję. Lepečkienė buvo labai darbšti no. Rengėjai nuoširdžiai dirbo, viską 
ir tylaus būdo, o taip pat nepamaino- tvarkingai paruošė. Už tai jiems visi 
ma šeimininkė. Ji priklausė Kanados dėkingi. /Kor.

bar,

Lietuvių Klubui Manitoboje. Jos vy
ras Vincas buvo kairiųjų pažiūrų; lai
dojimo apeigas atliko svetimtautis liu
teronų kunigas dukterų pageidavimu.

Mes, lietuviai, dažnai nustumiame 
savuosius į šalį, kad ir paskutinėje gy
venimo valandoje, nors nežinia kieno 
noru bei pageidavimu. Mes dažnai iš
einame prieš to mirusio žmogaus va
lia, kuri susirinkę lydime i kapus.

KST-s
J. A. ČINGŲ IR JŲ ŠEIMOS išleis 

tuvės Įvyko vasario 9 d. par. salėje, 
kurias L. Bendr. vardu suruošė: St. 
Ramanšauskas, J. Demereckas ir J. 
Malinauskas. Išleistuvių baliui šeimi
ninkavo Jul. Ramanšauskienė. Pobū
viui vadovavo J. Malinauskas. Atsisvei
kinimo kalbas pasakė: J. Malinauskas, 
kun. J. Bertašius, St. Ramanšauskas, 
J. Kriščiūnienė, M. Januška. Po to 
buvo įteikta dovana. Gale kalbėjo 
abu: Aldona ir Jonas Čingos.

MODERNTNAMA PARAPIJOS SA
LES VIRTUVE. — Vandens pertvar
kymą daro St. Ramanšauskas, jam pa
deda J. Demereckas. Virtuvėje spin
teles ir visą medžio darbą atlieka A. 
V. Galinaitis, padeda A. Kvietinskas.

BAŽNYČIOS VIDŲ dažo Kaz. Mažei 
ka. Prie klausyklos elektra apšviestą 
kryžių padarė P. Matveicitikas.

A. V. GALINAITIS dirbdamas pa
rapijos salėje nusilaužė žemiau kelio 
koja. Dabar gydosi namuose.

MUZIKOS FESTIVALYJE vasario 
13 d., .1 vietą laimėjo D. McIntyre ko-, 
legijos choras, šiam, 90 asmenų cho
rui, akompanuoja Danguolė Margarita 
Januškaitė. Apie šio choro laimėjimą 
ir Danguolės sugebėjimą plačiai rašė 
‘Winnipeg Tribune”. D. Januškaitė 
taip pat vargonininkauja liet šv. Ka
zimiero bažnyčioje.

PARAPIJOS UŽGAVĖNIŲ BALIUS

iš viso $331
Po $12 aukojo: Augaičiai, A. Augus- 

tinavičiai, S. Augustine Sr., S. Au
gustine Jr., Bartuliai, Bendikai, Bud- 
reika, Dirsės, Grincevičiai, Gudinskai, 
Gugiai, Jakubickai, S. Kairiai, A. Kai
rys, Kaziukonis, Laureckai, Miceikos, 
Pargauskas, Rimkai. Rudokai, šiumos. 
Treigiai, Vytai, Vaitkus, Žibertavičiai, 
žiogai: po $6: Janušauskai. Smulkių 
aukų surinkta per St. Kairi — $13.

Būrelis 1962 m. turėjo 27 narius; pa
augo 3 nariais -— S. Augustine Jr., St. 
Kairiai, V. V. Treigiai; nubyrėjo vie
nas narys.

Dėkodama už aukas prašau paramos 
gimnazijai ir ateičiai. Ta pačia proga 
noriu ypač padėkoti tiems nariams, ku
rie savo uolumu netik maloniai nuste
bina, bet ir labai palengvina nemalo
nų aukų rinkimo darbą, kai net nepra-

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

perkėlė
j naujas patalpas — 

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

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

Mūsų brangiam JUOZUI JUODVIRŠIUI, po nepavykusios (pa
vėluotos) operacijos, po ilgos ir labai sunkios ligos mirus, reiškiame 
gilią padėką už užuojautą, gėles, ir visokią pagalbą gerb. klebonui 
Ažubaliui, klebonui dr. Tadarauskui, dr. DIXONUI, prof. Musteikiui 
ir poniai, solistui Verikaičiui, pp. AULINSKŲ, Anisimowiciu, Rimkų, 
Ancevičių, Ramonų, Sargaučių, Juzėnų, Krygerių šeimoms ir visiems 
bei visoms, kurie taip daug padėjo mūsų gilaus skausmo bei liūdesio 
valandoje, ačiū labai ir nuoširdžiai.

Velionis galėjo gal dar 20 metų gyventi, bet, štai, mirė, kaip 
auka savo perdidelės kantrybės, o ir didelio neteisingumo kitų. Tai 
buvo mažo žmogaus didelė kova su mirtimi. Sunkus ir kietas buvo jo 
gyvenimo kelias, amžiną jam atilsį, teilsisi ramybėje. Mūsų skausmas 
tebėra didelis. .

Velionies broliai ir kiti artimieji

OTTAWA, Ont
SUORGANIZUOTAS CHORAS. — 

Prie mūsų lietuviškos penktadienio 
mokyklos susikūrė vasario pradžioje 
Dainos mėgėjų choras. Iniciatoriai — 
Vyt. B. ir Vyt. Radžius. Chorvedis — 
V. Radžius, akompaniatorė D. Eidim- 
taitė, studijavusi prancūzų kalbą Carl
ton un-te ir vėliau Prancūzijoje, dabar 
siekianti M.A. laipsnio Otavos un-te. 
Chorą sudaro m-los mokinių tėvai ir 
nuolatiniai m-los bičiuliai bei keli stu
dentai.

Repeticijos, kurios praeina labai šei
myniškoj nuotaikoj ir užbaigiamos ka
vute bei dainom, dainom ir iš daino- 
rėlių, ir seniai sodžiuje girdėtom, ir 
naujai sukurtom — nutarta daryti vė
liau, kai pianinu pritarimas nebus bū
tinai reikalingas, daryti paeiliui pas 
choro narius.

Planuojama ateičiai įsteigti ir tauti
nių šokių grupę. Otaviškiai mėgsta abi
pusiškumą: iki šiol per visus minėji
mus 1. m-los vaikai vaidino, dainavo, 
šoko, o tėvai žiūrėjo ir plojo; dabar 
tėvai linksmins jaunąją kartą. Arti
ma ateitis parodys, kurie gaus daugiau 
katučių bei kritikos. Otaviškis

JAUKI VASARIO 16. —
Kovo 3 d. Otavos LB-nė minėjo ne

priklausomybės paskelbimo 45 m. su
kaktuves. Pirm. dr. A. Jurkus pristatė 
pirmą kartą Otavon atsilankiusį pa
skaitininką dr. H. Nagj. Paprastais ir 
nuoširdžiais žodžiais jis nupiešė vaizdą 
ramios ir kantrios tautos; bet kai prie-

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje ''TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI $3.900, mor- 
gičiu paskolos iki 66^ (nrto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. i vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 84S11

spauda ribas peržengia, lietuvis, o ypa
tingai jaunuolis, eina kovot ir mirti, 
kad jo artimieji gyventų laisvi. Poetai 
kūrė laisvės mintį ir įžiebė ją tautos 
širdy. Savo kalbą dr. Nagys perpynė 
ištraukomis iš visos .mūsų rašytinės 
literatūros.

Bendruomenė labai dėkinga paskai
tininkui už atvykimą, ypač už žodžius, 
alsuojančius tautos ir žmogaus - brolio 
meile.

Antroj minėjimo daly duetu “Lietu
va brangi, mano tėvyne”, Maironio, 
padeklamavo Milda Danytė su Danute 
Vilčinskaite: “Argi nekursim mes dai
nos?” — M. Ramūnienės padeklamavo 
M. Ramonienė ir Teresytė Ramūnai- 
tė. Naujai įsikūręs Dainos mėgėjų 
choras padainavo “Norėčiau aš ke
liauti ten toli, toli” ir “Tėviškėlė”. 
Choristai: Z. ir Vyt. Balsevičiai, D. ir
J. Daniai, D. Edimtaitė-Mitalienė, V. 
ir Vyt. Radžiai, M. Ramūna, Antanas 
ir Antanas jr. Ramūnai, N. Trečio
kienė, B. ir K. Vilčinskai. Chorvedys 
— Vyt. Radžius.

Minėjimas baigtas Tautos himnu. 
Užbaigai sekė kava ir malonūs pašne
kesiai. Otaviškis

LONDON, Ont.
VASARIO 16 MINĖJIMO METU 

Tautos Fondui aukojo:
po $10 — J. Bersėnas, C. Cicėnas,

K. Gaputis, B. Misius, P. Judickas;
po $5 — V. Barvydas, J. Butkus. A. 

Dragūnevičius, A. Petrašiūnas F. Ru
činskas, A. Ratkevičius, P. Tumosa, K. 
Valaitis ir X;

po $2 — P. Petrulionis, L. Eimantas, 
J. Aušrotas. S. Žiulpa. K. Kudukis. J. 
Baleckas. L. Kenstavičius. B. Eiman
tas, E. Dani) iūnas, J. Bendoraitis ir S. 
ša pūtis;

Iš viso per minėjimą TF suaukota 
$113. Visiems aukotojams lietuviškas) 
ačiū. J. Bendoraitfc, 

TF įgaliotinis Londone, Ont.

Gardaus maisto
SIUNTINIAI 

Į USSR
i Pristatoma laike 2-3 savaičių.

Pilnai garantuota.
20 svarų cukraus S15.90
20 svarų miltų S15.75
20 svani ryžių $18.00
10 svarų sviesto $23.50
20 svarų taukų $26.90

10 svarų cukraus
10 svarų miltų
10 svarų ryžiu
10 svarų taukų.

į
!

1 svaras kavos pupelių 
1 svaras kakavos,
1 svaras šokolado, 2’.^ sv. alyvos 
2*į svaro 
2*i svaro 
2*2 svaro 
2*2 svaro 
2*2 svaro
Household
Special Ml.80 
1 svaras kavos pupelių, 
10 svarų cukraus, 10 sv. miltų, 
10 svarų ryžiu, 
5 sv. rūkyto bekono, 
2*2 svaro aliejaus virimui, 
2l/2 svaro rūkvto kumpio.
PRAŠYKITE MŪSŲ PILNO SĄ

RAŠO. KURIAME RASITE 
DAUGIAU SIUNTINIU PAČIŲ 

PASIRINKIMUI-

Siusk pinigus į 
SSSR

Tik GRAMERCY duoda jums:
• Pilną garantiją

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 S10. Už pa- 
tamavima — iki $35 — $3.50. 
Virš $35 — 10%, 

Specializuojasi nuo 1947 metų.

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

Shipping Co.
118 EAST 28th STREET, 

NEW YORK 1«. N.Y„ USA.
Tel. MU. 9-0598.
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užsimojimai
Naujoji Kanados Liet. B-nės 

Kultūros Fondo valdyba, pirmi-

Čiurlionio ansamblis gerame kelyje
Peržvelgę praėjusius 15 metų 

nuo pirmosios, tremtiniųabango&
sim broliai” Dambrausko — blan-

Didžioji tautinių šokių šventė Lietuvių problemos P. Amerikoje

miršę savo šventų pažadų - 
kimybės lietuviškai dainai.

Nors dėl visokių aplinkybių 
daugelis buvusių choristų turėjo 
išsijungti iš choristų tarpo, jų 
vieton stojo naujas atžalynas, ku
ris tęsia lietuvišką tradiciją — 
išreikšti savo jausmus daina.

Čikagoje suruoštos dainų šven
tės sutraukė būrius dainos mylė
tojų. Įsisteigė nauji chorai speci
finėms paskirtims (opera). Įsistei
gė chorai, kurie perėjo iš lietuviš
kos dainos i svetimų kalbų ir sve
timų kompozitorių repertuarą. 
Sava daina kaikuriems chorų di
rigentams pasidarė perprasta. 
Reiškia, kad ir nepamiršome dai
nuoti, pamiršome KĄ turime dai
nuoti.

Čiurlionio ansamblis liko ištiki
mas lietuviškai dainai. Gal jis yra 
ir žemesnėje meninėje augštumo- 
je, negu kad buvo gerais stovyklų 
metais, kai buvo daug laiko re
peticijoms ir medžiaginis pasirin
kimas buvo didesnis. Visdėlto jo 
pasirinktas kelias netik nežemi
na dėl truputi žemesnio meninio 
lygio, bet dar išaugština, žinant 
kokiomis sunkiomis sąlygomis jis 
turi dirbti.

Koncertas Čikagoj
Koncertas Čiurlionio ansamb

lio kovo 2 d. susidėjo iš keturių 
dalių: mišrus choras — lietuvių 
kompozitorių kūriniai, vyrų cho
ras — liaudies dainos, moterų 
choras su kanklėmis ir sol. Stem- 
pužienė, mišrus choras su kank
lėmis ir solistais — Stempužiene 
ir V. Verikaičiu.

Pirmosios dalies programoje,, 
skirtoje mūsų didžiojo dainiaus 
Maironio sukakčiai paminėti, bu
vo atlikti Čiurlionio, Naujalio ir 
Sasnausko kūriniai. Visose daino
se panaudoti Maironio žodžiai. 
Choras laikomas tradiciniuose iš
pildymo rėmuose; santūriai Mi
kulskio valdomas, praskamba ga
na gerai. Sopranuose pastebimas 
balsuose šiurkštumas dėl neisi- 
dainavimo. Kaikur, atrodo,- gali
ma būtų kaltinti ir chorvedžio 
rankos stoką paruošiant partijas, 
atkreipiant dėmei i balso pasta
tymą. Bet paties Mikulskio har
monizuotose dainose šio trūkumo 
nepastebima. Irena Grigaliūnaite, 
kuri dainavo solo partiją Nauja
lio dainoje “Pavasaris”, daro pa
žangą.'

Vyrų choras, ypač pirmutinėje 
dainoje, nebuvo labai geroje for
moje dėl žemos ir plačios dainų 
harmonizacijos ir pasireiškiančių 
tonacinių nuslydimų kaikuriuosė 
balsuose. “Miegelio noriu” pra
skambėjo nepaprastai gražiai ir 
jautriai.. Tai patvirtina mano 
ankstesni pareiškimą, jog paties 
dirigento sukurtieji ar harmoni
zuotieji dalykai yra žymiai dau
giau išjieškoti. “Mergužėle ma
no” praskambėjo puikiai, o “Ger-

jšti
^UakriatriM, perlipki! Mikulskis, *mus:.‘Ptavąs<apyf?-X'inž. 
abėrė šianre* koncerte su moterų Danį, Montrealio — ihž. Ppabėrė 

choru ir kanklėmis. “Vaikštinėjo 
tėvulis” choras su sol. Stempu- 
žiene išpildė santūriai, paprastai 
jr su dideliu Įsijautimu, kuris 
glūdėjo tame paprastume. Lygus 
ir ramus sol. Stempužienės daina
vimas teikė šiai gerai sukurtai 
liaudies dainai klasikini groži. 
Antras perliukas — tai “Eičiau 
klausti pas močiutę”. Ramus, iš
balansuotas balsų derinys, ne- 
priekabingas išpildymas, gražiai 
išlyginti balsai paprasta tradicine 
harmonija. Pagrindas — liaudies 
dainos. Visos šios dainos harmo
nizuotos chorvedžio Mikulskio.

Ketvirtoje dalyje pasirodė miš
rus choras su kanklėmis ir solis
tais: Grigaliūnaite, Johansonu, 
Giliu, Stempužiene ir Verikaičiu. 
Pirmutinėje dainoje “Nuvažiavo 
tėvelis in žaliu girialy” Mikulskis 
paėmė suprastintąją melodiją 
Šimkaus užrašytos dainos “Išėjo 
tėvelis i žalią girelę”. Kuris iš jų 
teisus, nesiginčysime, bet melo
dingumo atžvilgiu Šimkaus yra 
geresnė. Čia kalbama tik apie me
lodiją, harmonija — visai kas ki
ta. šioje dainoje melodijos pa
stiprinimui ir didesniam drama
tiškumui dir. Mikulskis naudoja 
Įvairias priemones, kurios kartais 
skamba kaip iš Verdi operos ga
balėlis (Rigoletto) ar keletas tak
tų iš Wagnerio. Įspūdis neblogas, 
ir ši daina bus visuomet populia
ri publikoje, bet paprastume bū
tume tikresni savimi.

Solistas Verikaitis padainavo 
tris dainas, iš jų vieną “Iškasiu 
šulneli”. su sol. Stempužiene. 
“Lopšinė” — choras su solo irgi 
naujas muz. Mikulskio apipavida
lintas meno perliukas. Jos har
monizuotos paprastai, naudojant 
ištisai tik trejetą akordų, daro 
tikrai ramų ir malonų Įspūdi, 
“širdgėlos daina” stipri ir galin
ga savo dramatiniu išsiveržimu. 
Solistas ir choras skamba darniai 
ir tvirtai. “Iškasiu šulneli” pra
skambėjo gajai ir nuotaikingai.

Koncertas laikytinas pavyku
siu. Muz. Mikulskiui turėtų būti 
sudarytos sąlygos reikštis dau
giau šioje srityje. Jis turėtų ne
atidėliojant šias naujas dainas 
Įrašyti Į plokšteles. Enigma

ihž. P. Povi
laiti' Kitoms apylinkėms Įgalioti
niai bus paskirti vėliau.

Sudaryta jaunimo sekcija ir jos 
vadovu paskirtas V. PieČaitis. 
Jam pavesta koordinuoti visą Ka
nados liet, jaunimo veiklą.

Dr. J. Basanavičiaus skautų vy
čių taut, šokių grupei, prašiusiai 
paramos, paskirta $100.

Be to, posėdyje buvo svarsto
ma: KF organizacinio aparato su
tvarkymas, mokyklų bei Švietimo 
reikalai, jaunimo veiklos koordi
navimas, II pasaulio liet', seimo 
klausimas, mokytojų suvažiavimo 
reikalai.

KF valdyba informuoja, kad 
KF v-bos narių ir Įgaliotinių pa
reiškimai bei straipsniai spaudo
je neatstovauja Kultūros Fondui 
ir nebūtinai sutampa su KF val
dybos nuomone.

Laikinasis KF adresas: Dr. I. 
Gražytė, sekr., 4864 La Peltrie 
St., Montreal 26, P.Q. Tel. ,739- 
9328.

Jaunimo sekcijos vadovo adr.: 
V. Piečaitis, 187 — 8th Ave., La
Salle, P. Q. Tel. 366-7041.

Š.m. liepos 7 d. Čikagoje Įvyks
ta liet, tautinių šokių šventė. Jos 
ruošia jau toli pažengusi. Infor
macinė komisija praneša, kad 
prof< yi. Jakųbėnas sukūrė švęn- 
tjės jįa»Šą'^ŠQk,ėju'eiseną” tauto; 
sakiniais mpt^aLŠr i£evrinom,iwų 
taut, šokių grupių, užsiregistravo 
ir visa eilė moksleivių ansamblių: 
Čikagos Marquette Parko lituan. 
m-los grupė — 200; Lemonto, III. 
Maironio lituan. m-los grupė — 
25; Donelaičio lituan. m-los gru
pė — 100; Čikagos “Ateities atža
lynas” — 80; Cleveland© vysk. M. 
Valančiaus m-los grupė — 20. 
Taut, šokių muzikinę programą 
išpildys “Lyric Opera” simfon. 
orkestras, dirig. muz. J. Zdaniaus. 
šokių repertuaro leidinys “Mūsų 
šokiai”, 261 psl., jau atspausdin
tas ir gaunamas repert. komisijos 
pirm. Br. Shotą, 7140 So. Califor
nia Ave., Chicago 29, Ill., USA. 
Finansų komisijos garbės pirm. 
J. F. Gribauskas'savo auka pradė
jo lėšų vajų, šventės lėšų telkimo 
sąskaita atidaryta St. Anthony 
Savings a. Loan Assoc.. 1447 So. 
49th Court, Cicero 50, Ill.; są
skaitos nr. 18601. Nakvynių ko
misijos pareigas atliks LB Brigh
ton Park Čikagoje apyl. v-ba: 
pirm. K. Aviežienis, 4419 So. 
Fairfield Ave., Chicago 32, Ill.

Jaunimo prieššventine progra
ma bei pobūviu Jaunimo Centre

sutiko rūpintis Liet. Stud. S-gos 
Čikagos skyrius ir pirm. V. Lit
vinu, 4610 So. Wood Ave., Chi
cago 9, Ill. P-lė M. Kareivaitė 
vadovaus anglu k. šventės ęekre-

PR. 8-1125.
Šventės bilietai gaunami pas 

platintojus nuo š.m. kovo 1 d.
Organizaciniams reikalams ir 

sutarčių rankpinigiams išleista 
$950; ižde šiuo metu — $550.

Taut, šokių šventės rengėjas — 
Čikagos LB apygardos v-ba.

Kaip matyti, II tautinių šokių 
manifestacija yra-plataus užsimo
jimo. Joje dalyvaus tik JAV ir 
Kanados lietuvių šokėjų grupės, 
bet savo gausumu jos praktiškai 
atstovaus visai mūsų išeivijai. Bū
tų gera turėti šokėjų grupes ir iš 
kitų žemynų, tačiau nuotoliai, lė
šos ir laikas neleidžia to Įvykdyti. 
Linkėtina tad visiem ruoštis — ir 
šokėjams ir žiūrovams iš visur.

(Atkelta iš 1 pust) 
radarbė. Ji iškėlė liet, kalbos 
svarbą ir konstatavo nevykusį tė
vų nuolaidumą vaikams — namie 
leidžia jiems kalbėti ir atsakinėti 
portugalė škaį. ?.. Į Šitokioj iri išifito 
nęsą.ųąūdof. Mokyklos fclaU^pįbs 
pablogėjęs. Anksčiau veikusi ofi
ciali liet, m-la, vėliau — su papil
domom liet. k. pamokom. Dabar 
ir to nebesą. Kiek stipriau veikia 
stud, ateitininkai. Jie viešumoje 
skaito referatus, deklamuoja, vai
dina lietuviškai, bet savo tarpe 
kalba ... portugališkai. Naujieji 
ateiviai pasinėrę Į geresnio gyve
nimo kūrimą ir visiškai nutolę 
nuo liet, veikimo.

Dr. J. Sungaila, svečias iš Ka
nados, savo paskaitoje apie Liet. 
B-nės pagrindus išdėstė pagrindi
nius principus. Jis pažadėjo viso-

keriopą paramą P. Amerikos lie
tuviams, veikiantiems sunkesnėse 
sąlygose.

Diskusijose buvo paliesta daug 
klausimu, bet pagrindinis ju buvo 

‘ ■* ' “ ^OV^ pae^lyta: beH j«ųnim(is:ffitlWJ.p3Sšdlyta; lan- 

steigti lietuvių banką ir jo kapita
lo 'palūkanas skirti kultūr. reika
lams; Įvesti kultūros reikalams 
mokestį; organizuoti literatūros ir 
dramos konkursus; skatinti jau
nųjų veikimą ir vengti jų kriti
kos, kuri yra žalinga.

Jaunimas buvo susirinkęs posė
džio parapijos salėj. Posėdyje bu
vo gerokai padiskutuota. Paaiš
kėjo, kad ispaniškai ir portuga
liškai kalbantiems lietuviams ne
įmanoma susikalbėti; reikėjo kal
bėti “tarptautine” kalba, būtent, 
lietuviu.
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Lietuvių kalbos žodynas

Gyvenimas filmuose

Londonas. — Sovietų rašytojas 
Valery Tarsis buvo suimtas ir nu
gabentas psichiatrinėn ligoninėn 
už tai, kad jo rankraščiai buvo 
slaptai persiųsti užsienin ir pa
skelbti Britanijoj Ivan Valery 
vardu: “The Bluebottle” ir “Red 
and Black”.

KORNELIJUS BUCMYS, OFM

Pinigu klastotojai Paryžiuje
Viena prancūzų komedijų leng

vai sprendžia kaikieno rūpesčius 
kaip gauti pinigų — galima ne
sunkiai atsispausdinti, šioje ko
medijoje apie gaują nusikaltėlių, 
besistengiančių greitai pralobti, 
Įtampa nuolat auga iki pat ne
lauktos atomazgos.

Originaliame pavadinime “Le 
cave se rebiffe”, šis filmas M-G-M 
b-vės buvo paskleistas Ameriko
je “Money, Money, Money” var
du. Kanadoje ir kituose angliškai 
kalbančiuose kraštuose jis rodo
mas dar ir kitu vardu- — “The 
Counterfeiters of Paris”.

Pasinaudodami Albert Simo
nin romanu, net trys specialistai 
ruošė šiam filmui tekstą ir dialo
gus. Sklandžiai surežisavo Gilles 
Grangier.

Trys Paryžiaus neaiškaus plau-

Atsiųsta paminėti
Rūpintojėlis. Maldaknygė. Parengė 

kųn. J. Janilionis 1962 m., Rio de Ja
neiro, Brazilija. Platesnio j i laida — 
272 psl., $3, sutrumpinta laida 134 
psl., $2.50; portugališkoji laida — 120 
psl., $1.50. įrišimas — odinis ir dro
binis. Adr. Rev. J. Janilionis, Rua Ar
tur Bernardes, 14 ap. 601, Rio de Ja
neiro, Brasil.

Citizen, nr. 1, vasario mėn. 1963 m. 
Pilietybės ir imigracijos biuletenio 
dvimėnesinis leidinys.

K. Pr. Vaseris, Padangių keliai. In
formacinis leidinys apie dangaus.kū-

nūs. Išleido kun. Pr. Vaseris. 18 Hen-

ko verslininkai, vienas kitam 
prasiskolinę, prieina bendros iš
vados, kad “valdžia labai trukdo 
privačią iniciatyvą”. Esą būtinai 
reikia skubiai griebtis konkrečių 
priemonių savo būklei pagerinti.

Vienas jų pažįsta ganą gabų 
metalinių plokštelių irąižytoją. Iš 
to konkretus pasiūlymas — pra
dėti spausdinti- dirbtinius pini
gus. Kaip visą spausdinimą suor
ganizuoti ir vėliau naujuosius pi
nigus paskleisti? Antrasis prisi
mena, kad P. Amerikoje tebegy
vena vienas jo buvęs draugas — 
Bosas, gana gabus šioje srityje. 
Mat, pakankamai užsidirbęs, vi
siškai pasitraukė i nuošalumą ir 
džiaugiasi puikiais arkliais savo 
tropikiniame ūkyje. Paryžietis, 
nuvykęs pas Bosą, išsišneka apie 
jo praeities žygius. Trisdešimt 
metų laikotarpyje Bosas bandė 
paskleisti netikrus pinigus tik 5 
kartus, iš kurių tik vieną kartą 
nepavyko, žinoma, ne dėlto, kad

ry SU Kensington, Vic., Australia. 74'JĮ būtų pagavusi policija, bet kad 
psl. Kaina 14 šil. Tiražas — 500 egz.

Aidai, nr. 2, 1963 m. Turinį A. Bal
tinis, Kultūros politika Amerikos ir 
Australijos lietuvių II kultūros kon
grese; dr. J. Grinius, Lietuvių kultū
rinio veikimo gairės; dr. J. Balys, Dai
nų tyrimo klausimai; V. Liulevičius, 
Amerikos lietuvių kultūriniai laimėji
mai ir kt. Numeris iliustruotas kultū
ros kongreso vaizdais ir dailės bei ar
chitektūros parodų eksponatų nuotrau
komis.

kaip tik tuo metu Olandijos val
džia atšaukė tokios rūšies flori
nus, kurių jis buvo gausiai priga
minęs. Dabar gi Bosas randa pro
gą suvesti sąskaitas su Olandijos 
valdžia ir priima pasiūlymą.

Atvykęs į Paryžių, prieš pra
dėdamas vykdyti visą smulkų pla
ną, Bosas pareikalauja pusės vi
so pelno. Kiti bando lygtis: “Du 
milijonus padalinus i keturias da-

lis. kiek teks kievienam?” “Dvi
dešimt metų”, prašniokščia Bo
sas. Bendradarbiai neva sutinka, 
bet tarpusavyje tariasi Bosą ap
gauti ir prisispausdinti, jam ne
žinant, papildomą kieki netikrų 
banknotų.

Viskas, atrodo, vyko kaip svies
tu patepta, bet toliau sampynos 
geriau neatidengti, nes, jei kas ei
tų šio filmo žiūrėti, nebeliktų 
Įtampos ir nelaukta filmo pabai
ga nebesudarytų jokio Įdomumo.

Viso filmo ir Įtampos centre 
vyrauja Jean Gabin, prancūzų fil
mų veteranas, dabar jau 58 me
tų amžiaus. Per paskutiniuosius 
30 metų jis yra žavėjęs minias 
žiūrovų tiek romantinėse, tiek 
komiškose rolėse. Ir šiame filme 
jis subtilus komikas, ramiai ap
valdo situacijas, nejieško pigiu 
priemonių sukelti žiūrovų juokui.

Tarp kitų šio filmo prancūzų 
artistų šiapus vandenyno gyve
nantiems gal labiau bus pažįsta
mi Martine Carol, Franck Vil
lard, Maurice Biraud. Kitai pran
cūzų teatro ir filmų veteranei 
Froncoise Rosay teko tik neilgu- 
tė rolė. Keliose trumpose scenose 
ji su Bosu peržvelgia savo anksty
vesnės veiklos bendradarbių li
kimą.

Filmas suteiks suaugusiems 
progą linksmai praleisti 99 minu
tes. Svarbu tik pradėti sekti nuo 
pradžios.

Pranešame skaitytojams, kad prof, 
J. Balčikonio “Dabartinės lietuvių kal
bos žodynas” jau išėjęs iš spaudos, žo
dynas stambaus formato, apie 1000 
psl., viename tome, apima apie 45.000 
žodžių nuo raidės A iki Z, gerame po
pieriuje, gražiai atspaustas, įrištas į 
tamsaus audeklo kietus apdarus. Žo
dyno kaina — $12. Gaunamas “Terra” 
leidykloje, 3237 West 63rd Street, Chi
cago 29, Ill., USA, ir pas visus lietuviš
kų knygų platintojus.

Be prof. J. Balčikonio, žodyną reda
gavo K. Korsakas, J. Kruopas, A. Ly
beris, K. Ulvydas, o jo bendradarbių 
eilėse — dešimtys lietuvių kalbos spe
cialistų. Žodynas paruoštas laikantis 
jablonskinės rašybos pagrindų. Žody
nas kirčiuotas, žodžiai gerai aptarti ir 
aprūpinti pavyzdžiais, parodančiais jų 
vartojimą sakiniuose.

Pirmoji šio žodyno laida pasirodė 
Vilniuje prieš kelerius metus. Vyriau- - 
siu žodyno politruku buvo priskirtas 
rusas B. Larinas. Jis netik didžiajai 
tarptautinių žodžių daliai davė bolše
vikines definicijas, nieko bendra ne
turinčias su tikrosiomis tų žodžių pras
mėmis, bet ir lietuviškų žodžių varto
jimo pavyzdžiuose prikaišiojo tiek bol
ševikinės propagandos, kad žodynas iš 
karto nustojo rimto kalbos mokslo vei
kalo orumo ir vietomis prilygo papras
čiausiam bolševikinio koliojimosi lek
sikonui. šioje laidoje visiems buvu
siems sužalotiesiems tarptautiniams 
žodžiams grąžintos jų tikrosios pras
mės, o bolševikinės propagandos saki
niai pakeisti neutraliais sakiniais ir 
tuo būdu žodynui vėl grąžintas moks
linio veikalo rimtumas.

žodynas išleistas 1000 egz. tiražu.

K u Itū ri n ėję veikloje
PORTRETO PARODA buvo sureng

ta Vilniuje. Ją aplankė apie 10.000 lan
kytojų. Dėmesio sukėlė A. Ambraziū- 
■no darbas “M. K. Čiurlionis” ir V. Vil
džiūno “Petras Rimša”. Nors žiūrovų 
būreliai vis domėjosi šiais kūriniais, 
tačiau Vyšniausko nuomone, jie ne be 
trūkumų. Parodoje dar pasirodė su 
darbais šie skulptoriai: P. Aleksandra
vičius, K. Bogdanas (Lenino portre
tas), N. Gaigalaitė, J. Kėdainis, K. Ki- 
sielis, J. Mozūraitė, Z. Pranaitytė, J 
Naruševičius ir kt.

VILNIUJ ĮVYKO respublikinė kon
ferencija elektrinio suvirinimo Įrengi
mo tobulinimo klausimais, šalia lietu
vių dalyvavo specialistai iš Maskvos, 
Kijevo, Leningrado ir kitų “broliškų
jų” miestų.

V. TYSLIAVIENĖ, “Vienybės” lei
dėja, kovo 17 d. lankysis Čikagoje ir 
Liet. Auditorijoje rodys filmą apie sa
vo kelionę po okup. Lietuvą šią žiemą. 
Su ja kartu čia viešės ir red. S. Narkė- 
liūnaitė, kuri rodys lietuvių veiklos 
kronika.

V. SIRIJOS GIRA JAU GIRIAMAS. 
Lietuvos partiniams kritikams puolus 
V. Sirijos Giros romaną “Voratinkliai 
draikės be vėjo”, “Pergalės” žurnale 
1962 m. 11-12 nr,. atspausdintas nau
jas romanas “štai ir viskas” jau giria
mas. Partinės krypties literatūroje

Politinė kova 
ir asmeniniai 
įsitikinimai v

Mykolo Sleževičiaus idėjinio 
gyvenimo epizodai

Anais seimų laikais, vedant grupinę kovą, matyt, pri
trūkdavo kitų argumentų, o gal, tarp kitų, Įsiterpdavo 
tokia frazė:

— Jūs bedieviai!
Kartą toji frazė buvo sviesta valstiečių liaudininkų 

pusėn. Pataikė i širdį ypač dviem iš šios grupės: Felicijai 
Bortkevičienei ir Mykolui Sleževičiui.

Pastarasis grižo namo sujaudintas.
— Kokie mes bedieviai! — kalbėjo. — Kokia bedievė 

Felicija? Niekas to nežino, bet ji kasmet važiuoja Į savo 
parapiją, pasiprašo kleboną i zakristiją, užsidaro, ir at
lieka savo velykinę.

O kaip su pačiu Mykolu Sleževičium?
Kaune buvo plačiai kalbama, kad jis atliekąs savo 

velykinę, bet važiuojąs Į Berlyną ar Rygą. Kodėl kitur? 
— spėliota. Ar kad nepiktintų savo grupės kaikurių žmo
nių, ar kad neduotų progos politiniams priešams rodyti 
pirštu ir sakyti: tai nesiderina su viešos veiklos linkme?

Deja, nėra kas patvirtinti], net iš artimųjų, kad jis taip 
būti] daręs. Bet yra kiti liudijimai, kurie rodo, koks jis 
iš tikro buvo bedievis!

Ar daug tokių jaunuolių?
Mykolas Sleževičius buvo kilęs iš giliai religingų ba

joriškų žemaičių namų Viduklės parapijoj. Tėvui mirus, 
motinos sesuo Barbora Vizgirdaitė pasiima jį, aštuon
metį, į Šiluvą, kur ji vertėsi liturginių drabužių siuvimu. 
Šviesi tai buvo moteris, pakankamai raštinga ir giliai 
tikinti. Šiluva buvo jos širdies šventovė. Stebuklingos 
vietos atmosfera, maldininkų keliavimai darė Įtakos ir 
jautriam vaikui. Išbuvo jis čia ligi teta jį paruošė gim
nazijai ir išvežė Į Mintaują. Išvežusi, pati pasiliko su juo 
ligi jam įpusėjant gimnaziją. Kas geriau galėjo balansuoti 
bręstančio jaunuolio, dvasinį pasaulį, kaip šis motinos 
pakaitas, gražiai, derinęs savyje šviesą ir tikėjimą?

Jai išvykus iŠ Mintaujos, jaunuolis užsikabina už kito

pavyzdžio — gimnazijos kapeliono Erbfcderio, kuris savo 
mokslumu ir veiklumu, ypač giliais pamokslais, daugiau 
turėjo įtakos mokiniams, kaip kiti mokytojai. Šiam kuni
gui, gal ir kitiems, jis pradėjo tarnauti Mišioms.

Mykolas ypatingai pasiilgdavo motinos, nes ją ne
paprastai mylėjo. Kur nemylės, kad buvo Į ją atsigimęs 
— ypač gera širdim. Kaip motina, našlė, stengėsi kiekvie
nam y-argstančiam padėti, taip ir sūnus. Ką tik geresnio 
ar gardesnio turėdamas, žiūrėk, ir dalinasi su kitais. Per 
atostogas jis atsigaudavo pas motiną ir vėl grįždavo Į 
Mintaują. Grįždav'o ir prie altoriaus — tarnauti, ir tar
navo Mišioms ligi pat gimnazijos galo. Iš tikro, ar buvo 
daug anais laikais tokių jaunuolių? Ar buvo daug aštun
tokų, kurie didžiąją savaitę budėtų prie Kristaus karsto 
ir nuoširdžiai melstųsi? V

Baigęs gimnaziją 1907 m. jis grįžo namo ir pasiliko 
ištisus metus. Ar dėlto, kad mokslas būtų jį Įvarginęs? 
Anaiptol. Mokėsi jis gana lengvai, nes turėjo nepaprastą 
atminti. Gal toks buvo jo paties noras — dar pabūti ar
čiau tradicinio židinio, o gal mamos ir tetos diplomatija, 
kad jaunuolis, prieš išvykdamas Į tolimą Odesą studijų, 
labiau subręsti] ir “Įšiltų” religinėj namų atmosferoj.

Draugystė, kuri duoda ir atima
Odesoj buvo du motinos broliai, tad šią vietą jis pa

sirinko lyg iš “giminystės”. Gal ir mama galvojo: dėdės, 
padės pinigu ir neišleis iš akių kitais atvejais. Bet dėdžių 
pinigo jam nereikėjo. Kas mėnesį Įkrisdavo jo kišenėn 
šimtinė už korepeticijas. Turėdamas pinigo galėjo gražiai 
apsirengti. Tai jis mėgo. Buvo elegantiškas, kaip ir visą 
gyvenimą —tikras bajoras! Pinigas jam leido gyventi 
savarankiškai. Tai antras malonumas jaunam žmogui, 
kuris ligi tol buvo supamas mielos, bet ir varžomos 
globos.

Gyveno ne vienas — rado draugą Aleksandrą Rymą. 
Šis buvo taip pat žemaitis iš Šiaulėnų; taip pat mintau- 
jiškis pagal gimnaziją, netgi tos pačios slaptos moksleivių 
“Kūdikio” grupės auklėtinis, kurioj trumpesnį laiką buvo 
ir Sleževičius. Bet juodu skyrė kiti dalykai. Rymas buvo 
ne bajoras, vyresnis amžiumi, medikas, pasukęs Į kairę, 
beveik ateistas, tačiau apsisprendęs lietuvis. Sleževičius 
ėmėsi studijuot tejsę; tautiškai buvo truputį “dvilypis”, 
bent dvikalbis iš mažens, sakytum, dar nesuradęs lietu
viškos misijos. •

Panašumai ir skirtumai sutapdė šiuodu jaunu vyru. 
Rymas veikė Sleževičių — dare jį karštesnių lietuviu ir 
vėsesniu kataliku. Gal ir Sleževičius darė Įtakos Rymui, 
nes šis ilgainiui pasidarė iš ateisto indiferentu; dar vė
liau, kaip gydytojas ir pedagogas, tapo vilniškės “Ryto”

švietimo draugijos bendrafdarbiu, net centro valdybos 
pirmininku; tos draugijos, kurios tikslas buvo “šviesti 
lietuvius, kaip reikalauja Rymo katalikų tikėjimo moks
las . Tas išsiivginimo vvksmas nebuvo staigus 
vien dėl šios draugystės.

ir gal ne

Rymas ir 
sutelkti i

Tarp Rymo ir Blyno
Odesoj buvo ir daugiau lietuvių studentų. 

Sleževičius stengėsi juos surasti, sukviesti ir 
rateli. Tai buvo padaryta slaptai jų bute. Susirinkę stu
dentai būrelio pirmininku išrinko Rymą, o šis parinko 
būreliui Eldcsieeių vardą. (Eldesiečiai — nuo LDS — 
lietuvių socialdemokratų partiečiai). Matyt, Rymui sa
vaime buvo aišku, jog studentas, pagal anų laikų toną, 
turi būt "pažangus"’, todėl ir -kairus. Bet pasirodė, kad yra 
išimčių, kaip D. Blynas — karštas lietuvis, savotiškas re- 
voliųcininkas, bet giliai tikintis; buvo ir kitų tikinčiųjų, 
nors ne tokių dinamiškų ir radikalių kaip pirmasis. Elde- 
sieeiu vardo, dėl šventos ramvbės, buvo atsisakvta. Bet 
nebuvo minties ramybės. Kiekvieną kartą, susirinkus, vi
rė karštos diskusijos. Tikslas visų buvo tas pats — Lie
tuva. Bet visus vargino klausimas, kas Lietuvai naudin
giau — revoliucija ar evoliucija, socializmas, liberalizmas - 
ar krikščionybė? Tos vyriškos diskusijos buvo antras pa- 
žiūnt lyginimo vyksmas, nūn kolektyvinis, kuris darė 
įtakos Sleževičiui.

Jis matė, jog yra du kraštutiniai poliai — Rymo ir 
Blyno, abiejų šaunių, dinamiškų ir Įtakingų vyru. Neno
rėjo atsisakyti Rymo, bet jį žavėjo ir Blynas. Pats Sleže
vičius buvo daugiau veiklos, ne diskusijų, tipo vyras. Jis 
žvalgėsi, kam ir. kur galėtų daryli gera.

Odesoje Juo metu buvo keletas tūkstančių lietuvių, 
daugiausia darbininkų ir dalis amatininkų. Visi jie buvo 
tikintieji, bet be savo kunigo, be savų pamaldų — lenkų 
parapijos Įnamiai. Sleževičius su Blynu, abu tikintieji, 
pradėjo šiuos žmones slapta organizuoti, rašyti dv. vy
resnybei prašymus, pasiuntė pas vyskupą delegaciją. Du 
metus užtruko atkakli kova, ypač su lenkais, bet ji buvo 
laimėta. Lietuviai gavo savo kunigą — Mikalajūną ir 
savas pamaldas. Kitas žygis buvo suorganizuot Kįžnytini 
chorą ir čia prisidėjo tretysis — Zigmas Žemaitis, vėliau 
profesorius. Trečias žingsnis buvo — savitarpine lietuvių 
šalpos draugija, kurią Įsteigė D. Blynas, padedamas Sle- 
ževičiaus ir talkinamas vėliau visų ratelio narių.

Blvnas rišo prie savęs Sleževičių, liet neatrišo nuo 
Rymo Įtakų. Sis taip pat nesurišo dinamiškos, lanksčios 
Sleževičiaus prigimties. Tarp tu dviejų vyriški] Įtakų 
Įsiterpė trečioji — moteriška. Tai buvo Vilniuje.

(Bus daugiau)

^MOKSLAS IR RELIGIJA” — šito
kia tema knygą baigia ruošti spaudai 
kun. dr. J. Prunskis. Veikale bus iš
keliamos pažiūros į religiją žymių me
dikų, biologų fizikų, chemikų, astro
nomų, elektros, atominės energijos, 
erdvių užkariavimo specialistų ir kt.

KUN. J. DOMEIKA yra nupiešęs 
eilę pasigėrėtinų paveikslų. Jis dar
buojasi Šv. Kryžiaus parapijoje.

KUN. VYT. BAGDANAVIČIUS, 
MIC, baigė versti kard. J. S .Newma- 
no knygą “Apologija”. Vertimas spaus
dinamas “Laive”, kur jau pradėta 
spausdinti paskutinė dalis: “Mano pa
žiūros po 1845 m.” Vertimas bus iš
leistas atskira knyga. Tam reikalui 
prel. L. Mendelis jau atsiuntė S100 
auka.

P. MALDEIKIS baigė tvarkyti Liet. 
Katalikų Mokslo akademijos suvažia
vimo Čikagoje medžiagą ir persiuntė 
ją į Italiją, kur rastos palankesnės są
lygos išleisti atskiru leidiniu, šio LK 
Mokslo akademijos darbų leidinio 
spausdinimą prižiūrės kun. prof. A. 
Liuima. Knyga turės apie 500 pusi.

ITALŲ KALBA KNYGA apie Arkiv. 
Jurgį Matulevičių išleista Romoje.

ALG. MACKAUS poezijos knyga 
“Neornamentuotos kalbos generacija 
ir augintiniai” jau išėjo iš spaudos.

KUN. A. BUKAUSKAS dalyvavo St. ,
Louis, Mo. “All Modern Show” meno specialistas K. Ambrasas “Pergales 
parodoje tarpe 40 dailininkų. Išstatė 
du paveikslus ir už vieną jų, “Tribū
nos pūtėja”, gavo garbės pažymėjimą.

MUZ. IZ. VASYLIUNAS vasario 14 
d. davė koncertą Jordan Hall, Čikagoj. 
Koncertas amerikiečių buvo užrašytas 
ir vėliau transliuotas per radiją. Iš 
koncertų rengimo surinktais pinigais 
jisai išleis Kazio Banaičio vieną so
nata.

“LAIŠKAI LIETUVIAMS” buvo pa
skelbę konkursą parašyti straipsnį ar 
beletristinį dalyką apie, kurią nors as
menybę ugdančią savybę. Pirmą pre
miją laimėjo Aloyzas Baronas už be
letristinį kūrinį, antrą — Vanda Fran- 
kienė, taip pat už beletristiką, trečią 
— seselė Jurgita — Marytė Šaulaity- 
tė ir ketvirtą — Nijolė Užubalienė už 
straipsnius. Premijų įteikimas įvyko 
kovo 9 d. Jaunimo Centro salėje.

Pr. Al.
“LITERATŪROS TERMINŲ ŽODY- 

NAS” išleistas Vilniuje. Jį sudarė Lie
tuvių k. ir literatūros instituto bend
radarbiai — J. Petronis, V. Vanagas ir 
A. Zalatorius. Žodynai apima apie 
3.000 terminų; šalia lietuviškų patei
kiami ir rusų k. atitikmenys, žodyno 
gale duota rusiškų terminų rodyklė.

VILNIUJE ruošiamasi išleisti J. Bi
liūno apysaką “Liūdna pasaka” ir Le- 
vino apsakymai apie Kauno getą.

Didžiausias pasirinkimas 
MAISTO DOVANŲ 
SIUNTINIŲ 

į 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.

š.m. 2 nr. pastebi, kad rašytojas su
pratęs savo klaidas ir dabar jau davęs 
romaną, kuris esąs “idėjiškai kryptin
gas, pilietiškai aktrus, šviežias savo 
tematika bei problematika”. K. Am
brasui patiko tai, kad V. Sirijos Gira 
savo herojų — Joną Raubą padaręs 
“religinių-nacionalistinių prietarų” au
ka, o romanas iš viso buvęs kaltini
mas “buržuaziniam nacionalizmui”, fa
šizmui, militarizmui.

DRESDENO SIMFONINIS ORKES
TRAS vasario mėn. pradžioje koncer
tavo Vilniuje ir Kaune. Koncertai Vil
niaus Filharmonijoje ir Kauno sporto 
halėje sutraukė labai daug publikos. 
Buvo išpildyti Haydno, R. Strausso, 
G. Eislerio ir kt. kūriniai.

SOL. JONAS JOCYS, bosas, dainuo
ja Leningrado mažajame teatre. Bu
dapešte Erkelio vardo konkurse Jocys 
iškovojo laureato vardą ir vasario 
mėn. buvo atsilankęs į Vilnių — dai
navo televizijos studijoje, dalyvavo 
operos “Undinė” spektaklyje.

LIETUVOJE PASIRODŽIUS pirma
jai daugiatomio veikalo knygai—“Lie
tuvos TSR spauda” (valst. suvestinė 
bibliografija, 1940-1955 m.) ją “Lit. ir 
Mene” 6 nr. vertindamas VI. Abroma
vičius pastebėjo, kad joje aprašytas 
10.161 leidinys. Tai esąs išsamiausias 
informacijos šaltinis apie leidinius ir 
autorius. Veikalu gali naudotis kiek
vienas, bent rusų k. mokąs skaitytojas, 
nes bibliografinis aprašas sudarytas 
spausdinių tekstų kalbomis ir trumpu 
turinio aprašymu rusų kalba. Leidiniui 
dar prikištas nepatvarus popierius ir 
estetinius poreikius nepatenkinąs poli
grafinis apipavidalinimas. Leidinį su
darė: E. Urnežiūtė, T. čyžas, A. Ulpis, 
J. Aleksandravičienė, E. Lebedienė, 
A. Bačienė.

FILMO “KLEOPATRA” pastatymui 
išleista $62 mil. Pradedama rodyti 
Niujorke nuo birželio 12 d. Nors kai- 
kuriy vietų kainos yra po $5.50, bi- ' 
lietai jau išpirkti keturiems mėne
siams į priekį.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS ♦ . .
* Puokštės nuotekom* bei i/©irioms kitoms progom* — 

europietiška me ir konodiikome stiliuje.
* Jvoiriausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro trkifokių išdirbinių dovanom*

žaibome toio oo* vokiškai <r rusiško*



Mann & Martel
R E AL TORS

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)
$2400 įmokėti, plius prekės ir in

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

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

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

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

P.S. Jeigu kartais 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
Kanados sporto apygardos stalo 

teniso varžybos
ABC berniukų ir mergaičių klasėms 
įvyks šį sekmadienį, kovo 17 d., 1 v. 
p.p. Hamiltone Aušros Vartų parapi
jos salėje 58 Dundurn St. Gimimo me
tai jaunų ir mergaičių A klasės — 
1945, B kl. — 1948 ir C kl. — 1950. 
Registruotis iki kovo 16 d.: A. Gra
jauskas, 5 Hunt St., Hamilton, Ont.

Kanados apygardos sporto vadovas
AUŠROS ŽINIOS

Sveikiname mūsų jaunąsias krepši
ninkes — Aušrą J ir Aušrą M koman
das, išsikovojusias Toronto CYO ly
gos čempijonatą ir vice čempijonatą. 
Aučra J baigmėje nugalėjo Corpus 
Christi J 20:17 ir 26:23; Aušra M baig
mėje pralaimėjo Corpus Christi M 11: 
29 ir 20:21. Žaidė: Aušra J komando
je — R. Bilkytė 7, 8, G. Zigmantavičiū- 
tė, R. Narušytė 0, 2, B. Starkutytė 5, 
3, J. Čeponkutė 2, 0, D. Klimaitė 5, 
10 ir D. Kudirkaitė 0, 2; Aušra M ko
mandoje — A. Čeponytė, V. Jurevičiū
tė, L. Levickytė, T. Dubininkaitė, M. 
Gutauskaitė, J. Simonaitytė, V. Beke- 
rytė, I. Janeliūnaitė, V. Juozaitytė ir 
M. Romanovaitė.

Bathurst — College lygos pusbaig- 
mėj Aušra Jr. pirmąsias rungtynes su 
Trinity Jr. sužaidė lygiomis: 70:70. 
Antrąsias ir lemiamas žais šį sekma
dienį tuoj po pamaldų. Aušra Jr. ko
mandoje žaidė: V. Janulevičius 21. Ą. 
Sapijonis 13, A. Žaliauskas 17, V. Ru- 
seckas 11. A. Mikelėnas 2, R. Grigas 
1, A. Šlekys 4 ir E. Trečiokas 1.

Ontario CL pirmenybėse Aušra I nu
galėjusi Toronto Township komandą 
82:45, pusbaigmėj ir baigmėj žais su 
St. Catharines — Niagara Falls — Ha
miltono nugalėtojais ir Samia — 
Chatham — Kitchener nugalėtojais. 
Aušra I Toronto parapijų lygoj atsto
vauja Senior A klasėje, žaidė: J. Lau
rinavičius 29, R. Burdulis 30, A. Ža
liauskas 16, J. Bukšaitis 2, D. Lauri
navičius 3 ir I. Jurcevičius 4.

Toronto LB lygoje Aušra Sr. pralai
mėjo B-A komandai 35:61.

Aušros prieauglio stalo teniso turny
re berniukų grupėje pirmauja E. 
Krikščiūnas ir S. Kaknevičius, o mer
gaičių — S. Kolyčiūtė ir G. Urbonaitė. 
Turnyras tęsiamas toliau šį trečia
dienį.

Šį savaitgalį Hamiltone įvykstančia* 
me Kanados sporto apygardos stalo 
teniso priauglio klasės turnyre daly
vaus visa eilė Aušros jaunųjų stalo 
tenisininkų.

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio pirmenybėse. Vyrai laimė

jo antras Ontario Church lygos pir
menybių rungtynes prieš Grace UC 
67:51. Žaidė: Šileika 6, Staškevičius 
8, Juozaitis 25, Paulionis 6, Bacevi
čius 19, Račinskas 1, Preikšaitis 2. Se
kančios pusbaigminio peržaidimo rung

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

beveik naujas, pelningas namas, 2 garažai.
Skambinti F. SENKUI ar J. MATULIONIUI

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS priima užsakymus 
vyrišku ir moter. paltų ir kostiumų.
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 namo, farmq, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
BLOOR — OSSINGTON. $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- 
riq. 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 jvažiav., geras namas. Prašoma kaina $21.900.

20 MYLIŲ NUO TORONTO 20 akrų geros daržovių žemės su visais 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 BU. 3-2105
Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimtų ir sąžiningų patarimų.

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

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

JANE — EILEEN
$2.900 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

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

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

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

ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kai

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

tynės įvyks Hamiltone.
TLB lygos pirmenybėse moterys 

pralaimėjo prieš Tru-Way. Paskutinės 
šių pirmenybių rungtynės įvyks atei
nantį antradienį.

K. 1. stalo teniso pirmenybėse pusė 
dalyvių buvo vytiečiai. Vyrų klasėje 
laimėtoju tapo P. Gvildys baigmėje 
įveikęs Em. Vaičekauską. Toliau sekė 
Ž. Stanaitis (Kovas) ir Nešukaitis. Mo
terų grupėje tesivaržė 3 dalyvės, ku
rios vietomis pasidalino sekančiai: 1. 
E. Sabaliauskaitė, 2. D. Augaitytė 
(Aušra), 3. V. Nešukaitytė. Vyrų dve
jetas: 1. A. Vindašius (Vytis) — E. 
Petrušaitis (Kovas); 2. J. Nešukaitis
— O. Rautinš. Mišrus dvejetas: 1. Vai
čekauskas — D. Augaitytė, 2. P. Gvil
dys — V. Nešukaitytė, 3. J. Nešukai
tis — E. Sabaliauskaitė. Vyrų koman
dinėse varžybose dalyvavo 4 koman
dos: 1. Vytis I, 2. Kovas, 3. Vytis II,
4. Aušra.

Pirmenybėse dalyvavo mažokas skai
čius dalyvių. To priežastimi galėjo bū
ti silpnoka informacija. Dalyvių tarpe 
ypatingai pasigesta Kovo Paltaroko, 
Navicko ir Brazlausko ir Ročesterio 
Sakalo stalo tenisininkių. Šį sekma
dienį Hamiltone įvyksta prieauglio 
klasės pirmenybės.

Mūsų rėmėjams: B. Stasiuliui, V. P. 
ir V. Plačiakiui nuoširdžiai dėkojame.

A. S.
HAMILTONO KOVO ŽINIOS

Parapijų lygoj koviečiai — Our La
dy of Mercy — žaidė pirmas finalines 
rungtynes prieš St. John’s komandą, 
kurias laimėjo 66:32 rezultatu. Taškus 
iškovojo: Meškauskas 26, Vinerskis 24, 
Bakaitis 5, Vindašius 5, Šlekaitis 4, 
Kybartas 2.

Miesto lygoj mergaitės nepateko į 
baigmę. Paskutinės rungtynės sutapo 
su KL sp. apygardos pirmenybėmis, 
tad buvo priverstos pasiduoti. Sezoną 
užbaigė, užimdamos V vietą.

Mergaičių stalo teniso turnyras bai
gėsi, kaip ir pereitais metais, D. Ku- 
dabaitės laimėjimu. Antrą vietą išsiko
vojo Paškevičiūtė, III — Vaitonytė, IV
— Tumaitytė. Turnyre dalyvavo 10 
mergaičių, žaidime padaryta didelė pa
žanga. Kad ši sporto šaka mergaičių 
kultyvuojama, tai V. Subatninkaitės 
nuopelnas. Jau kelinti metai ji su at
sidėjimu jas treniruoja. A. G.

Į Sov. Sąjungos moterų krepšinio A 
klasės pirmenybes išvyko dvi Lietuvos 
komandos — Kaimo krepšininkės į 
Novosibirską, o Vilniaus — į Lenin
gradą.

Lenkų bokso žurnalas “Boks” išskai
čiuoja visuose bokso svoriuose pajė
giausius Europos boksininkus. Jų tar
pe minimi pirmoje savo svorio vieto
je Ričardas Tamulis ir penktoje vieto
je D. Pozniakas.

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

TORONTO
Originalus vakaras

Nemaža Toronte yra buvę ge
rų koncertų, betgi tokių įvairių 
yra bene pirmasis. Gražusis skai- 
kaip šis įvykęs kovo mėn. 10 d., 
tymas, daina, muzika, poezija ir 
beletristika sudarė šio puikaus 
vakaro programą.

Torontiečiams jau pažįstama 
viešnia B. Pūkelevičiūtė artistiš
ku žodžiu perteikė V. Krėvės 
“Gilšę” ir savo kūrinį “Rauda”. 
Jos sodrus žodis nutildė pilnutėlę 
salę ir ne vienam klausytojui iš
šaukė ašarą.

Nuoširdžiai pasirodė torontie- 
tis poetas B. Rukša, paskalyda
mas apie 12 poezijos kūrinėlių. 
Kiek sunkiau buvo suprantama 
S. Prapuolenytė - Bunker moder
niu stiliumi parašiusi poemą. Po 
jos sekė P. Kozulis. Beletristikai 
atstovavo Pr. Alšėnas, paskaitęs 
novelę ‘Žadintuvas”.

Labai programą paįvairino sa
vas vyrų kvartetas, tikrai meniš
kai padainavęs keletą dainų. Ge
ru žodžiu publika minėjo bei la
bai šiltai priėmė savo jaunuosius 
pianistus: R. Karką ir T. Gurevi
čių.

Vakaras ir kaikurie jo progra
mos išpildytojai yra verti atski
ro aptarimo.

Parengimą ruošė Toronto atei
tininkai sendraugiai. Daugiau to
kių vakarų! A. K.

Padėka
“Šiupinio” rengėjos nuoširdžiai dė

koja Lietuvos gen. konsului dr. J. 
Žmuidzinui su ponia už atsilankymą 
bei tartus šiltus žodžius, gerb. para
pijų klebonams bei kunigams ir vi
siems kitiems mieliems svečiams, sa
vo dalyvavimu parodžiusiems, kad 
įvertina mūsų pastangas palaikyti 
mažlietuvių tradicijas.

Gili padėka deklamatoriui p. St. Ra
manauskui, solistams p. H. Rožaičiui 
ir p. B. Vrublevičiui bei pianistei p. 
O. Bęresnevičienei; taip pat mūsų ma
žiesiems deklamatoriams: R. Jotautui,
S. ir Fr. Šarkutėms, J. ir R. Adoma
vičiams. Dėkojame p. I. Meilklejohn už 
meninės programos pravedimą.

Nuoširdi padėka firmoms, aukoju
sioms stambius fantus loterijai: Old 
Country Store (dovanų krautuvė), 
Margis Drug Store, “Times” Cigar 
Store (sav. p. Beržinskas), Parkside 
Meat Market (sav. p.p. Punkrys ir 
Krasauskas) ir European Meat Mar
ket.

Lietuviškas ačiū “Mohawk Furni
ture Co.” už Hi-Fi aparato paskolini
mą, taip pat visiems kitiems talkinin
kams ir talkininkėms, prisidėjusiems 
darbu ir rūpesčiu prie mūsų pobūvio 
parengimo ir pravedimo.

Iš gauto pelno nutarėme skirti: $30 
Vasario 16 gimnazijai, $30 mažlietu
vių laikraščiui “Pajūris”, o iš liku
sių ižde pinigų sušelpti j ypatingai 
sunkią padėtį patekusius mažlietuvius.

Mažosios Lietuvos Moterų Ratelis

TORONTO ŠVIETIMO VADYBA pa
skelbė, kad 15% visų pradedančių lan
kyti pradžios mokyklą vaikų, nemoka 
angliškai. Susiduriama su sunkumais 
ir buvo siūloma, kad tokie vaikai bū
tų išskirstyti po kitas mokyklas ir so
dinami greta angliškai kalbančių vai
kų. Nusiskundžiama, kad net čia gimę 
vaikai nekalba angliškai.

Tas pasiūlymas susilaukė kritikos 
ateivių spaudoje, ypač vokiečių laik
raščiuose. Padėtis nėra taip bloga, 
svetimą kalbą vartoja vaikai išmoks
ta greitai angliškai ir net pralenkia 
kanadiečius.

Lietuvių skautų 
veikla

STOVYKLAVIETES FONDUI auko
jo: $25 Pr. Kudreikis; $4 K. Baltramai- 
tis. Nuoširdus skautiškas ačiū.

SKAUTŲ-ČIŲ STOVYKLA. Šią va- 
sąrą skautai-tės stovyklaus nuo lie
pos 27 iki rugpjūčio 11 d. savoj sto
vyklavietėj. Stovyklos mokestis: vie
nam $25, dviem $40 ir trims iš šeimos 
$50. Stovyklos mokestis šiais metais 
augštesnis, nes maistas pabrango.

STOVYKLOS VARTŲ PROJEKTO 
KONKURSAS pratęstas iki šv. Jurgio 
minėjimo balandžio 21 d.

ŠVENTO JURGIO, skautų globėjo, 
minėjimas įvyks balandžio 21 d. Iškil
mingos pamaldos Prisikėlimo bažny
čioje 10 vai. ryto. Tuntų sueiga ir lau
žas 4 vai. p.p., o 7 v.v. “Skautų Aido” 
40 metų sukakties minėjimas ir kon
certas. Meninę dalį išpildys žymūs To
ronto solistai ir muzikai.

NARIO MOKESTIS. Visi skautai, 
ypač vilkiukai, kaip galima greičiau 
prašomi sumokėti nario mokestį ir at
siskaityti su vadija. Tėveliai prašomi 
padėti vaikučiams tai atlikti.

MIELI TĖVELIAI, prašome ateiti 
mums į talką, netik su savo auka, bet 
paimti aukų lapą ir talkinti vajans rin
kime. ši stovykla ne mums vadovams, 
o jūsų vaikams ir visiems lietuviams. 
Dėl auku lapų prašom skambinti V. 
Sendžikui RO. 2-3583.

PROJEKTUOJAMAS skautų-čių va- 
dovų-vių suvažiavimas balandžio 20-21 
d. Toronte.

ATEINANČIŲ METŲ KAZIUKO 
MUGĖ įvyks kovo 1 d. Prisikėlimo 
parap. salėję. Skautai-tės prašomi jau 
nuo dabar jai ruoštis.

STOVYKLAVIETES PASTATŲ 
KONKURSE gali dalyvauti kiekvienas 
skautas- tė, architektas, inžinierius ir 
tie, kurie tori gerų idėjų pastatų pro
jektams. Konkurso taisyklės jau yra 
paskelbtos š.m. “Skautų Aido” 2 nr. 
Projekto įteikimo paskutinė data — 
kovo 31 d.

SKAUTŲ-ČIŲ BAZARAS. Numato
ma suruošti bazarą kovo 31 d. šv. Jo
no Kr. parap. salėje.
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Jo motinai mirus,

HERBERTUI STEPAICIUI ir žmonai

reiškiame gilią užuojautą —

Toronto Lietuvių Evangelikų 
Liuteronų Parapijos Taryba

A. t

MARTYNUI GALINAICIUI mirus,

p.p. Galinaičiams, Adomavičiams bei jo artimiesiems

reiškiame gilią užuojautą

Toronto Lietuvių Evangelikų 
Liuteronų Parapijos Taryba

Mielas bendradarbes

ALDONĄ KUOLIENĘ ir AUDRONĘ KUOLAITĘ

ir jų šeimą,

mirus mamytei - močiutei,

nuoširdžiai užjaučia —

Toronto šeštadieninės mokyklos 
mokytojai

jos dukterį Aldoną Kuolienę ir šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame

Priskėlimo parapijos choras

Mūsų valdybos narę
ALDONĄ KUOLIENĘ, ir šeimą, 

mirus jos mamytei a. + a. Marijai Slaninienei, 
nuoširdžiai užjaučia

Toronto Ateitininkai Sendraugiai g

Netekus brangios mamytės

ALDONĄ KUOLIENĘ, jos šeimą

ir visus gimines

nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi —

O. J. Gustainiai
V. M. Valaičiai

MARIJAI SLANINIENEI mirus, 
dukrą Aldoną Kuolienę, jos šeimą ir artimuosius 

užjaučia ir kartu liūdi
S. M. Bušinskai
L. V. Kolyčiai

MARIJAI SLANINIENEI (KIAUPIENEI) mirus, 
jos vyrui JONUI, dukrai ALDONAI KUOLIENEI ir jos šei
mai, sūnums: ALGIUI ir VITUI KIAUPAMS ir jų šeimoms 
ir visiems artimiesiems, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

A. ir O. Kanapkai ir 
A. ir G. Stankai

MARIJAI SLANINIENEI - KIAUPIENEI mirus,

jos vyrui Jonui Slaninai, dukrai Aldonai Kuolienei,
sūnums Algiui ir Vytautui su šeimomis 

reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Valė ir Jonas Simanavičiai 
Marta ir Vladas Simanavičiai 
Rūta ir Algis Simanavičiai 
Irena ir Juozas Morkūnai 
Elena ir Juozas Dvilaičiai 
Ona Lcskauskicnė 
Vladas Germanavičius

Viena. — Austrijoje, per Ce- bos teisę; nurodė, kad būdamas 
koslovakiją pėsčias perėjęs, atsi- “nepatikimas politiškai”, kelis 
dūrė lenkų žurnalistas, 37 m. am- mėnesius atsėdėjo lenku kalėji- 
žiaus, Zygmunt Bogdanowicz. Jis me. Jis paliko žmoną ir *8 metu 
paprašė jam suteikti politinės glo- sūnų. E.

Ats
Pr. KERBERIS

Darbo tel. LE. 2-4404
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.

DURIE — BLOOR. $3.000 įmokėti, 
7 kambarių, atskiras, mūri
nis namas, vandens alyva šil
dymas, 2 vonios, didelis kie
mas, garažas, viena atvira 
skola balansui.

JANE — BLOOR, $3.500 įmokėti, 
gražus bungalas, modemiškai 
įrengtas, užbaigtas rūsys, ga
ražas. Kaina $16.900.

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

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

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. S8.000 įmo
kėti, 11 kambarių, atsk., mū
rinis namas, tinka 3 šeimom. 
Garažas, viena atvira skola 
15 metų.

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

SIMCOE EŽERAS, apie SloCoOO 
įmokėti, maisto prod, krautu
vė. restoranas, pakylių-šokių 
salė su likerio leidimu. 3 ka- 
tidžiai, gyvenamas butas ir 7 
kambariai nuomavimui; apy
varta apie $32.000 metams, 
gali keisti į namą Toronte.

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Žiburiu
Soaudos Bendrovės garsio?ios Lietuvos didikų gimi- 

r - ■ nės. 1§19 m. buvo Lenkijos atsto-
metinis šėrininkų susirinkimas 
šaukiamas š.m. kovo mėn. 16 d.. 
šeštadienį, 3 vai. p.p. salėje virš 
“Tėviškės žiburių” redakcijos, 
941 Dundas St. West, Toronto 3, ro metu persikėlė į Vakarus, Mi- 
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

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 GALIONŲ.
$115.000 pilna kaina. Ant judraus 
kampo, arti Toronto. 140 sėdimų 
vietų su 15 nuomavimui kamba
riu, 4 kambariu butas savininkui.

$1.200 ĮMOKĖTI — PRAŠO $9.900 
Runnymcde Rd„ gerų plytų. 6. 
kamb. namas, modemiška virtu
vė. naujas šildymo pečius, gara
žas. geras morgičius balansui.

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

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

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

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

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

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.
Vyt. Morkis J. (taškelis 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 įvažiavimas. Prašo 
$18.500.

BABY POINT RAJONE
$5.000 Įmokėti, gražus 6 kambarių 

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

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

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

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

butai po 4 kambarius ir 2 bu
tai po 5 kambarius. Karšto 
vandens alyvos šildymas. 
Prašo $27.500.

BLOOR — HIGH PARK
$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 1.1. 
S30.000 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 
$67.000 prašomą kainą. Dide
lis 3% akrų lotas.

10 BUTŲ APARTAMENTAS
$15.000 Įmokėti, puikus rupių ply

tų, tik 7 metų senumo pasta
tas. Balkonai' garaž. $12.000 
metinių pajamų. Visas išnuo
motas. Arti susisiekimo ir 
krautuvių. Prašo $72.000.

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

J. RUKŠA
LE. 24404 

Namų telefonas LE. 6-9165

Londonas. — Nairobi. Kenijoj, 
mirė Eustachijus Sapiega, kilęs iš 

vu Londone, o 1920-21 m. — Len
kijos užs. r. min. Buvo monarchi
jos šalininkas ir griežtas Lenki
jos pretenzijų gynėjas. II D. ka-

rė sulaukęs 81 metų.

W. A. LENCKI,

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS 

100 ADELAIDE ST. W.
Rocm 107 

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

OILS LTD 
Atstovo*

H. ROŽAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas Ir 

patarnavimas. 
Telefonas LE 3-4908. *
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PRANEŠIMAS
-   ,..i t Jh -V 5 .* w m-*-. k

RUSHOLME RD. — DUNDAS, 6 
did. kamb., mūr., 2 mod. virt., 
naujas šild., garažas. Arti kraut, 
ir susis. Prašo $13.700 ir $2.000 
įmok. Vienas atviras morgičius 
balansui.

RONCESVALLES — CONSTANCE
ST. 8 kamb., mūr., gerų plytų, 2 

virt., vand. alyva šild., alumini- 
niai langai, garažas ir gražus kie
mas. Vertas dėmesio, nes prašo 
$15.500 ir $2.500 imok.

JANE — ANNETTE. 9 kamb., at
skiras, rupių pi., kvadrat. planas, 
2 mod. virt., 2 vonios, vand. aly
va šild., augštas ir švarus rūsys, 
garažas ir šoninis į važ. Idealus 
nuomavimui ir sau gyventi. Pra
šo $18.900 ir $3.500 įmok

BLOOR — SWANSEA. 5 gražūs 
kamb., mūr., gražus bungalovas. 
Rami ir graži vieta, Įrengtas rū
sys, garažai su plačiu Įvaž.iavimu. 
$4.500 įmok., vienas morgičius

GLENLAKE — EVELYN AVE. 6 
kamb., mūr., mod. statybos, at
skiras, gražus namas. Ideali vie
ta gyventi, priv. įvaž., garažas. 
$5.000 įmok., vienas morgičius 
balansui.

BLOOR — BERESFORD. 7 kamb., 
atsk., rupių pi., 2 mod. virt., nau
jas šild., šoninis įvaž., garažas, 
did. kiemas. Namas arti Bloor 
kraut, ir susisiek. $5.000 įmok., 
prašoma kaina $18.000.

RONCESVALLES — CONSTANCE
Geležies, dažų — “Hardware 
Business”. Didelės ir gražios pa
talpos, 5 kamb. butas, puiki biz
niui vieta, ilga nuomos sutartis. 
Pard. dėl ligos. Prašo už viską, 
iškaitant prekes, $7.000.

BLOOR — WINDERMERE. 7 gra
žūs kamb., atks., mūr., kvadrat. 
planas, 2 virt., vand. alyva šild., 
Įrengtas rūsys, priv. įvaž., gara
žas. $6.000 įmok.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

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

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. • Visų narių gyvybė apdrausta san
taupų dydyje. ■
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. 
kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O 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 įvairius kilimus.

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

Skambinkite LE. 34912.

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

; Lietuvis savininkas A. Šimonis.
j 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

A C I 2 I K A S

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

PARTIJOS IR LIETUVIAI
Politikavimas yra vienas iš lietuvių 

mėgiamiausių užsiėmimų. Laisvojoje 
Lietuvoje negalėjome skųstis partijų . . : toj bu.

,vą įprasta J. Dvieją partijų sistema Ži
Balandžio '8-oji yra'oficialiai paskelbta federalinio rinkimu diena. Tą dieną ®

■ Kanados piliečiai, neatsižvelgiant j jit kilmę, turi teise ir privilegiją balsuoti ■
už savo pasirinktą kandidatą. Daugeliui tai bus naujas ir jaudinantis kusi- B
pažinimas su Kanados demokratija. Bet, kad galėtumėte balsuoti, privalote: a
(1) iš anksto pasitikrinti ar jūsų pavardė yra Įtraukta i rinkėjų sąrašus, kurie S
yra viešai iškabinti gatvėse; (2) jei jūsų pavardė praleista, kas dažnai atsitin- "
ka su naujais ateiviais, tuoj pat telefonu arba asmeniškai apie tai praneškite S
Liberalų Komiteto raštinei; (3) sužinokite, kur yra jūsų balsavimo būstinė S
ir kas yra jūsų rajono Liberalu kandidatas. 5

i UŽDAVINYS I
' Šiandien Kanadoje turime išspręsti didelj uždavinį ir jam išpręsti LIBERA- M 
> LŲ PARTIJAI REIKALINGA JŪSŲ PARAMA! Nuo 1957 metų, kai konser- I 

vatoriai sudarė vyriausybę, Kanadoje žymiai padidėjo nedarbas, sumažėjo * 
. imigracija, nenuosekli užsienių politika sugadino mūsų prestižą užsieniuose, I 
»o neryžtingumas vidaus reikaluose trukdė ekonominę pažangą.
f Saugokitės neatsakingų pažadų, kurių niekados negalima išpildyti. Jokia « 
? kita partija, išskyrus Liberalų Partija, negali sudaryti tvirtos daugumos ■ 
i, vyriausybės. Mes turime realistišką ir išsamią programą, kurią gali jgyven- ■ 
* dint i jūsų, jūsų draugų ir kitų kanadiečių balsai. Prieš paprašydamas, kad B 
^palaikytumėte Liberalų kandidatą, noriu paaiškinti, kaip Liberalų vyriau- g 
įsybė gaili padėti JUMS. ' z »

I
 PASIŽADĖJIMAS
T Pilnos ir lygios galimybės 
J- gabiems ir jauniems.

Naujos Liberalų vyriausybės pirmas už
davinys bus parūpinti darbo visiems au
gančioje ekonomijoje, kad palengvinus 
apgailėtiną padėtį, kur 6 iš kiekvieno 100 
Kanados darbininkų yra be darbo. Libe
ralų tikslas sukurti vieną milijoną darbų, 
kurie bus reikalingi sekančių keturių 
metų laikotarpy, augant gyventojų skai
čiui. Tai reikalinga būtinai padaryti, kad 
Įvykdžius kitus Liberalų siekimus. 
Išmokslintas ir išlavintas specialybėse

I
jaunimas yra vienas iš didžiausių mūsų 
turtų. Mes padėsime jauniesiems kana
diečiams laimėti rytojaus varžybas rem
dami juos siekiant mokslo ir Įsigyjant 
specialybių — šiandien.

Q Dvasios ramybė seniems 
ir ligoniams.

IPagal Liberalų įnašini pensijų planą 1^kiekvienas kanadietis, sulaukęs 65 metų 
amžiaus, galės pasitraukti su padoria 
pensija. Tuoj pat bus nustatytas naujas 
mėnesinis pensijų minimumas visoje Ka
nadoje 70 metų sulaukusiems asmenims: 
$75.00 nevedusiems ir $140.00 vedusių 
porai.

Visi kanadiečiai privalo turėti sveikatos 
priežiūrą, kai to reikia, nesibijodami są
skaitų, kurių nepajėgs apmokėti. Libe
rali! sveikatos pianas bus išdirbtas, bend
radarbiaujant provincijoms ir medikų 
profesijai. Pagal ji bus apmokami visi 
daktarų patarnavimai vaikams mokyklo
se ir asmenims virš 65 metų amžiaus. Ki
tiems kanadiečiams šis planas padengs 
daktarų sąskaitas, viršijančias $25.00 per 
metus asmeniui (arba šiek tiek augštes-

nę sumą asmenims su didesnėmis paja
momis).'

Kanadai reikia jūsų pa
galbos! Balandžio 8-ją te-
gul nulemia jūsų balsas!

BALSUOKITE 
TEISINGAI — 
BALSUOKITE 
UŽ LIBERALUS!

fšsikirpkite ši skelbimą 
savo informacijai

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSET7
SEGUIN

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

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

Ats i vežant į 
Kanadą ar 
keliaujant

jums patars ir padės

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

WA. 5-5555
Po darbo LE. 64681

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE. 7-2815

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

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

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRIčKUS atlieka Įvairius pija- 
ninų remonto darbas ir sustygavi- 
mus. Perka ir parduoda naudotos 
pijaninus. Telefonas EM. 4-8757.

'skaičiumi. Europos ^valstybėse tai hym-. , 
}vą jpfasta.| Dviejų partijų sistema 
'noma lik šiame kontinente ir Britą-*
nijoje. L

Atsidūrę trėtntyje,• * atsivedė

Saugumas namie.
Mes norime Kanadą padaryti sau

gia vieta ir ginti savo kariadišką gyveni
mo būdą prieš besitęsiančius komunistų 
grasinimus. Liberalų Partija pripažįsta, 
kad izoliacija Kanadai nėra galima. Mes 
remiame Kanados dalyvavimą kolektyvi
nėse saugumo bei gynybos organizacijo
se, kaip Jungtinėse Tautose ir NATO. 
Tuo tikslu mes esame įsipareigoję turėti 
defenzyvinius atominius ginklus, šie 
ginklai yra beverčiai be amunicijos. Ar
ba mes juos turime, arba mes negalime 
ginti savo krašto bei prisidėti naudingai 
prie kolektyvinės gynybos.

/Į Prestižas užsieniuose.
Garbingai vykdydami savo kari

nius Įsipareigojimus, mes atgausime Ka
nadai poziciją, kaip taikos atstovo ir visų 
pasaulio tautų laisvės gynėjo. Atstaty- 
dami savo tarptautinę reputaciją ir pre
kybą, mes Kanadą pastatysime Į jai pri
klausančią vietą — tarp didžiųjų pasau
lio prekybinių kraštų. Sukurdami abipu
sio bendradarbiavimo ir susipratimo at
mosferą su savo draugais ir sąjunginin
kais. mes vėl laimėsime šiam kraštui 
priklausančią pagarbą.
ę Šviesi ateitis visiems 

kanadiečiams
Mes turime visus gamtos turtus, reikalin
gus augimui ir plėtimuisi. Mums tik rei
kia dabar realistiško, aiškaus ir ekono
miško plano. Mums reikia visų jūsų ben-^. 
dradarbiavimo. Mums reikalinga daugiau 
žmonių iš kitų kraštu. Tai buvo Liberalų 
vyriausybė ir Liberalų politika, kuri Įga
lino čia atvykti tiek daug imigrantu.
Mums reikia nuolatinės imigracijos sro
vės, kad paspartintume savo ekonomini 
augima. Pilnai_ bendradarbiaujant ang
liškai ir prancūziškai kalbantiems pilie
čiams su ateiviais iš daugelio kitų kraštų, 
mes sukursime tikrai veiningą Kanadą.

Tautinės Liberalų' Partijos Vadas

SUDBURY, Ont.
REKOLEKCIJOS Įvyks kovo 22-23- 

24 d. Pradžia penktadienio vakare 
7.30 anglų bažnyčioje, šeštadieni — 
7.30 v.v. salėje, kur paprastai būna lie
tuviams pamaldos, o sekmadieni bus 
rekolekcijų užbaiga Suma ir pamoks
las. Rekolekcijas praves Tėv. Korne
lijus Bučmys, OFM, bažnytinės tei
sės daktaras. Kviečiu visus Sudburio 
ir apylinkių lietuvius sąžiningai at
likti savo velykinę pareigą.

Kun. Ant. Sabas, liet, kapelionas
ST. KRIVICKO INICIATYVA orga

nizuojamas žvejų ir medžiotojų klu
bas. Jau užsirašė 50 narių.

LAIMĖJO MOKSLAPINIGIUS. Me
tiniame muzikos festivalyje, kur buvo 
skirta įvairių premijų — nuo $50 iki 
$250, Algis P. Kusinskis akordeonistų 
varžybose laimėjo didžiausią dovaną 
— INCo b-vės $250, kad galėtų toliau 
savo srityje specializuotis. Algis, bū-, 
damas 17 metų, dalyvavo 19 ir 21 gru
pėse ir abiejose laimėjo taures. Ka
dangi jau treti metai iš eilės laimi tau
rę, tai, pagal nuostatus, taurė atite
ko jo nuosovybėn. Linkime Algiui ne
pavargti ir ateityje taip pat sėkmingai 
skinti laurus.

Akordeonistų grupėje, jaunesnių 
kaip 11 metų, E. Kairovičius laimėjo 
I vietą su 85 taškais.

Pianistų grupėje Danguolė Remei- 
kytė skambino tris dalykėlius ir lai
mėjo tris premijas: už vieną — pir
mą, už antrą — antrą ir už trečią — 
trečią. Linkime visiems lietuviukams 
ir toliau rungtynėse pasižymėti ir taip 
kelti lietuvių garbę.

KUN. L. KEMĖŠIS savaitę pavadavo 
General ligoninės kapelioną. Krsp.

Padėka
Už suruoštą “gandrinių” pobūvį lau-

George BEN, BJL
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9136 

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

Sav. Ant Paškevičiui

būti proporcija ir narių interesai ne
privalo būti išleisti iš akių. Kartais 
pradedą atrodyti, kad kred. kooperaty
vai, kurie brėžte pabrėžia ųe pęln6 
jnptyįą, bet nariams patarnavimą, 
deda <aryti| pats4sau tikslu. Juk iš kį| > 
tas '/nėpakehtimHs * kooperatyvbf 
ICobantro barikė>Torohte nebuvo, 
ramai” mažai rūpėja mažinti procef^ 
tus už paskolas ir aidinti palūkanas1 už; 
indėlius, o juk gražaus pelno turėjo ir 
ankstyvesniais metais. Atrodo, kad 
dviejų bankų buvimas tikrai išėjo To
ronto lietuviams į naudą.

Nesmagūs dalykai dėjosi per disku
sijas dėl pelno paskirstymo ir dėl 
skautų prašymo paremti jų stovykla
vietę. Valdyba teisingai pasielgė pa
skirstydama $2000 svarbiausioms švie
timo įstaigoms. Nesuprantamas buvo 
kaikurių kalbėtojų noras užkliudyti se
seles ir jų išlaikomus Lietuvių Vaikų 
Namus. Skautų pagalbos prašymas yra 
svarbus ir “Parama” jį turėtų skubiai 
ir rimtai apsvarstyti. Užuot kroVus di
džiulius atsargos kapitalus, ar 'nė svei
kiau būtų bankui tuoj pat investuoti 
stambiai į stovyklos sklypą, pastatyti 
jame modemiškus stovyklavimo tro
besius bei įrengimus ir išnuomoti 
skautams už noprinalę nuomą ilges
niems metams? Nebūtų iš to pelno, 
5ėt liūfų didelis patarnavimas lidtuViš- 
kam jaunifnui. Jei taip tęsis, kaip iki 
Šiol, “Parama” ilgainiui ‘atsidurs toje 
pačioje padėtyje, kaip senosios kartos 
lietuvių savitarpio draudimo organi
zacijos Amerikoje, kurios išugdė di
džiulius kapitalus, bet pradėjo stokoti 
narių. Mūsų kartos imigrącija laikinai 
pataisė jų padėtį, bet ar ilgam? Kapi
talas turi keista savybę: kai pradeda 
augti, uždeda tarytum nerašytą įstaty
mą *3111 jo saugotojų jo nejudinti ir ne
liesti. Dėlto dažnai susidąro keista 
padėtis, kad žmogus pradeda tarnauti 
pinigui, o ne pinigas žmogui. V. S.

SVEIKINIMO KORTELĖS
Kartais daromi priekaištai, kad mū

sų leidėjai neturi gražių sveikinimo 
kortelių, kad jose turinys negeras, kad 
jų vaizdeliai netinkami, čia galima 
trumpai atsakyti: kur gi yra mūsų me
nininkai, fotografai ar net ir architek
tai, kad nenupiešia lietuviškų vaizdų; 
mūsų poetai, kad šia sritimi nei kiek 
nesidomi? Parašykit gražių sveikinimo 
posmelių, netik Kalėdų proga, o ir 
gimtadienio, vardadienio, Pirmosios 
Komunijos ir kitomis progomis. Juk 
čia irgi lietuvybės ženklas, kad mes 
lietuvi lietuviškai sveikiname. Net ir 
čia gimusį jaunimą galima prie to pri-

* pratinti. Gal tas sveikinimo punktas 
pagaus skaitytojo širdį ir palenks Lie
tuvai. Juk tokių kibirkštėlių mums kuo 
daugiausia reikia skleisti. Tik iš mažų 
žiežirbėlių ir kyla įvairūs pasiaukoji
mai. - Duokit dailininkai, fotografai, 
gražių vaizdų — galėsim surasti ir pre
mijų. Duokit, poetai, gražių posmų,

Bal. Brazdžionis

me ir 
partijas. Ir vėl mūsų vyresnieji jas 
atkūrė. Begales valandų sugaištame 
bepolitikuojant ir bekritikuojant kitas 
partijas. Iš kur ta nesantaika tremty
je? Tik partijų dėka. Daug kas jų eg
zistavimą čia pateisina, bet kaip patei
sinti tolerancijos stoką ir norėjimą sa
vo nuomonę primesti kitam? Neatrodo, 
kad senoji karta tos tolerancijos beiš- 
riidVs.

Bet ne apie lietuviškas partijas no
riu kalbėti. Yra visiškai natūralu, kad 
Siiaugę žmonės domisi politika, kuri 
pasireiškia per partijas. Gyvendami 
Kanadoje ar JAV lygiagrečiai domi
mės ir šio krašto politiniu gyvenimu. 
Reikia stebėtis mažu lietuvių skaičiu
mi, įsijungiančiu į vietines Kanados 
partijas. Daug kas galvoja, kad tai ne
turi prasmės ir tuo nieko nebus gali
ma atsiekti. Toks galvojimas yra labai 
klaidingas. Atsiekti galima gana daug. 
Ypač šiuo metu, kai vyksta rinkiminis 
vajus. Prieš rinkimus įvairių partijų 
kandidatai kreipia dėmesį į kiekvieną 
balsuotoją, o juo labiau į dirbančius 
jo partijoje. Dabar kaip, tik kreipia
mas didelis dėmesys Į naujuosius atei
vius, nes jie tapo gana didele jėga rin
kimų atveju. Ar tuo galime padėti sa
vo kraštui? Ganą daug. Dirbdami vie
tinėse partijose “kaip lietuviai visada 
galime priminti ir savo krašto reika
lus. Kartu turėtume pareikšti savo nuo
monę ir įvairias šio krašto reikalais, 
kaip imigracija, šalpa ir pan.

Kitos tautybės toje srityje yra gana 
daug atsiekusios. Nors tokie ukrainie
čiai ir lenkai yra daug gausesni už 
mūs, bet nereikėtų tuo perdaug teisin
tis. Net ir maža grupelė efektyviai dir
banti gali atsiekti nemažų rezultatų.

Ar nevertėtų pagalvoti ir padirbėti 
naudingesniam tikslui. Mus priims vi
sos partijos, jeigu pasisiūlysime. Esu 
tikras, kad nauda iš to gali būti nema
ža. Kodėl tad neįsijungti i vietines 
krašto partijas? V. K.

KAPITALAS TURJ TARNAUTI
Neseniai turėjome vienos Toronto 

pajėgiausių ekonominių organizacijų 
— kredito kooperatyvo “Parama” mė
tini susirinkimą. Sis bankas per de
šimti metų yra pasiekęs beveik 2000 
narių, o metinė apyvarta yra išaugusi 
arti 2 milijonų. 1962 m. pelnas suda
rė S40.829,60. V-bos pirm., darydamas 
pranešimą, džiaugėsi pasiektais laimė
jimais, bet kartu paminėjo, esą, jei 
ne naujas bankas, “Paramos” augimas 
būtų buvęs kur kas didesnis. Savaime 
suprantama, kad vadovybei turi rūpė
ti organizacijos gerovė ir jos ugdymas į kurie primintų Tėvynę, 
iki augščiausių ribų. Tik čia irgi turi!’

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

kiant mums šeimos, rengėjoms Biru
tei Stankienei, Agotai Mazaitienei ir 
visoms dalyvavusioms ponioms ir pa
nelėms už linkėjimus ir gražias dova
nas nuoširdus lietuviškas ačiū.

Elena ir Stasys Tolvaišos

St. Catharines, Ont.
VISI DIRBO. — Vasario 16 minėji

mą visi rengė bendromis jėgomis ir su
laukė gražios sėkmės. Kiekvienas laikė 
sau garbe prisidėti savo Įnašu. Paskai
tininkas A. Liūdžius iš Hamiltono at
sisakė priimti honorarą net už kelionę. 
Minėjimas labai gražiai pavyko. Apy
linkės v-ba visiems nuoširdžiai dėkoja. 
Pelno gauta $185. Tai retenybė tokiai 
nedidelei apylinkei. Kr.

LOTERIJA. — Minėjimo proga bu
vo surengta loterija. Jai aukojo: $5— 
Pr. Dauginas; po S3 — J. Hafkuškis ir
J. Sarapnickas; po $2 — J. Skeivelas,
K. Stankus, J. Satkus, A. Viscosas, Z. 
Piliponis, J. Bušauskas, A. Klimas, J.
Girevičius. Kiti aukojo po mažiau. 
Daug kas aukojo daiktais. Apyl. v-ba, 
kurios pirm, yra J. Sarapnickas, rašte 
spaudai sako:

“V-bos užsimotas planas paruošti 
turtingą loteriją vispusiškai pasisekė. 
Kiekvienas aukojęs savęs nenuskriau
dė, o sudėjus į vieną krūvą, B-nei su
sidarė rimtos pajamos, ir iždas žymiai 
sustiprėjo.

Visiems aukojusiems pinigais ir 
daiktais nuoširdžiai dėkojame.

B-nės valdyba”

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

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

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

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius 

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai. 

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

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIEN6 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

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

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

DR. J. MATULIONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

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

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(j rytus nuo Dufferin St.)

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems aklų defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž- ' 
noi sukelia galvos skaudėjimą ir nėr* 
vingumg. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., torontb 

Telet WA. 1-3924

Dažai ir sienoms 
po pre ris! šepetį,

r TERPENTINAS

SKY’S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.
• * - »• A i

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND- 
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 16% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS 
KOMPANIJOS.

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612

RO. 9*4131
NAMŲ

RO. 6-7132



TORONTO Ont.
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Sv. Jono Kr. parąpijos žinios
— Gavėnios metu parapijos 

bažnyčioje penktadieniais 7.30 v. 
vak. laikomos šv. Mišios, o sek- 
madienaiis 7 v.v. giedami Grau
dūs verksmai.

— Praėjusią savaitę parapijos 
komiteto posėdyje plačiai svars
tyta Gerojo Ganytojo stovyklos 
reikalai ir nutarta: a. sutvarkyti 
dokumentus naujai užpirktų skly
pų tarp koplyčios ir stovyklos pa
statų; b. pačiai stovyklai pagerin
ti ir administruoti iš komiteto na
rių sudaryta komisija iš Vyt. Auš
roto, Ed. Miliausko ir Kaz. Kak
nevičiaus. Komiteto komisijos pa
reiga " ointis stovyklos pagerini
mu, praplėtimu bei patobuli- 
n'' ::;, kartu koordinuoti stovyk
los pe: v'ualo parinkimą.

— Šia savaitę lankomos šios 
gatvės: 1 .akeview, Ossington, Rox
ton, Foxley Road, Shaw ir Dun
das W.

— Gavėnioje, Kančios sekma
dienį, organizuojama rinkliava 
Toronto šv. Augustino kunigų se
minarijos statybai. Dėl minėtos 
rinkliavos net tradicinė, vadina
moji šv. Petro skatiko rinkliava, 
arkivyskupo potvarkiu, nukelia
ma po Velykų.

— Parapijos jaunesniųjų ateiti
ninkų susirinkimas įvyksta šį sek
madienį 5 vai. p.p.

— Jaunimo choro repeticijos: 
penktadieniais 6 v.v. ir šeštadie
niais — po lietuvių mokyklos pa
mokų parapijos salėje.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį penktadienį S. Por

cupine, Ont., mirė Marija Kiau- 
pienė - Slaniniene. Palaidota ko
vo 11 d. iš Prisikėlimo bažnyčios. 
P. Slaninai, Kuolų ir Kiaup.ų šei
moms bei visiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

— Užuojautos vietoje V. B. 
Končiams, mirus p. Končiaus mo
tinai, šv. Mišias, kurios bus laiko
mos šį šeštadienį 8 vai., užprašė 
V. R. Stabačinskai.

— Lietuvoje mirus A. Alek
sandravičienei, p. Ščepavičienės 
motinai, p. Ščepavičienei ir arti
miesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą, šv. Mišios už a.a. ve
lionę bus laikomos šeštadienį 9 
vai. Prisikėlimo bažnyčioje. Už
prašė bičiuliai.

— Bendra choro repeticija ket
virtadienį 7.30 v.v.

— Vaikų choro repeticija sek
madienį 2.30 vai, p.p.

— Tikybos pamokos besiruo
šiantiems Pirmajai Komunijai ir 
pr. m-los mokiniams po 10 vai. 
Mišių įprastose vietose.

— Gimnazistams tikybos pamo
kos bus tęsiamos tik po Velykų, 
nes T.-Kornelijus išvyks vesti re
kolekcijų į Sudburį, Otavą ir 
Montrealį.

— T. Placidas iš lietuvių pran
ciškonų vadovybės posėdžių grįš 
į Torontą šį šeštadienį.

— Prisikėlimo parapijos de
šimtmečio misijos prasidės kovo 
24 d. ir truks 3 savaites: pirmoji 
savaitė skirta moterims, antroji

Pirmosios Komunijos išldl-l— vvrams, trečiosios pirmoji pa
mes įvyks gegužes 12 d. per 9.30 isė _L jaunimui ir vaikučiams; o 
vai. pamaldas. x.,. .. . ; antroji pusė — visiems bendrai.- Metinis parapijos tikinčiųjų: Misijį Fves T dr Vikt Gidžiū.
susikaupimas-rekolekcijos įvyks naJ0FM talkinamas T. Augus- 
Kancios savaitėje Reko ekcijas, tino Simanavičiaus, OFM. Iš anks- 
ves Tėvas J. Kubilius, SJ, is .01- s to visus kviečiame dalyvauti ir 
kagos. Susikaupimas bus baigtas melstis už jų pasisekimąJ 
le.igimu koncertu.^ _ —Sekančios savaitės kalėdoji-
- Parapija nuoširdžiai uzjau- mas; Burnfieid Ave., Crawford

čia ir prisimena: Aleksų, Kuolų, St Davenport Rd., Essex St., 
Slaninos, Teiserskiu, Trakimie- — ’ • — — • -
nės ir Ščepavičių šeimas, įnirus eres"?' Howland Tve“ Os- 
jų mylimiems seimos asmenims. sington Ave, Roxton Rd . Shaw

. Pf'kpks^ta- Rjcky Juhus; st Somerset Ave., Yarmouth 
Dirniailis ir Alvin Stasys Kisonas;; Ave Yarmouth Gdns.
o sekmaaiem pries 9.30 vai. pa-;
maldas pakrikštyta konvertite ’ Įspūdžiai iš Meksikos. Kovo 17 
betty Hamberger. v i d. tuoj po 11 vai. pamaldų Prisi-

.77 S1 sekmadieni 9.30 vai. sy.jkdRmo muzįkos studijoje V. Ma- 
Misiose prisimenamas E. Alek-Į tulaitis darys Kat. Vyrų dr-jos 
sienes broiis a.a. Stasys, o penk-1 susįrjnkjme pranešimą iš savo ke- 
ladieni 7.30 y. vak. —- A. Scepa-:RongS p0 Meksiką. Paskaita bus 
vicienes motina. paįvairinta filmų ir projekciniais

i vaizdais. Visi nariai ir prijaučian- 
“Paramos valdyba pirmajame; tieji nuoširdžiai kviečami atsilan- 

posėdyje pasiskirstė pareigomis:: kyti. Valdyba
pirm. J. Strazdas, vicepirm. J.1
Preikšaitis. ižd. H. Stepaitis. sekr. Pamaldos lietuviams evangeli- 
L. Adomavičius, narys jaunimo i kams liuteronams — Išganvtojo 
reikalams Pr. Bastys. bažnyčioje, 1601 Bloor St. W. ir

Indian Rd. sankryžoje, kovo 17 
J. Kukanauza iš Venezuelos lan-' d., 1 vai. p.p. su šventa vakariene, 

kėši Toronte ir toliau Kanados Pamaldas atlaikys vicesenjoras 
šiaurėje. Specialiai buvo atvykęs į kunigas A. Trakis iš Čikagos, 
aplankyti sergančio dėdės. Vene-i Maloniai kviečiame visus To- 
zueloje jis turi laikrodžių ir bran- ronto ir apylinkėse gyvenančius 
genybių prekybą ir yra uolus vi-: evangelikus gausiai dalyvauti, 
suomenininkas: pirmininkauja i Parapijos taryba
Katalikų Centrui. Ši org-ja, ypač = 
kun. Perkumo pastangomis, bai-i P 
gia statyti dviejų augštų namus.: bą šiais metais sudaro: pirm. J. R. 
Į šventinimo iškilmes rugpjūčio : Simanavičius, vicepirmininkai — 
mėn. yra pažadėjęs atvykti vysk.' dr. M. Anysas, H. Culango, estas, 
V. Brizgys. ' i U. Uiska. latvis; sekr. L. Adoma-

Svečias taip pat aplankė “TŽ”; vičius, ižd. J. Trieseldt, estas, na- 
redakciją ir papasakojo įspūdžiui rys V. Upeslacis, latvis. Federa- 
apie gyvenimą Venezueioj, kur i cija, lietuvių pirmininkaujama, 
jis anksčiau su T. Sabaliausku, • numato plėsti veiklą visoj Kana- 
saleziečiu. redagavo laikraštį “Tė-; doj — steigti savo skyrius. Sibi- 
vų Apie Venezuela jis ran išvežtųjų minėjmą planuoja
mie'.i • iko parašyti straipsnių; kiek modifikuoti ir bendrom'jė- 
g; i? ; : vo gyvenvietę Maracay. i gom iškelti anapus geležinės už-
T? juo?:1 svečias užsisakė “TŽ”, | dangos likusių šeimos narių at- 
kurie b'- siunčiami oro paštu, i kvietimą Kanadon.

religiniu koncertu. — Sekančios savaitės kalėdoj i-

Slaninos, Teišerskių, Trakimie- Harrison St., Hector Ave., High-

TARYBOS POSĖDIS
Kovo 22 d., penktadienį, 7.30 

vai. vak., Liet. Namuose, II a. sa
lėje, 1129 Dundas St. W., šaukia
mas KLB Toronto apyl. tarybos 
posėdis.

Darbotvarkė:
1. Posėdžio atidarymas, 2. Pre

zidiumo rinkimas, 3. Protokolo 
skaitymas, 4. Vald. organų prane
šimai, 5. Naujos apyl. v-bos rin
kimas, 6. Einamieji reikalai.

Rinktieji tarybos nariai ir or
ganizacijų atstovai gaus pakvieti
mus, bet jei pakvietimo negausite 
dėl adresų pakeitimo, prašau va
dovautis šiuo pranešimu.

Toronto apyl. valdyba
AR ŽINOTE, kad šalpos grupė 

‘Daina” švęs 20 metų sukaktį? L. 
Namų didžiojoje salėje kovo 24 
d., 5 v. p.p. bus įdomi koncertinė 
programa ir vaišės. Visi, kas ga
li iš arti ir toli prašomi atsilan
kyti. “Daina”

“Daina” prašo patikslinti, kad 
jubilėjiniame jos minėjime - kon
certe pianinu paskambins jaunu
tė S. Kybartaitė (ne pianistė, kaip 
buvo per klaidą paskelbta).

Lietuvių evangelikių liuteronų 
“Malonės” parapijos Moterų ra
telis Vasario 16 gimnazijai paau
kojo $70.

AUKOS TAUTOS FONDUI 
TORONTE

Vasario 16 minėjime TF aukojo:
$26 — A. Kantvydas;
$20 — A. V. Užupiai;
$15 — Matulioniai;
po $10 — J. P. Augustinavičiai, K. 

Dailydė, Kl. Dalinda, A. Dausa, S. I. 
Girdzijauskai, dr. J. Yčas, S. P. Ta- 
nusevičiai, L. Karbūnas, P. Kudreikis,
A. Masionis, J. Maziliauskas, dr. S. Pa- 
cevičius, J. Petravičius, V. Sinkevičius, 
E. L. Vaštokas, E. Vitartas, P. Mor
kūnas, J. Žičkus;

po S5 — dr. M. Anysas, V. Bačėnas. 
Z. J. Baltakys, 1. N. Baltakys, A. Balt
rūnas, M. A. Bumbuliai, dr. S. Čepas, 
P. O. Dabkus, O. Dalindaitė, J. Dvilai- 
tis, kun. Pr. Gaida, A. Gurevičius, A. 
Firavičius, J. V. Jasinevičiai, K. Ku
dirka, Al. Kuolas, Pr. Liačas, V. Luko
ševičius, Z. Mažonas. B. Pabedinskienė, 
S. Pacevičienė, Al. Piragis, J. Rinkevi
čius, A. Saulis, A. H. Stepaičiai,' S. Sto
nis, P. Skablauskas, V. Sonda. L. Šal
na, P. Sernas, S. Treigys, P. Vilutis,
B. Vaidila, V. Vaidotas, S. Žaldokas, X:

po S4 — K. Čepaitis, VI. Germanavi
čius, L. Balsys, J. Pikelis, A' Sakevi- 
čius. T. I. Vadauskas, E. Šlekys, R. Z.;

po S3 — K. Aperavičius, J. Bleizgys, 
H. Buntinas, J, Dabrowski, G. J. Dič- 
petriai, S. Gineitis, St. Kairys, J. N., 
A. Rinkūnas. Pauža, Renkauskas, P. 
Ščepavičius, A. T. Sekoniai, J. V. Skre
bu tėnas;

S2.50 — E. Jankutė.
KLB SOLIDARUMO ĮNAŠŲ PER 

1962 m. VAJŲ SURINKO

pijos per p. Indrelienę ir p. Misevi
čienę — S198. Prie šv. Jono par. ir

M. Petrulis S100 Ed. Valeška 23
St. Bakšys 93 A. Kuolas 18
K. Kregždė 80 V. Bačėnas 18
J. Šarūnas 77 V. Bobelis 16
St. Vaitkus 74 J. Gustainis 14
A. Bumbulis 69 A. Kantvydas 14
B. Saplys 50 P. Lelis 12
V. Sendžikas <40 Pšezdzieckas 12
A. J. Matulionytė 10
Simanavičius 38 J. R.
A. Giniotis 28 Simanavičius 8
A. Segevičus 25

Rinkliavoje prie Prisikėlimo para-

Paballieėių Federacijas valdy- j knys-vne per » stribait«- » ir

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

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

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

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

ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIFNĄ 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944

MARGIS DRUG STORE
Mnterišknę kniinPC - Xy,on seamless — reg. $1.00 pora ”*UIUiI5BU5 ivUJino —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

nepamirškite užsukti lietuvlškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

// /',,v /cxrcc**-'
1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 

J. BERŽINSKAS 
Užsakvmai priimami ir naStn

8 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1963. III. 14. — Nr. 11 (687)
Šį šeštadenį, kovo 16 d., 7 v.v. 

Lietuvių Namų didžiojoje salėje MONTREAL, Que
JUOZINES

Ruošia SLA Toronto kuopos Juozai, 
žada netik gerai pavaišinti, bet, geresnei nuotaikai sudaryti, 
ir kitokių staigmenų pateikti. Kviečia netik kuopos narius, 
bet ir svečius, o ypatingai Juzefas ir Juozus. Įėjimas $1.50. 
Iki pasimatymo. SLA T. K. Juozai

Lietuvių studentų 
žinios

TORONTO LIET. STUDENTŲ meti
nis balius Prince George viešbutyje 
vasario 15 d. davė gryno pelno $101.

PASKAITOS PER TELEVIZIJĄ. — 
Ontario prov. planuojama skaityti uni
versiteto kursą kaikurių fakultetų per 
televiziją. Televizijos stotys ir kt. iš
laidos atsieitų apie $7 mil. Iki 1970 
m. Ontario valdžia turi rasti vietos 
95.000 studentų. Dabartinės sąlygos 
to neleidžia, nes trūksta lėšų, patalpų 
ir profesorių pakankamo prieauglio.

Pasak Toronto un-to rektoriaus dr. 
R. Bissel, būsią dėstoma 10 dalykų 
per televiziją iki pakankamai vietos 
bus paruošta normaliuose un-tuose. 
Metro Toronto turės 19-tąjį televizi
jos kanalą.

JAV jau yra 70 televizijos stočių, iš 
kurių dėstoma un-to kursas. Baigu
siems kursą per televiziją bus išduo
dami diplomai, kaip ir normaliuose 
un-tuose.

QNTARIO VYRIAUSYBE,, matyda
ma, kad visi Kanados un-tai perpildy
ti, nutarė suorganizuoti Guelph, Ont., 
un-tą su visais fakultetais. Iki šiol ten 
veikė Ontario žemės ūkio ir veterina
rijos kolegija — MacDonald Hall. Iki 
1969 m. i . .
5000 - 6000 studentų. Tuo tarpu ten yra

SV. AUGUSTINO KUNIGŲ SEMI
NARIJAI šiemet sukanka 50 metų. Ta 
proga remontuojami senieji pastatai ir 
statoma nauja paruošiamoji seminari
ja, kurioje bus dėstomi filosofiniai da
lykai. Tam reikalui reikės $3 mil. Ar
kivyskupija trečdalį jau turi, o likusią 
dalį skolins. Po 2-3 metų arkivyskupas 
kreipsis į tikinčiuosius, prašydamas 
padengti skolą. S. metais bus tik spe
ciali rinkliava — kovo 31 d.

FILMAS APIES ESTŲ 
PARTIZANUS

Kovo 9 d. Toronte, Eaton auditorijoj 
įvyko estų filmo “Legendos kūrėjai” 
premjera, šio filmo tekstą paruošė ir 
režisavo Eerik Hęine, pagamino Estų 
Filmų Klubas Toronte, šiame dvi va
landas ir 13 min. trunkančiame gar
siniame filme pateikiamas estų parti
zanų 1946-1949 m. kovų vaizdas. Pasi
remiant tikrais įvykiais, pavaizduoja
ma estų partizanų gyvenimas bunke
riuose, bendradarbiavimas su ūkinin
kais, kovos su rusų kariais ir pan. Pa
čiame filme geriausiai paruoštos ir 
įspūdingiausios scenos — 1 
apiplėšimas, iš rusų atimtų pinigų iš
dalinimas ūkininkams, kad apmokėtų' 
mokesčius, ir partizanų kovos su rusųĮ

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Rekolekcijos prasideda Kan

čios sekmadienio vakare, kovo 31 
ir truks visą savaitę iki Verbų 
sekmadienio — balandžio 7 d. Pa
mokslai bus sakomi kiekvieną va
karą 8 vai. Po pamokslo — Mi
šios. Rekolekcijas ves Tėv. df. 
Kornelijus Bučmys, OFM, iš To
ronto.

— Pr. sekmadienį suruošta sli
dėmis jaunimo ekskursija puikiai 
pasisekė. Dalyvavo 50 asmenų. 
Tai sveika jaunimui pramoga.

E. N.
Aušros Vartų parapijos žinios
— 1962 m. pakrikštyti 23 vai

kai — 12 berniukų ir 11 mergai
čių; 13 sutuoktuvių ir 5 laido
tuvės.

— Rekolekcijos prasidės Kan
čios sekmadienio vakare, kovo 31.

— Parapijos bazarui kovo 23 ir 
24 d. įvairių loterijos fantų dar 
yra suaukoję: Adomaičiai, Ali
šauskai, St. Balsienė, O. Biliūnie
nė, St. Girdžiuvienė, M. Gražie
nė, B. Jurkienė ir spaudos kios
kas, O. Motuzienė, O. Stankaitie- 
nė, A. Stankienė, B. Staškevičius. 
B. Žemgulytė. $5 paramą bazarui 
įteikė: Br. Augaitienė, K. Jokū- 
bauskienė ir A. Pakulis. Visiems 
nuoširdžiai dėkojame. Bazaro lo
terijai buvo išsiuntinėta 470 kny
gelių. Iki šiol sugrįžo 180 knyge-

Tačiau su kūdikio augimu ir tėvų 
asmenybė plėtojasi, nes instink
tyviai tėvai, susidurdami su au
gančio kūdikio sukeliamom kas
dieninėm problemom, turi tapti 
biologais ir psichologais. Paskaiti
ninke pasisakė prieš dabarties ir 
gal daugiau šio kontinento dau
gelį psichologų, kurie lenkia gal
vas biologijai ir nuvertina žmo
gaus dvasines vertybes.

Antroj paskaitoj, sekmadienį 
p.p. AV parapijos salėje, dr. Šid
lauskaitė kalbėjo apie vyresnio
sios ir jaunosios kartos santykius. 
Konfliktas tarp šių dviejų kartų 
esąs universalus dalykas, visada 
ir visur buvęs, tik gal mūsų vy
resniųjų užmirštas. Jis kyląs iš 
to, kad vyresnioji karta gyvena 
praeitimi ir dabartimi, kai tuo 
tarpu jaunieji remiasi dabartim 
ir ateitim. Tai natūralus reiškinys 
ir nieko šiuo atveju negalima pa
keisti, gi savosios tautinės sąmo
nės pratęsimui reikia naudoti 
auklėjimą. z

Jeigu pirmosios paskaitos min
tys daugiau buvo aktualios maža
mečių vaikų tėvams, tai antroji 
paskaita buvo naudinga visiems, 
besirūpinantiems mūsų tautos 
ateitim. Gaila, kad klausytojais ir 
šeštadienį ir sekmadienį beveik 
išimtinai buvo vienos moterys. O 
būtų buvę naudinga pasiklausyti

tai traukinio Ru šaknelių. Būsime labai dė’kin- tiek vyresniesiems, kurie jaučia-
gi, jei visi laiku pasistengs sugrą- 

ižinti knygelių šakneles.
— T. St. Kulbis išvyko į Filą-

si jaunosios kartos paniekinti, 
tiek jauniesiems, kurie esą vyres- 
niuiri nes’inrantar'i. Dr. šidlaus-

ariSu į detfiją pagelbėti klebonui kun. J. kaitė Pasirinktas temas nagrinėjo 
ir būrys statistu rusu kariu uniformo- čepukaičiui. Laukiam sugrįžtant; moksliškai, be mkių dažnam jau 

_ _ _ *■ _ a ± • Ii rncm eofiitivnii nrimvi čion. i *
manoma pasruošti patalpas ir - . - . -. *. i ■ ■se. Tiek vaidyba, tiek baltai-juoda fo- Atvelykiui.

— Šaulių kuopos šventėvietos tik 1700 studentu trijuose fakul- tografija žymiai yirsija megęjų lygi. ,
šis filmas — tai tikrai sveikintinas To- ateinanti sekmadieni; H vai.tetuose.

įi^risusiu šaltiniu priemaišų. 
_ Klausantis ynač kaikuriu antro- 

Mį. ioi nnskaitoi iškeltų minčių no-

Padėka puoselėjimo atžvilgiu. —K. Bč.
Gerbiamiems Tėvams pranciško- i 

hams ir Prisikėlimo parapijai Toronte i 
nuoširdžiai dėkojame už mūsų Įjungi-. žurnalo 
mą į Jūsų ruoštą kovo 2 d. vėliau at- 
važiavusiems lietuviams garbės paren- i 
girną. Stinga žodžių išreikšti dėkingu- negyvas medis "pabunda

ronto estų žygis, kaip gražus laimėji- i šios už šauliu S-goš įkūrėjo Vl.irėjosi. kad jos būtų naskleistos 
mas netik meno, bet ir tėvynės meilės pu(vio vėle. Po pamaldų _  cn.lkno niūriau nėr snauda Tačiau

w xvl xv v v xx w 1 zV > » i -
su.įkuo nlačiau nėr snaudą. Tačiau

i profesorė savo naskMtu iš anksto
Pr. Alšėnui ir Alg. Gustaičiui

' > “Lietuvių Dienos” red. 
kolegija paskyrė I premiją už re
portažus; pirmajam — už “Kai 

‘ -l” “LD”
mui už tą Jūsų meilingą priėmimą. 1959 m gruodžiO nr., antrajam— rT-G J A. It-/-. c v . T~x t • 1 -•uz "Geriausias Dodgers istorijo- 

ije” 1959 m. lapkr. nr. Premija 
. $100 padalinta pusiau. Jos me- 
; cenatas — kun. dr. J. Prunskis.

Vokietijos lietuvių vaikams 
maldaknygių vajui aukojo: šv. Jo-

Tai buvo mums netikėta staigmena.
Jūsų Įteiktą rožių žiedą su ,didele 

meile nešiojame savo širdyje. Taip pat; 
dėkojame visiems žodžio tarėjams iri 
viso gero linkėtojams ir jauniesiems; 
meninę dalį išpildžiusiems, kurie savo ■ 
lietuviškomis dainelėmis mums primi
nė mūsų brangią Tėvynę Lietuvą.< lAlvtOkA MX lUVjllv L/LvlUVa.

Jums dėkingos lietuvės evangelikės:, parapijos knygynas So U
M. Jankienė, 
E. Juknienė ir
E. šturmienė

X — $5. “Žiburių” b-vė dėkoja 
ir džiaugiasi, kad atsiranda vis 
daugiau rėmėjų.

ONAI ALEKSANDRAVIČIENEI mirus Lietuvoje, 
jos dukrelei Nastutei ščepavičienei ir vyrui 

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime

Toronto Lietuvių Caritas

sirinkimas.
—Abi užpraėjusio sekmadienio! nepasirašo, kad galėtų atiduoti 

rinkliavos: $264.25. * i snaudai.
Psichologė dr. A. Šidlauskaitėj Tėv. Kazimierą Pečkį. SJ, AV 

Otavos un-to prof., LK Moterų i parapisos kleboną vardinių proga 
dr-jos iniciatyva pakviesta, pr. sa- Pasveikino KLB vardu pirm. dr.

• ........................ - - p Lukoševičius. KL Katalikių
Moterų dr-ja ir kitos org-jos, 
iteikdamos dovanu, gėlių ir pa- 
linkėdamos geriausios sėkmės.

A. Z.
‘ “LITO” ČEKIAI spausdinti jau pa-

vaigali skaitė dvi paskaitas, šeš
tadienio vakare AV kleb. salėje 
kalbėdama apie psichologini vai
ko išsivystymą, prelegentė giliai 
palietė vaiko psichologiją ir tėvų 
pareigas bei itaką vaiko asmeny
bės ugdyme. Tėvai esą ateina i sa-- . . . ! ruošti, su Provincial Bank viskas su-
VO pašaukimą be jokio patyrimo. I tarta, belieka tik gauti Banking Asso

ciation ir čekių keitimo Įstaigos prita
rimą.

______________ NEKILN TURTO PASKOLAS gali 
grupių redaktoriams bei veikė-;uzslsak>tl t,k Llt® nar,ab 
jams buvo suruoštas priėmimas: kurie išdėsto savo santau- 
Park Plaza viešbutyje. IŠ lietuvių : PAS per kelius bankus, kad nereikė- 
dalyvavo: J. Strazdas, J. R. Simą-i tų mokėti mokesčių, nieko nesutaupo, 

!navičius, "TŽ” red. ir kt. L. B.ines ir S3000 laikydami “Lite” (iki 
i Pearson pasakė kalba iri atsakė i!?2300 santaupJJAr <!ar nesusi' 
; klausimus. Jis pabrėžė pastovios i <laF° ’±as swo
valdžinc rnikalinonma nnkanka- ap,c S20 dai,S,aH sumokėjus mokes- . vaiazios reikalingumą, pahanKa ; čius Dar daugiail nustOja tie kurie kj. 

■ mai gausią -imigraciją, suderintą I tuose bankuose iaiko didesnes sumas, 
su Kanados ūkine pažanga. Pa- ^e įaikvmas pinigu keliuose ban- 
vergtų kraštų išlaisvinimo klausi-; kuose mokesčiams išvengti yra rizikin- 
mu pareiškė, esą atominis karas I gas. Jei pvz. kada nupirksi namą ir in- 
neišsprendžia problemos, nes vi- spekcija pastebės, kad nesi niekad mo-

L. B. Pearson, liberalų parti
jos vadas, lankėsi Toronte. Taut.

p. Aušrotą — $92. Per "Paramą’’ $53. 
Per prisikėlimo par. knygyną (P. 
Smolskis) S24.50. Per Prisikėlimo par- 
bankelį $16.

Visiems rinkėjams ir prisidėjusiems 
prie solidarumo Įnašų vajaus pravedi- 
mo priklauso valdybos ir visos Bend
ruomenės padėka. ’ I

KLB Toronto apyl. solidarumo i 
Įnašų vadovas M. Abromaitis

“MOTERIS”
nr. 1, sausis-vasaris 1963’ m. jau 
išėjo iš spaudos. Turiny: J. Matu
lionis, Vasario 16 prieš dvidešimtį 
metų Kaune; J. Aistis, Okupuo
tos Lietuvos literatūra; D. Petru
lytė, Ar ne laikas suprasti?; J. 
Matulionis, Kaip studentai lietu- 

j vino universitetą; K. Grigaitytė, 
i Veidu prie žemės; N. Eižinaitė, 
i Arizona — saulės slėnis ir kt. Nu- 
’ meris iliustruotas V. Stančikaitės 
I - Abraitienės kūrinių nuotrauko- 
i mis. Žurnalas leidžiamas KLK 
Moterų Dr-jos centro v-bos kas 
du mėnesiai. Jį redaguoja Iz. Ma
tusevičiūtė; meninė priežiūra 
dail. N. Kulpavičienės. Metinė 
prenumerata $4. Adr. “Moteris”, 
57 Sylvan Ave., Toronto 4, Ont.

Mielus —
NASTUTĘ ir PETRĄ ŠČEPAVIČIUS

bei artimuosius, 
jos brangiai mamytei bei uošvei Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame —
Ė. R. J. Aleksai

Liūdesio valandoje
ANASTAZIJA ŠČEPAVIČIENE,

šeimą bei artimuosius,
jos brangiai mamytei Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame —
L A. Gurevičiai, V. J. Jasinevičiai
A. J. Matulioniai. S. B. Sakalai,
E. F. Senkai. M. V. Tamulaičiai,

A. V. Užupiai

suotinio sunaikinimo atveju ne
būtų ko laisvinti. Esą reikia tam 
kitokių priemonių. Keliant JT so
vietų pavergtų tautų išlaisvinimo 
klausimą, reikia turėti pakanka- 

! mą kitų kraštų pritarimą. Ligšio- 
’ linis Kanados bandymas tai pada- i 
i ryti nepavykęs, nes nerasta rei-j 
!kalingų sąlygų. Iškelti klausimą; 
i JT ir jį pralaimėti, reiškia pa-i 
kenkti laisvinimo politikai. Ge-; 
riau esą kelti sovietinį kolonizmą 

• papildomų pasiūlymų keliu, kai 
; svarstomos atitinkamos rezoliu-1 
cijoš. Aplamai, siekiant laisvės; 
pavergt iesiems reikia respektuo-;

i ti ir taiką.

kėjęs mokesčių nuo už tuos pinigus 
gautų palūkanų, tai gali tekti sumokė
ti mokesčius už kelis metus iš karto ir 
tai su didele bauda. Tokių atvejų jau 
yra buvę ir keletui lietuvių.

DISTRICT ESTATE BROKERS 
Montreal Real Estate Board nariai 

Namai — žemė — Paskolos 
P. Jasutis, tel LA. 2-7879 
DISTRICT GENERAL 

INSURANCE SERVICE 
Royal Globe draudimo b-vės. 

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

P. ADAMONIS 
3907 Rosemont Blvd. Tel. 722-2472 

S tos Lite Nr. 752

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

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

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

LEO 
GOODMAN

Chartered Accountant

HU. 8-5043 BA. 2-1742

Mielus —
ANASTAZIJĄ ŠCEPAVICIENĘ, šeimą bei artimuosius, 

jos mamytei Lietuvoje mirus, visa širdimi užjaučiame
Tu man buvai kaip ryto gėlei
Dangaus palaiminta rasa,
Tu nuėjai — ir vyturėliai S. V. Liuimai, A. Šapokiene ir dukra,
Pravirko, lyg nakties šešėliai, * v
Pravirko ir gamta visa... A. iv. IvUSlIiai

TAUPYK IR SKOLINKIS i 
SAVO KREDITO 
KOOPERATYVEI 

“LITAS”!
Adresas: 1451 CRAWFORD j 

BRIDGE AVE., VERDUN. P. Q. j 
Telefonas PO. 74280. !

Santaupos apdraustos vienam mili
jonui dolerių. Mirties ir invalidu
mo atvejais pagal turimą draudimo 
polisą santaupos iki $2000 išmoka
mos dvigubai. Už santaupas moka
ma 4.25%. Už asmenines paskolas 
imama tik 7.6%. Už nekilnojamo 
turto paskolas imama tik 6,5%. 
Pigus paskolų draudimas skolinto
jo mirties ir invalidumo atvejais.

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

Mirus Lietuvoje

ONAI ALEKSANDRAVIČIENEI,
jos dukteriai Anastazijai ir Petrui Ščepavičiams 

taip pat p.p. D. ir L. Garbaliauskams 
reiškiame gilią užuojautą

B. Pabedinskicnė
G. Barcevičienė
O. Namšienė

Mielą A. ŠČEPAVIČIENĘ ir vyrą,

jos mamytei Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame

A. ir K. Aperavičiai 
Z. ir S. Kryžcvičiai 
N. ir A. Salkauskiai

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

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

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

ST. CLARENS — BLOOR. $17.000 visa kaina. įmokėti apie $5.000, 3 vir
tuvės. 2 vonios, nauja apšildymo sistema. Garažas.

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

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

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

HEWITT — RONCESVALLES. $26.900. Atskiras, pakeistas pastatas i 3 šei
mas. modernizuotas, vandeniu šildomas. įmokėti $8.000.

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

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




