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Pagalba silpnesniems
Tarptautiniame gyvenime stipresnieji stengiasi telkti silpnes

niuosius apie savo galybę, bet kartu juos ir šelpia. Antai, JAV 
ir Sov. Sąjunga išleidžia dideles sumas silpniesiems padėti. Ma
žesnės valstybes, kaip Britanija, Prancūzija, Vokietija, Kanada ir 
kitos, taipgi remia silpnesnius kraštus, mažai ko ar visai nieko 
nesitikėdamos.

Lietuviškosios išeivijos gyvenime taip pat vykdomas tas pats 
principas — reikia padėti silpnesniems. Gal ryškiausiai šis prin
cipas vykdomas šalpos srityje, kur plačiai veikia BALFas su ener
gingais savo vadovais, ir kitos organizacijos bei šalpos komitetai 
prie bendruomenių. Be to, šioje srityje daug nuveikta ir paskirų 
asmenų, žodžiu, silpnesnieji mūsų tautiečiai stipresniųjų, t.y. dau
giau pasiturinčių, brolių pagalbą aiškiai jautė ir tebejaučia. Gera 
dar ir tai, kad ekonomiškai stipresnieji, padėdami silpnesniems, ne
statė ir nestato jokių sąlygų, nebent laukė ačiū pasakant. Jie tai 
darė ir tebedaro krikščioniško broliškumo skatinami. Niekas ne
tiesė savo rankos silpnesniaęn išdidumo ar pasigyrimo vardan. Visi 
žino, kad šalpos srityje davimas lengvesnis nei priėmimas. Pasta
rasis kartais būna toks sunkus, kad jautresnieji geriau atsisako 
pagalbos ir lieka vieni vargti. Tą gerai žinodami, mūsų šalpos va
dovai ir stengiasi nieku neapsunkinti priėmimo.

★ ★ ★

Netaip yra kitose išeivijos gyvenimo srityse. Tiesa, pagalba 
silpnesniems visur skelbiama, bet nevisu plotu vykdoma. Bene 
mažiausiai ji pasireiškia visuomeninėje ir kultūrinėje srityje, čia 
pvz. mažosios mūsų kolonijos praktiškai yra paliktos vienos. Jei 
kur yra vienas kitas, sugebąs dirbti visuomenini darbą už dešimti, 
vežimas šiaip taip rieda. Bet jeigu tokių nėra, viskas apmiršta, 
nėra kam judinti. Jei dar ir lietuviškoji spauda jų nepasiekia, 
atsineštasis lietuviškumas visai išblėsta. Užtat ypač reikia vertinti 
tų mažųjų kolonijų veikėjus, kurie sunkiausiomis sąlygomis nebė
ga iš fronto. Jie turi labai mažai vietinių jėgų, beveik jokios pa
galbos iš šalies, ir visdėlto rankų nenuleidžia. Tai, galima sakyti, 
pilkieji mūsų didvyriai, kurių pastangas mažai kas mato ir dar 
mažiau kas vertina. Pvz. reikia surengti Vasario 16 minėjimą. Dide
lėse kolonijose yra meninių ir intelektualinių pajėgų, yra šimtai da
lyvių, kurie užpildo ir dievnamius, ir sales, ir dar palieka savo 
duoklę išlaidoms bei fondams. Viso to trūksta mažose kolonijose. 
Jom reikia kviesti ir kalbėtojus, ir. menines pajėgas, ir apmokėti 
visas kitas išlaidas. Susidaro tokios sumos, kurios atbaido nuo di
desnių užsimojimų ir didžiausius optimistus. Apsieiti gi savom, 
jėgom sunkiai beįmanoma. Juk per 10 ar 15 metų vis tie patys 
kalbėtojai, dainininkai, vis tie patys veidai. Suprantama, nusibosta, 
Įgrista ir nebesutraukia didesnio būrio žmonių. Jau atėjo laikas 
būtinai pravėdinti tokias kolonijas ir ateiti joni i pagalba.

* * * ■ . * ■ ' * ‘ ■

Kyla klausimas — kas ir kaip? Paprasčiausias receptas, kaip 
jau visur Įprasta, pavesti Bendruomenės valdybai. Bet tuo prob
lema dar nebūtų išspręsta. Pvz. krašto valdyba yra toks mažas 
vienetas, kuriam tenka rūpintis visais krašto tautiečių reikalais. 
Tad visko laukti tik iš jos, yra perdaug. Antra vertus, negalima 
jos ir aplenkti. Ji galėtų imtis iniciatyvos organizuoti kultūrinę - 
visuomeninę pagalbą silpnesnėms kolonijoms, o pati darbo vyk
dymą pavesti didesnių kolonijų valdyboms. Pvz. Torontu! galėtų 
būti pavesta globoti kuri laiką Calgary ir Lethbridge kolonijas. 
Toronto apyl. valdyba tuo atveju būtų Įpareigota teikti pagalbą 
tom kolonijom: parūpinti didesnių švenčių progomis kalbėtojus, 
meninę programą ir pan. Dali lėšų parūpintų vietiniai tautiečiai, 
o visa kita turėtų padengti ekonomiškai stipresnis. Tai galėtų 
padaryti ir kitos pajėgesnės kolonijos — Montrealis, Hamiltonas*

Organizuoti pagalbą silpnesniem galėtų ir kitos organizacijos, 
pvz. Kultūros Fondas. Jis turėtų sutelkti pakankamai lėšų visame 
savo veikimo plote ir, susitaręs su mažesnėm kolonijom, teikti jų 
pageidaujamą pagalbą.

Atsirastų gal ir kitokių būdų. Bet svarbiausia šiuo metu nepa
likti silpnesniųjų savo jėgom. Jos silpsta ir yra reikalingos visuo
meninės - kultūrinės pagalbos. Į tai reikėtų atkreipti dėmėsi ir 
PLB valdybai, kad pagalba silpnesniem būtų organizuojama pa
sauliniu mastu. Pr. G.

Kas nauio Kanadoje?
Konservatorių partijos vadas.. 

J. Diefenbaker,'kalbėdamas To
ronto ukrainiečiams, pareiškė, 
kad Pabaltijo tautom ir Ukrai
nai turėtų būti suteikta laisvo 
apsisprendimo teisė.

Švietimo ministerija Įsteigta 
Kvebeke ir provinciniame par
lamente priimtas Įstatymas, va
dinamas “Bill 60”. Pagal tą įsta
tymą, švietimo reikalai perima
mi iš Bažnyčios ir bus tvarkomi 
švietimo ministerijos. Bažnyčia 
galės pareikšti veto dėl vadovė
lių, liečiančių religinius ir mora
linius klausimus. Įstatymą ruo
šiant premjeras J. Lesage susi
laukė gana daug opozicijos, bet 
už tą reformą pasisakė ir kard. 
P. E. Leger.

Kanados ūkininkai nesudaro 
nė 10% visų krašto gyventojų. 
Prieš 60 m. ūkininkų dar buvo 
40%. Nors ūkininkai dažnai 
skundžiasi savo dalia, tačiau 
1961 m. jų uždarbio vidurkis bu
vo $4.335. Prasidėjus kviečių 
eksportui, uždarbio vidurkis pra
šoko $5.000.

Kanadiečiai turistai kituose 
kraštuose pasižymi savo išlaidu
mu. Kanadietis turistas išleidžia 
tris kartus daugiau negu ameri
kietis.

Kasyklų inžinierių trūkumas 
Kanadoje yra didelis. Kanados 
universitetai per metus išleidžia 
tik keliolika metalurgų.

Wilbert Coffin, kuris 1956 m, 
buvo pakartas už 3 amerikiečių 

medžiotojų nužudymą Kvebeke, 
vėl buvo prisimintas ir jo byla 
peržiūrima. Montrealio rašytojas 
ir žurnalistas Jacques Herbert 
parašė knygą “Aš kaltinu Coffin 
žudytojus”, kurioje Įrodinėja, 
kad Coffin nebuvo kaltas. Jis už
baigia knygą: “Jei aš meluoju, 
Įrodykit ir uždarykit mane i ka
lėjimą.”

Vaikų priedai kasmet kainuo
ja Kanadai $500 mil. Nuo 

1944 m. juos gauna kiekviena 
šeima. Iki 10 m. vaikai gauna 
po $6, nuo 10-16 — $8. mėn. 
Kiekvieną mėnesi yra išsiunčia
mi čekiai 2,5 mil. šeimų. Vien 
administracijos tikslams samdo
ma 800 tarnautojų, kuriem iš
mokama $3 mil. metam. JAV 
šeimos vietoje tų vaikų priedų 
gali didesnę sumą atskaityti iš 
pajamų mokesčių. Tuo sutaupo
ma milžiniškos stirnos.

Turtuolių skaičius Kanadoje 
didėja. 1936 m. tiktai 304 ka

nadiečiai mokėjo pajamų mo
kesčius nuo $50.000 metinių pa
jamų. 1960 m. tokių buvo net 
3000, o mokančių pajamų mo
kesčius nuo $100.000 ar daugiau 
buvo 549. Uždirbą $100.000 me
tams valdžiai moka net $50.000.

Daugelis indėnų visai nekrei
pia dėmesio j darbą, kol turi 

pinigu alui ir degtinei. Vienoje 
Saskačevan vietovėje 900 gyven
tojų kolonija per mėnesį išgėrė 
7 tonas vyno ir 15-20 tonų alaus. 
Vietinės daboklės pilnos. Indėnų 
vadai kaltina baltųjų civilizaciją*.

“TŽ” spaudos baliuje: 1. Loterijos 
fantai: dail. H. Žmuidzinienės pa
veikslas, J. Tumosos radijo apara
tas, J. Margio foto aparatas ir kt. 
2. J. Tumosa, radijo Nord Mende 
atstovas, tarp loterijos bilietu par 
davėjų. 3. Nina Rae, sėkmingai kon
certavusi marimbos instrumentu.

Naujoji politika ir Lietuva
Ilgesnį laiką vakariečių užsie

nio politika nerodė didesnių pasi
keitimų. Pastaruoju metu posūkį 
padarė Prancūzija, pripažindama 
raud. Kiniją. Nors Britanija jau 
senokai ją pripažįsta; tičiau į ben
drą vakariečių politiką tai nedaug 
reikšmės turėjo. Prancūzijos po
sūkis ta linkme jau sudaro dides
ni rūpesti.

Šią. problemą svarstė ir mūsų 
politiniai veiksniai. Viename VLI 
Ko posėdžių jo pirm. dr. A. Tri
makas tuo reikalu padarė prane
šimą.

Jis'aptarė Prancūzijos politikos 
naują kryptį komunistinės Kini
jos link, su kuria Prancūzija nu
tarė užmegzti diplomatinius san
tykius. Priminė prez. De Gaulle 
pasakytą kalbą N. Metų proga, 
kurioje buvo suminėtos visos rytų 
- centro Europos valstybės, kurias 
valdo Sov. Sąjungos satelitinės 
vyriausybės. Jis. nė žodžiu nepa
minėjo Pabaltijo valstybių. Šis jo 
nutylėjimas apie Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją Paryžiuje esąs aiški
namas. jog nutylėta dėlto, kad šie 
kraštai neturį savų vyriausybių. 
Toks nutylėjimas pavergtai Lietu
vai yra nenaudingas.

Kiti kraštai, tarp jų ir JAV, 
palaipsniui einančios šaltojo ka
ro su Sovietų Sąjunga likvidavi
mo kryptimi. Dėlto juo toliau, juo 
sunkesnis darosi Lietuvos laisvi
nimo darbas tiek politiniu, tiek 
materialiniu požiūriu. Tenka tad 
visiems laisviesiems lietuviams

Vasario 1 ir 2 dienomis Toronte bu
vo surengtos pirmą kartą studijų die
nos Kanados liet, studentams. Iniciaty 
vos ėmėsi dabartinė Toronto liet stu
dentu valdyba, vadovaujama S. Vėly- 
vytės. Ji užsimojo suburti Toronto ir 
kitų vietovių studentus bent keliom 
studijų valandom, kad galėtų bendrai 
pasvarstyti tuos klausimus, kurie yra 
aktualūs kiekvienam lietuviui, bet at
sakymo Į juos neduoda gyvenamo kraš
to mokyklos.

Studijų dienos buvo pradėtos Prisi
kėlimo par. muzikos studijoj pirm. S. 
Vėlyvytės sveikinamuoju žodžiu. Pir
mąją paskaitą skaitė ped. A. Rinku- 
nas tema “Kas yra lietuvis?” Jis dės
tė, kad asmens lietuviškumą apspren
džia: kilmė, kalba, dvasinis-kultūrinis 
palikimas, būdingosios charakterio sa
vybės. Pasak jo, lietuvis, Įsisavinda
mas ir vietine gyvenamo krašto kul
tūrą gali išlikti lietuviu, nors ir su 
skirtingomis pasireiškimo formomis. 
Diskusijose daugiausia vyravo rasinis - 
biologinis klausimas: ar kitos rasės 
žmogus gali būti lietuviu? Aiškaus at
sakymo nerasta, tačiau prieita išvados, 
kad ir biologinis - kilminis pradas, tu
ri savo reikšmę. Taip pat ilgiau susto
ta ties klausimu, kokia Lietuva rody
tina jaunajai kartai — romantiška ar 
realistiška. Daugiau nuomonių buvo už 
realistišką Lietuvą.

Dr. I. Gražytė iš Montrealio kalbė
jo tema: “Lietuvių ir kanadiečių kultū
rinio charakterio palyginimas”. Pasak

dar daugiau susirūpinti Lietuvos'mis laužti naujai sudaromas už- 
laisvės kova ir visomis priemonė- > tvaras išlaisvinimo darbams.

PERTVARKOMAS LĖŠŲ 
teekiMas LAISVINIMUI

Ryšium su naujais vakariečių 
užsienio politikos vingiais per
tvarkomas lėšų telkimas Lietuvos 
išlaisvinimui finansuoti. Norima 
sudaryti pastovią bei nepriklauso
mą sistemą lėšoms telkti. Šį klau
simą svarstė VLIKas viename sa
vo posėdžių š.m. sausio mėn. Jį 
referavo VLIKo vicepirm. J. Au
dėnas.

Buvo pabrėžta, kad ligi šiolei 
VLIKas nebuvo suorganizavęs 
tvirtai pastovios sistemos lėšoms 
kaupti, kuriomis yra finansuoja
mi visi VLIKo darbai. Pastovus 
šaltinis būtų pačių lietuvių sava
noriškas įsipareigojimas kasmet 
atiduoti savo įnašą Tautos Fon
dui, kuris rūpinasi apmokėti Lie
tuvos išlaisvinimo darbų išlaidas. 
Ligi šiolei buvę tenkinamasi AL 
Tos subsidijomis ir surinktomis 
lėšomis iš aukojančių lietuvių ir 
nelietuvių, remiančių Lietuvos 
laisvinimą darbus. Ne kasmet AL 
Ta duoda pastovias sumas, nevi- 
sada ir aukotojai būna pastovūs. 
Todėl greta šių šaltinių tenka su
daryti pastovesnis lėšų kaupimo 
šaltinis.

Paskutinioje savo sesijoje VLI 
Kas nutarė organizuoti didesni

Lietuvių Studentų Dienos
jos, lietuvių išeivių kultūrinis gyveni
mas būdingas šiomis savybėmis: vieni
šumu, uždarumu, grupės identifikaci
ja, vientisumu, tradicija, kartais per
temptu patrijotizmu; kanadiečių — 
vienišumu, dideliu Įvairumu bei dina
miškumu, nepasitikėjimu savo jėgo
mis, kultūrinės identifikacijos ir tra
dicijos stoka, mažesniu dėmesiu kul
tūrai, atvirumu naujovėms, patrijotiz
mu. Lietuvių išeivių kultūros kritika, 
reikalaujanti iš kūrinių tik minimali- 
nės kokybės, smukdo jų lygj. Esą da
roma klaida siekti daug permažai pai
sant kultūrinės kokybės.

Diskusijose buvo kelta daug klausi
mų: premijuojamų veikalų vertės, kul
tūros lietuviškumo, jos tradicingumo 
ir kt. Iš paskaitininkės atsakymų ir 
dėstymo aiškėjo, kad savoji kultūra 
kanadiškoj aplinkoj bręstančiam lie
tuviui yra būtina, prieinama ir papil
danti vietinės kultūros Įsisavinimą.

Buvo numatyta ir trečioji paskaita 
— dr. H. Nagio “Lietuvių literatūros 
vertimai Į anglų kalbą”, bet paskai
tininkas negalėjo atvykti iš Montrea
lio. Apie vertimus trumpai informavo 
dr. I. Gražytė. Tuo studijinė dalis ir 
buvo baigta. Pranešimą apie organiza
cinę studentų veiklą padarė Arūnas 
Cdrys, JAV liet. stud, sąjungos c. val
dybos vicepirmininkas, atstovavęs pir^ 
mininkui A. Zaparackui, kuris buvo ki
tų reikalu sukliudytas ir negalėją at
vykti. Ryšium su jo pranešimu buvo 
svarstomas Kanados liet studentų Įsi
jungimas Į bendrą S. Amerikos Liet. 

žmonių būrį, kurie savanoriškai 
įsipareigotų betarpiškai Tautos 
Fondui kas met duoti pastovius 
Įnašus ir būti nuolatiniais Lietu
vos išlaisvinimo rėmėjais. Tautos 
Fondo valdyba su VLIKo prezi
diumu jau išdirbo planus organi
zuotam pastoviam lėšų kaupimui. 
Jau ir anksčiau iš Įvairių koloni
jų ateidavo balsų, raginančių pa
stoviai apsidėti išlaisvinimo mo
kesčiu. Dabar jau einama prie to 
ir tikimasi didelės lietuvių darbo 
talkos, tiek organizacijos tinklui 
sudaryti, tiek ir pastovioms paja
moms surinkti.

Tvirtos iniciatyvos imasi Tau
tos Fondo pirm. prel. J. Balkūnas 
ir vicepirm. adv. A. Ošlapas, ku
ris sutiko būti visų reikalų ve
dėju.

Laiškai su instrukcijomis jau 
siuntinėjami atskiriems asme
nims, kviečiant juos jungtis į ši 
darbą, šio darbo talkininkais 
kviečiami visi. Kreiptis galima 
šiais adresais: Rt. Rev. J. Balkū
nas, 64-14 56 Rd., Maspeth 78, N. 
Y., ar Albertas Ošlapas, 3999 48 
St., Sunnyside Gardens 4, N.Y., 
USA. TF atstovybės adr. Kanado
je: V. Vaidotas, 45 Cameo Cr., 
Toronto 9, Ont.

Studentų Sąjungą.
Vakare studentai dalyvavo “Tž” 

spaudos baliuje, kur jiems buvo rezer
vuoti stalai. Sekmadieni po pamaldų 
buvo bendri pusryčiai ir studijų dienų 
uždarymas.

Studijų dienų proga studentai buvo 
suruošę ir savo meno darbų parodėlę. 
Joje buvo išstatyta 16 paveikslų šių 
studentų: R. Paulionio, G. Rinkūnai- 
tės, R. Stelmoko, O. Gutausko ir Sab- 
licko. Jei Sablickas mato gamtą realis
tiškai, tai Rinkūnaitė rodo jau impre- 
sionistiškų išgyvenimų. Įdomūs Gu
tausko piešiniai, su savotišku priėjimu 
prie Kasiulio Mindaugo portreto. Pau
lionio kūryboje matyti ekspresionisti
nių užsimojimų ir abstraktinių idėjų 
išraiškos. Apskritai, parodėlė kukli sa
vo dalyviais ir eksponatais, bet Įvairi 
kūrybinėmis nuotaikomis. Linkėtina 
mūsų jauniausiems menininkams šios 
srities neapleisti.

Studijų dienose, kurios buvo jung
tos su pramoga, dalyvavo apie 50 stu
dentų: iš Toronto, Hamiltono ir kt. 
Jų galėjo būti žymiai daugiau, ypač iš 
Toronto ir Montrealio. Reikia apgailes
tauti, kad iš Montrealio neatvyko nė 
vienas studentas, o daugelis torontie- 
čių, kurių yra arti 100, galėjo parodyti 
didesni susidomėjimą. Ateityje, ren
giant panašias studijų dienas, reikėtų 
ypač kreipti dėmėsi Į tinkamo laiko 
parinkimą, kad kitose vietovėse ren
giami šokiai ar iškilmės nesukliudytų 
studentu dalyvavimo studijų dienose.

R. G.

Savaitės įvykiai
PRANCŪZIJAI PRIPAŽINUS KOMUNISTINĘ KINIJĄ, 

TARPTAUTINĖ POLITIKA PAGYVĖJO. Visi sužiuro į De 
Gaulle, kuris iš seno veda antibritišką ir antiamerikietišką po
litiką, siekdamas vis didesnio savo autoriteto. Vieni bando per
žiūrėti savo santykius su Kinija, kiti linksta ją pripažinti, o 
treti priešinasi. Nepavyko De Gaulle išlaikyti dviejų Kinijų 
idėją — kom. Kinija pareikalavo nutraukti dipl. santykius su 
Formoza. Naujasis De Gaulle ėjimas kelia rūpesčio ypač JAV, 
nes siekia neutralizuoti pietų Azijos valstybes.
P. Vietname nauja revoliucija. 

Atsirado dar stipresnių vyrų, ku
rie prieš 3 mėn. sukėlė revoliuci
ją ir nužudė prez. Diem. Iškilo 
naujas 37 m. generolas Khanh 
su savo armija. Senasis gen. Minh 
pradžioj buvo suimtas, dabar ta
po naujos vyriausybės patarėju. 
Revoliucija Įvyko be kraujo pra
liejimo. Naujoji vyriausybė pasi
sako kovosianti prieš bolševikus, 
ir prieš neutralumą, kurį sūlo De 
Gaulle. Padėtį komplikuoja siau
čianti choleros epidemija, nuo 
kurios į savaitę miršta per 400 
asmenų. *

Konge vyksta tolimesni sukili
mai, kurie nesiriboja vien kuni

gų žudymu. Jie nukreipti prieš 
centro vyriausybę. 600 sukilėlių 
vadovauja buvęs švietimo minis- 
teris, neseniai grįžęs iš Pekingo. 
Jau yra 150 žuvusių.

Rusija prisipažino, kad jos karo 
lėktuvai pašovė JAV mokomąjį 
lėktuvą, per klaidą patekusi Į ryt* 
Vokietiją. Buvo užmušti trys la
kūnai. Amerika pasiuntė protesto 
notą, bet sovietai ją atmetė ir 
dargi užprotestavo, kad JAV Ru
siją provokuojanti.

Olandų II-ji princesė Irena, 
gimusi prote stantaf karališkoje 
šeimoje, kuri jau tris šimtus me
tų yra protestantiška, perėjo į 
katalikų tikėjimą. Ji žada ištekėti 
už vieno ispano iš kilmingos gi
minės.

JAV paleido i erdves sunkiau
sią satelitą, kuris sveria 37.700 
sv. Tai yra tris kartus sunkesnis 
už Sov. Sąjungos paleistą sateli
tą. JAV tuo pralenkė Rusiją, 
nors ši viena raketa iššovė du sa
telitus i skirtingas orbitas. JAV 
raketa Ėanger VI pasiekė mėnulį; 
neveikė tik pritaisytos televizijos 
kameros.

Prancūzijos vyriausybė jieško 
vietos 1.000 ūkininkų, kurie galė
tų apsigyventi Kanadoje vienoje 
vietoje. Tai yra žmonės išbėgę iš 
Alžerijos. Prancūzijos vyriausy
bė nori padėti šiems pabėgėliams 
nuperkant žemes ir Įtaisant jiems 
ūkius. Dabar Prancūzijos įgalioti 
pareigūnai jieško atitinkamos vie
tos.

P. Korėjoj dar laikoma per 
50.000 JAV karių. Lankydamasis 
valstybės sekr. D. Rusk pareiškė, 
kad jie ten bus laikomi ir toliau, 
nes komunistų pavojus iš šiaurės 
Korėjos vėl yra galimas. Juk ten 
dar karas nėra baigtas, yra tik 
paliaubos.

Kipro prez. Makarios nesutin
ka su Britanijos ir JAV planais 
išlaikyti Kipre taiką. Jie norėtų 
laikyti saloje Atlanto S-gos vals
tybių Įgulas. Makarios pageidau
tu JT kariniu daliniu. * *

Vokietijos kancleris Erhard, 
rodęs didelio judrumo ir lankęs 
svarbiausias pasaulio sostines va
karų pasaulyje, pereitą savaitę 
lankėsi ir Italijoj, kur turėjo 
svarbių pasitarimų. Jis siekia Eu
ropos vienybės, bet tik drauge su 
Britanija. Tam pritaria ir Italijos 
naujoji vyriausybė su premjeru 
Moro prieky. Belgija ir Olandija 
taip pat pasisako už Britanijos 
dalyvavimą Europos politikoj. 
Europos mažosios valstybės kiek 
prisibijo Prancūzijos ir Vokieti
jos vadovavimo, jei nedalyvaus ir 
Britanija.

Alžerijoj steigiamos “socialisti
nės krautuvės”. Naujai valdžiai 

atėjus, pradėjo rinkoj trūkti įvai
rių prekių. Valdžia kovoja su 
spekuliantais, kurie pasiūlo vis
ko. bet už augštesnę kainą. Prieš 
vyriausybę vėl pasireiškė Orano 
mieste riaušės. Maistas jau gabe
namas iš nekenčiamos Amerikos. 
Propaganda prieš Ameriką suma
žėjo.

Rusija ir toliau atsisako mokė
ti savo skolas Jungtinėms Tau

toms. kuriu susidarė $55 mil. At
sisako mokėti ir jos satelitai. JAV 
snaudžia ir siūlo atimti nemokan
čioms valstybėms teisę balsuoti.

Brazilijoj per metus laiko pra
gyvenimas pabrango, imant vie
tos valiuta, ligi 80%. Valstybės 
išlaidos didėja, deficitas taip pat. 
Prekių kainos kas mėnuo padidė
ja 6%*.

Sov. Sąjunga pristato naftą į 
Lenkiją, rytinę Vokietiją ir Če
koslovakiją naujai pravestais 
vamzdžiais.

Prancūzijos socialistai nesusi
taria dėl bendros politikos su 

komunistais, kurie nori sudaryti 
“liaudies frontą”.

Egipto sostinėj Kaire 13 arabų 
valstybių atstovai tarėsi dėl bend
ro priešo — Izraelio ir jo ruošia
mo projekto tvarkyti Jordano 
upę, kurios vandenys plaukia Į 
Galilėjos ežerą, o žydai nori juos 
nukreipti į sausąją Negev žemę. 
Tuo manoma šią bevaisę žemę pa
daryti derlinga ir padidinti žydų 
skaičių Izraelyje. Šiuo metu žy
dų Izraely yra 2.250.000. Arabai 
šiam projektui priešinasi, nutarė 
baigti savitarpius ginčus ir orga
nizuoti bendrą frontą.

Ganoj klesti juodoji rinka; 
trūksta paprasčiausių prekių, 
kaip cukraus, žaliavų; Labai var
žomi leidimai ‘pfekėrfc# iš užsie
nio, nes nėra valiutos joms apmo
kėti.

Meksika iš anksto pareiškia, 
kad jei būtų kasamas kanalas per 
jos žemę, ji norėtų pasilaikyti vi
są valdymą savo žinioje. Bet iš
kasti kanalo pati nesugeba, tai 
kas sutiks duoti tokius pinigus su
moje $500 milijonų?

Ispanija ruošiasi švęsti 25 m. 
sukaktį nuo civilinio karo pa

baigos. Jie vadina šiuos metus 
“taikos metais”.

Šveicarija ginasi nuo infliaci
jos. Vyriausybė prašo parla

mento naujų Įstatymų, kurie su
varžytų kreditus statyboms, su
stabdytų bent vieniems metams 
nelabai reikalingas statybas, su
varžytų kreditus privačių bankų, 
svetimšalių darbininkų Įvažiavi
mą, pervestų iš komercinių ban
kų užsienio vertybinius popierius 
į centrinį valstybės banką. Sve
timšalių darbininkų Šveicarijoj 
yra 800.000.

Ateities spėliotojai konstatuo
ja, kad kas 25 metai kilo karai: 
I D. karas kilo 1914 m.; antrasis 
po 25 m. — 1939 m.; 1964 metai 
irgi po 25 metų. Kas bus?

Kunigų Vienybės 
suvažiavimas

Kanados Lietuvių Kunigų Vie
nybės suvažiavimas šaukiamas va
sario 26 d. Hamiltone, Aušros 
Vartų parapijos klebonijoj. Suva
žiavimas prasidės pirmadienį, 10 
vai. ryto, pamaldomis už miru
sius konfratrus. Suvažiavime da
lyvaus J.E. vyskupas V. Brizgys. 
Maloniai kviečiami visi lietuviai 
kunigai, gyvenantieji Kanadoje, 
dalyvauti šiame suvažiavime.

KL Kunigų Vienybės v-ba

$1000 premija 
d r. M. Anysui

Dr. Vydūno literatūrinė premi
ja vertintojų komisijos buvo pa
skirta torontiečiui dr. Martynui 
Anysui už istorinį-mokslini veika
lą “Senprūsių giminių kovos su 
vokiečių riterių ordinu nuo 1230 
ligi 1283 metų”. Remdamasis 
moksliniais šaltiniais, autorius ja
me dėsto prūsų giminių kilmę, jų 
gyvenvietes, kultūrą, kovas už 
laisvę ir lietuvių genčių apgyven
tas vietas Prūsuose. Veikalą yra 
numačiusi išleisti Maž. Lietuvos 
Liet. Dr-ja Čikagoje. Vertintojų 
komisiją sudarė: J. Kardelis, A*. 
Lymantas, dr. H, Nagys, E. M. 
Nauburas ir V. Pėteraitis.
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Kų tada kaltinsime?

LAISVINIMO KOVAI SUNKĖJANT
PREL. J. BALKONAS, TF valdytojas

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas neseniai minėjo 20 metų sukaktį. 
Per tą laikotarpį be pertraukos kovo
ta už Lietuvos išlaisvinimą. Ta kova 
nebaigta ir nesibaigs kol nesilgrįšim 
į laisvą ir nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. Bet ta kova nelengvėja, o 
sunkėja dėl tarpt, politikos kaitalioji
mo, dėl mūsų partijų nesutarimų ir 
galop dėl lietuvių nuilsimo kovoje už 
savo teises, už savo buities ir savo kul
tūrinių siekių laimėjimus.

Jokia veikla negali ištesėti ilgesnį 
laiką be aukų — žmogaus darbo ir 
pinigo. Sąmoningų patrijotų bei pasi
šventėlių dar turime. Bet pinigas bai
gia išsekti. Lietuvių aukomis ir ame
rikiečių visuomenės pagalba Tautos 
Fondas daugiau kaip 15 metų finansa
vo VLIKo laisvinimo akciją. VLIKas 
apmokėjo 3 liet, radijo programas — 
Madrido, Romos, Vatikano, 5 Eltos 
biuletenius (lietuvių, vokiečių, anglų, 
italų ir ispanų k.), išlaikė monotorin- 
go postą, vykdomosios tarybos rašti
nę ir vyr. prezidiumą. Ryšiai išlaikyti 
su viso pasaulio lietuviais per įgalio
tinius. Rėmė visur laisvinimo akciją 
su kitomis pavergtomis tautomis ir su 
lietuviškais veiksniais. Santykiavo su 
diplomatinėmis atstovybėmis ir laisvo 
pasaulio vyriausybėmis, kurios nepri
pažįsta Lietuvos okupacijos. Laimėta 
daug, ir Lietuvos laisvės klausimas 
nėra užmirštas, nepaisant plačios ru
sų propagandos ir lietuvių komunistų 
agitacijos.

Mūsų pareiga laisvinimo akciją tęs
ti. Tiesa, atskiri lietuvių veiksniai ve
da skirtingą laisvinimo veiklą. Viso
kia laisvinimo veikla yra gera. Nė vie
nos nemažinam ir nesmerkiam. Tik 
nedera VLIKo 20 metų veiklą nu
traukti ar silpninti. Ji nėra atgyvenu
si ar nereikšminga. Propaganda, infor
macija, santykiavimas su kraštu gyvu 
žodžiu yra Hflki prhsiAinga bei reika
linga. Tad be radijų, be Eltos infor
macijų, be kontaktų su politikais ir 
diplomatais mūsų laisvinimo akcija 

TAUTOS FONDO
Atstovybės Kanadoje apyskaita

PAJAMOS
Kasos likutis 1963 m.

2.

sausio 1 d. $3.184,13
Nuošimčiai iš “Paramos”

banko už 1963 m. 56,61
1963 m. aukos iš šių TF

skyrių Kanadoje:
1. Toronto $2.500,00
2. Hamiltono 815,00
3. Montrealio 330,00
4. Sudbury 319,05
5. Delhi 275,00
6. Winnipeg 189,50
7. Edmonton 155,50
8. Welland 121,50
9. Vancouver 116,00

10. London 113,00
11. Rodney 100,00
12. Windsor 86,00
13. Sault St. Marie 81,00
14. Calgary 76,00
15. Ottawa 71,00
16. Fort William 57,00
17. Oakville 44,00
18. St. Catharines 34,00
19. Lethbridge 32,00
20. Dr. M. Anysas, Toronto 10,00
21. žičkus J., Oshawa, Ont. 10,00
22. J. Misevičius, Regan, Ont. 5,00

pajamų iš viso $8.791,29
IŠLAIDOS

1. Išsiųsta Tautos Fondo
valdybai į Niujorką $3.000,00

35,00
Kelionė į VLIKo sesiją 
Niujorke
Smulkių išlaidų per 
1963 m.

4. Skelbimai sveikinimų

3.
56,00

NAUJA LIETUVIŲ AUTOMOBILIŲ ATSTOVYBĖ

ALBION MOTORS .
R.R. 3, Bolton, Ont. Tel. Bolton 857-1030

PARDUODAMI: CHEVROLET, CHEVELLE, CHEVY II, CORVAIR, CORVETTE (SPORTINIS) 
IR OLDSMOBILE AUTOMOBILIAI BEI CHEVROLET SUNKVEŽIMIAI.

MUSŲ KAINOS ŽEMIAUSIOS, pvz., naujas, pilno dydžio 1964 m. Chevroletas tik $2.298,85. Įmo
kėjus $298,85, balansas $18,72 į savaitę. 2 metų arba 24.000 mylių garantija.

BOLTON
ALBION 
^MOTORS

HIT

Taip pat parduodami naudoti automobiliai ir priimami kaip trade-in.
Atstovybė yra prie 50 plento, į pietus nuo Bolton miestelio, ir turi didelį 
parodomąjį kambarį (show room) bei atsarginiu dalių sandėlį. Taip pat 
atliekami mechaniški pataisymai. Tolimesnių vietovių pirkėjams kainas 
prisiunčiame paštu h* automobilius pristatome tiesiog iš Oshawos arba iš 
savo prekybos. Rašykite lietuviškai arba angliškaL Skambinant klausti 
Joe arba John.

VISAIS AUTOMOBILIŲ REIKALAIS KREIPTIS:
JUOZAS STALIORAmS G. McCALLEN
Namų tel. RO 2-2407 Tel. Bolton 857-1030

Telefoniniai pasikalbėjimai iš Toronto apmokami
Albion Motors Ltd. pasakius “collect charge”.

nebūtų efektinga. Šito darbo niekas 
šalia VLIKo nedirba. Gelbėkime VLI 
Kui toliau tęsti šitą šaltojo karo kovą.

VLIKas šiems darbams išleisdavo 
kasmet apie $30.000. Pinigus duoda
vo ALTa, TF atstovybės (ypač Kana
da) ir ilgesnį laiką amerikiečių orga
nizacijos. ALTa, duodama pinigus, rei
kalaudavo nedaryti atskiro vajaus VLI 
Ko reikalams. Todėl JAV viešos rink
liavos neskelbdavom. š. m. sausio 11 
d. ALTa neužtikrino paramos VLIKo 
darbams. Amerikiečių organizacijos 
neseniai visai nutraukė aukas. VLIKas 
š. m. pasiliko vienas save finansuoti.

žinodamas aukų netekimą, VLIKas 
rudenį nutraukė monotoringo tarny
bą. Vėliau sustabdė Eltą ispanų kal
ba. Nuo N. Metų neremia liet, progra
mos per Vatikano radiją. Vasario 
mėn. jau ir už lietuvių programą per 
Romos radiją nemokės, žodžiu, maži
namos išlaidos kur tik galima, kad ne
nukentėtų laisvinimo reikalai. Bet ar
gi nenukentėjo? Sakyčiau, kad kiek
vienas susiaurinimas yra mums pra
laimėjimas. Kiekvienas veiksnys, nu
stojęs veikti, yra mūsų priešų laimė
jimas.

Jei VLIKas nesukels bent $20.000 
š. m., tai ir toliau tęsis lėšų mažini
mas būtiniausiems reikalams. Nutils 
radijų balsai, apmirs informacija sve
timiesiems, nutrūks kontaktai su svar
biaisiais asmenimis. Ką tada kaltinsi
me? Mes negalim nutraukti darbų, 
kol kiti susiorganizuos ką veikti ar 
perimti. Mūsų pareiga ir toliau tęsti. 
Todėl šaukiame visus geros valios lie
tuvius į talką VLIKui ir Tautos Fon
dui. Kviečiame kiekvieną lietuvį sto
ti į TF narius ir užsidėti metinę duok
lę. Jieškome savanorių, kurie organi
zuotų rėmėjų būrelius ir kasmet iš
rinktų duokles, šis yra pirmas TF at
sišaukimas į visuomenę JAV ir Kana
doje. Tenebūnietnė vieno lietuvio neį- 
sirašitsio f* Lietuvos gynė jūs ir lais- 
vintojus. (TF valdytojo adr. Msgr. J. 
Balkūnas, 6414 56th Rd., Maspeth 78, 
N.Y., USA).

Šv. Kalėdų ir N. Metų
5. Bankui “Parama” už 

patarnavimus per 1963

išlaidų iš viso 
Kasos likutis 1963 m. 
gruodžio 31 d.

m.

20,00

$3.112,70

$5.678,59

Balansas $8.791,29
Iš pateiktos Tautos Fondo metinės 

apyskaitos aiškiai matosi, kad aukos 
pavergtos Tėvynės vadavimo reika
lams nemažėja, bet didėja. Jos šiemet 
dar padidės, kadangi pernai vasarą 
grįžo į VLIKą gausi grupė gerų lietu
vių patrijotų “Lietuvių Atgimimo Są
jūdis”. Grižo be jokių sąlygų ir per
nai rudenį dalyvavo VLIKo dvidešim
ties metų jubilėjinėj sesijoj bei jos 
darbuose kaip pilnateisiai nariai.

VLIKas ir Tautos Fondas, sulaukę 
naujų jėgų, šiais metais galės pasiek
ti dar geresnių rezultatų. Nežiūrint 
mažo skaičiaus pasitaikančių atšalėlių, 
didelė dauguma lietuvių yra geri pa- 
trijotai, nevengia visuomeninio darbo 
ir neatsisako paaukoti lietuviškiems 
reikalams ir stambesnės piniginės 
duoklės.

Ta proga TF-do atstovybė Kanadoje 
nuoširdžiai dėkoja visiems TF-do įga
liotiniams ir KLB apylinkių valdy
boms už jų pasiaukojimą organizuo
jant bei renkant aukas TF-dui per 
1963 m. Taip pat nuoširdžiai dėkoju 
aukų rinkėjams, kurie lankė lietuvių 
namus, prašydami aukos.

TF atstovybe Kanadoje

GEDIMINAS GALVA

Lietuvos pavergimas ir prisikėlimas 23,
Maskva

Lietuvos žemės ūkio pažangą 

sovchozai nepajėgė išmaitinti bu
vusių žemdirbių. Gyventojai ėmė 
bėgti į miestus. Dalis jų pritapo 
nepaprastai išpūstoje ir neūkiško
je administracijoje. O daugelis 
dairėsi surasti darbo pramonėje, 
prekyboje, susisiekime ar vieša- 

bė. Ji kurta vadovaujantis Mask-u- nūdienei pramonės tikrovei pa- 
vos planu patarnauti ne savajam vaizduoti:
kraštui, bet sovietams. Maskvos' “Daug pramonės įmonių neįvykdė 
planui iki šio meto nepavyko SU-. planinių užduočių. Tai rodo, kad šiose 
kurti protingo plano pramonei įmonėse dar silpna valstybinė ir pla- 
tvarkyti ir ypač gaminiams pa- ninė drausmė, nepakankamai panau- 
skirstyti. Neretais atvejais su dojami didžiuliai vidiniai rezervai. Ne
keistais atžymėsimais Lietuvos 
pramonės gaminiai, padarę dide
lę kelionę po Sov. Sąjungą, ke
lis kartus svetur sandėliuoti pa
siekia lietuvį vartotoją.

Lietuvos centrinės statistikos 
valdybos šykštūs ir savaip su
regzti duomenys nesudaro ryš
kaus pramonės vaizdo. Ji naudoja 
savotiškus metodus ne sričiai pa: 
vaizduoti, bet nepalankiems reiš
kiniams nuslėpti.

Šiame pokaryje pramonės pa
jėgumas žymiai ūgterėjo. 1939 
m. Lietuvos pramonėje dirbo 
33.453 darbininkai; 1961 m. jų 
skaičius siekė 197.300. Pramonės
gamybos metinis prieauglis 1946- pramonės įmonės, žymiai atsiliekama 
50 m. siekė 36%; 1963 m. — 
12,1%. Šie skaičiai terodo link
mę, tačiau mažai tepasako apie 
pačios pramonės raidą. Gamybos 
metinį prieauglį reikia gana at
sargiai vertinti, nes jo skiltyje 
įskaityti sugadinti gaminiai, ku
rie netinka jų paskirčiai.

Lietuvoje padaryta pažanga 
pramonės srityje, tačiau jos rai
da priklauso ne nuo vietos sąly
gų, bet nuo bendrojo įsisiūbavi
mo Sov.' Sąjungoj. Pastaruoju 
metu plačiai pasišauta kalbėti ir 
kai ką daryti chemijos pramonei 
skatinti. Lietuva taip pat turi jai 
skirtą uždavinį atlikti.

Sov. Sąjunga yra padalinta į 17 
ūkinių rajonų (Pabaltijys su Ka
raliaučius sritimi sudaro vieną 
rajoną). Jie sudaromi pagal gamy
bines sąlygas, tačiau gamybinę 
politiką nustato Maskva.

Maskvos pramonės politika ne
nuosekli, o pramoninis planavi
mas nesklandus. Rimti sutrikimai 
vertė atsisMyti penkmečių ir pa
sirinkti septynmečius, šio sep
tynmečio metu jau kelintą kartą 
daromi pertvarkymai. Pastarasis 
šuolis sukurti galingai chemijos 
pramonei siekia ne tiek trąšų 
gamybos išplėtimo, kiek kasdie
ninių reikmenų pagausinimo. Ne
reikėtų nustebti, jei chemijos 
pramonės kūrimo tarpsnio nebai
gus bus surasti šūkiai kitoms pra
monės šakoms skatinti. Numanu, 
jie palies ir Lietuvos pramonės 
raidą. Maskvos pramoninės poli
tikos spragos ryškios ir Lietuvo
je. šiuo metu apie jas jau atvirai 
kalba Maskvos patikėtiniai Vil
niuje.

Pramonės negerovės
1964 m. sausio 9 d. Vilniuje 

vietinės kompartijos XIV suva
žiavime Ant. Sniečkus, pasigyręs 
laimėjimais ir už juos padėkojęs 
Maskvos kompartijai, grėsmin
gais žodžiais prabilo apie nege
roves pramonėje:

“Rimtų trūkumų yra planuojant 
įmonių darbą, normuojant ir panaudo
jant žaliavas ir medžiagas. Dėl šių trū
kumų tam tikru mastu tenka atsako
mybė respublikos Plano komisijai. Pra
monės dirbinių gamyba neretai pla- 
uojama, neatsižvelgiant į paklausą 
šiai produkcijai. Plano komisija taip 
pat nepakankamai nukreipia ir kont
roliuoja tiekimo ir realizavimo orga
nizacijų darbą.

Negamybinių išlaidų, nuostolių dėl 
neūkiškumo mes turime ne tik pra
monėje, bet ir statyboje ir transpor-

Viena iš labai svarbių tolesnio mū
sų ekonomikos vystymo sąlygų yra 
produkcijos kokybės gerinimas. Ta
čiau dar tebėra įmonių, kur produkci
jos kokybei skiriama nepakankamai 
dėmesio.

Darbo žmonės pagrįstai skundžiasi 

dėl blogos plataus vartojimo gaminių 
kokybės. Kai kurios įmonės ir šiuo 
metu nesiliauna brukusios į prekybos
tinklą tokią produkcija.” (Tiesa, 1964.
I. 10).

Ministerių tarybos pirm. M. 
Šumauskas, anksčiau pakiliai kal
bėjęs apie pramonės pažangą Lie
tuvoje, ypatingą dėmesį kreipia 
Augsčiausios tarybos suvažiavime 
Vilniuje 1963. XII. 27 į pramo
nės negalavimus. Aptardamas 
1964-5 m. valstybinį planą, jis 
nutylėjo planavimo netikslumus, 
tačiau šalia pagyrų rado žodžius

patenkinamai naudojama tokia efekty
vi darbo našumo kėlimo ir produkci
jos savikainos mažinimo priemonė, 
kaip naujos technikos įdiegimas į ga
mybą. Pramoninėje gamyboje vis dar 
nemažą lyginamąjį svorį turi pasenu
sios statistinės-patyriminės išdirbio 
normos, todėl kai kuriose įmonėse 
darbo užmokesčio didėjimas pralen
kia darbo našumo kilimą...

Nepatenkina, padidėjusių vartotojų 
poreikių išleidžiamos avalynės asorti
mentas ir kokybė, didelių trūkumų 
yra gaminant siuvimo pramonės ga
minių kokybę ir asortimentą...

Kapitalinėj statyboj vis dar yra 
rimtų trūkumų. Nepatenkinamai vyk
domi darbai visoje eilėje svarbiausių 
statybų. Blogai statomos lengvosios 

statant gamybinės paskirties pastatus 
ir gyvenamuosius namus tarybiniuose 
bei kituose valstybiniuose ūkiuose.

Kai kurie objektai nepatenkinamai 
statomi daugiausia dėl to, kad Staty
bos ministerija, Liaudies ūkio taryba 
bei ministerijos ir žinybos-užsakovai 
vis dar išsklaido materialinius ištek
lius bei darbo jėgą vienu metu dau
gelyje objektų, laiku neaprūpina sta
tybų projektine dokumentacija bei 
įrengimais. Rimtus priekaištus respub
likos statybinėms brganizacijoms rei
kia padaryti dėl darbų kokybės.” 
(“Tiesa, 1963. XII. 28).

Žvilgsnis iš viršaus parodo tik 
pramonės negalavimų šaknis, ta
čiau nesudaro pilno vaizdo, kuris 
tikrovėje yra žymiai niūresnis. 
Pramonei daug ko trūksta: išmin
tingos organizacijos, toliau sie
kiančio planavimo, darbuotojų 
sudominimo, tinkamai paruoštų 
žinovų, nors inžinierių ir techni
kų, dirbančių pramonėje, skai
čius žymiai padidėjo (1945 m. ju 
buvo 3.800, 1961 — 19.700).

Gamiiiių paskirstymas
Maskvos patikėtiniai nutylėjo 

esminį reikalą, būtent, kad lietu
vių rankomis pagamintos gėrybės 
ne*jų yra naudojamos ar vartoja
mos. Gėrybių paskirstymas pri
klauso nuo Maskvos. Lietuviai ga
li žymiai daugiau už kitus Sov. 
S-gos gyventojus pagaminti, ta
čiau pasigesti kasdienių reikme- 

Netikslingas ir gremėzdiškas nu.

PAARL BRANDY PAAUGŠTINTA Į . . . 
PAARL PENKIŲ ŽVAIGŽDŽIŲ DEGTINĘ

Tradiciniai Five Star Brandy yra iš
skirtinos kokybės, labiau išlavinto 
skonio ir švelnumo — parduodama 
už prieinamą kainą, žinomoji Paari 
importuota degtinė ilgiau skaidrina

ma balto ąžuolo statinėse, kad gar
desnė taptų. Tačiau stebėtinai ne- 
augšta kaina nesikeičia. Be abejo
nės, tai geriausios kokybės Kana
dos degtinė.

mas oficialaus ir privataus grob 
mo. Oficialieji grobikai ir jų p: 
galbininkai siekia praturtėti, 
vargšai — gauti didesnį kąsr 
kasdieninės duonos. Darbo užmc 
kesčio minimumas tesiekia 40 rt 
per mėnesį. Iš šios sumos pragj 
venti nepaprastai sunku, nor 
miestuose nebrangios gyvenamo 
patalpos, jei jas pavyksta iškovc 
ti, tačiau maistui ir aprangai šio 
sumos neužtenka. Didieji plana 
gali gražiai skambėti, tačiau dai 
bininko pragyvenimas, jau nekal
bant apie kolchozininkus, labai 
sunkus be “kombinavimo”. Net ir 
šiuo metu vyksta spekuliacija, ne
teisėti mainai. Ją skatina ne tik 
kai kurių prekių trūkumas, bet 
ir blogas prekių paskirstymas. M. 
šumauskas minėtoje kalboje ap
taria ir prekybos organizacijos 
trūkumus:

“Negalima nepažymėti rimtų preky
binių organizacijų darbo trūkumų. An
tai, Vilniaus ir Kauno prekybinių or
ganizacijų valdybos, Biržų, Kupiškio 
ir Ukmergės rajonų vartotojų koope
ratyvų sąjungos ketvirtis iš ketvirčio 
neįvykdo prekių apyvartos planų. Šių 
prekybinių organizacijų parduotuvėse 
dažnai nėra reikalingiausių ir sezoni
nių prekių, nors bazėse jų yra pakan
kamai. Tai rodo, kad prekybos organi
zacijų vadovai reikiamai netiria gy
ventojų paklausos, neanalizuoja par
duotuvių paraiškų ir nesiima reikiamų 
priemonių prekėms laiku atvežti. Ne
maža trūkumų yra viešojo maitinimo 
įmonių darbe. Jose brangiai atsieina 
patiekalų ruošimas ir labai lėtai di
dėja darbo našumas.” (Tiesa, 1963. 
XII. 28).

Ministerial jau seniai skundžia
si komunistinės organizacijos ne
sugebėjimais pagerinti gyventojų 
buitį. Lietuvių kolchozininkų ir 
darbininkų nedalios ir skurdo 
nesumažina ministerių neviltin
gos kalbos; nors kasmet vis dau
giau jie žada ateičiai, bet ne da
barčiai. Kompartijos pareigūnai 
ir jų artimesnieji talkininkai gali 
viltis ateitimi, nes jie ir dabar ge
rai gyvena. Tačiau jų gerovė ne
palengvina lietuvių tautos sun
kios naštos proletariato valstybės 
vergovėje.

Karalius išrinktas 
prezidentu

Sir Edward Frederic William 
David Walugembe Muteba Lavan- 
grela Mutesa II, Bugandos kara
lius, pr. metų gale yra išrinktas 
Ugandos prezidentu. Jis pareiškė 
neatsisakąs savo karališkų teisių 
bei privilegijų: ir toliau gauna 
nuo pajamų mokesčių laisvą iš
laikymą iš valstybės iždo —- $1801 
000. Ugandos gyventojams pa
skelbta, kad jie ir toliau turi 
klauptis, kai jų valstybės galva 
savo juodu Rolls-Royce automo
biliui pro juos pravažiuoja.

iWiiii
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Montrealio Tautos Fondo skyriaus nariai renka aukas prie įėjimo į 
Vasario 16 minėjimus. TF ir šiemet lauks aukotojų. Iš kairės: L. 
Girinis, K. Otto, Peleckas. Nuotr, A. Kalvaičio

Beliko septyni mėnesiai

LIETUVIŲ DIENA NIUJORKE
JUOZAS RŪBELIS

5

Lietuvių komiteto pasaulinei 
parodai ruošti parengiamieji dar
bai Niujorke eina pirmyn, ir su 
aiškia tendencija dar labiau įsi
bėgėti. Betgi tų visų darbų įvyk
dymas priklausys nuo lėšų sutel
kimo. šios parodos rengėjų akys 
dabar yra nukreiptos į JAV ir Ka
nados lietuvių duosniąsias širdis, 
kurios turėtų sutelkti $35.000 fi
nansų sekcijos fondan.

Kaip žinia, mes toj parodoj da
lyvaudami iškelsime milijoninei 
laisvojo pasaulio žmonių miniai 
savo dailę, tautinius šokius, dai
ną, kultūrą ir priminsime jai apie 
mūsų tėvynei daromas skriaudas 
ir pareikšime mūsų ryžtą atgauti 
Lietuvai laisvę ir nepriklausomy
bę. Tokiam darbui įvykdyti reika
linga efektyvi talka, kuri kiltų iš 
mūsų solidarumo jausmo ir tė
vynės meilės gilaus supratimo. 
Pasaulinėje parodoje Niujorke 
Lietuvių Dieną norime padaryti 
didžiule tautine manifestacija. 
Turime žiūrėti, kad ji pavyktų 
gerai ir kad po to netektų mums 
rausti prieš svetimuosius ar tar
pusavy jieškoti nepasisekimo tik
rųjų kaltininkų. Laiko turime 
nedaug — vos septynis mėnesius, 
o nenuverstų darbų — kalnai. 
Propaganda vyksta silpnai. Spau
da nepakankamai įsijungia į šį 
darbą. Antrosios tautinių šokių 
šventės Čikagoje organizavimo 
darbas buvo pradėtas kone prieš 
pusantrų metų.. Čikaga yra pajė
giausia lietuvių kolonija, kuri ga
li lengvai lenktyniauti su betku- 
ria kita lietuvių kolonija visokių 
kultūrinių parengimų, susibėgi
mų, na, ir aukų telkimu. Ji per 
pastarąją Lietuvių Tautinių šokių 
šventę persijojo $30.882,42 su
mą, pasilikdama sau $10.090,67 
gryno pelno.

. O kaip tas pinigas apsisuks

Niujorke? Parodos metu pajamų 
nebus — įėjimas į dainų ir šokių 
šventę visiems bus laisvas. Vyks
tantieji chorai ir šokėjai turės pa
tys keliones bei kitas su ja susi
jusias išlaidas apsimokėti.

Čikaga šokėjams kelionpinigių, 
išmokėjo $6.961,41. Joje dalyva
vo 615 vyr. ir 358 jaunesniųjų 
šokėjų. Lietuvių Dienai Niujorke 
yra užsiregistravę 13.000 daini
ninkų ir arti 400 šokėjų.

Viso to akivaizdoje teks vi
siems, įsijungusiems į tą darbą, 
įtempti jėgas ir pažadinti išmintį, 
kad tas didysis lietuvių pasirody
mas jei nepralenktų buvusių, tai 
bent išlaikytų jau pasiektą kultū
rinį lygį pademonstruojant sve
timiesiems mūsų tautinio meno 
apraiškas.

Paroda truks dvejus metus, tai 
ir mūsų joje dalyvavimas bei dar
bas prasitęs tiek pat laiko. Yra . 
jau kilęs sumanymas duoti ir mū
sų iškiliems solistams pasireikš
ti*

Jau pasistūmėta ta linkme su 
geromis viltimis. Pajudintas AL 
Tas, PLB, vyčiai, Liet. Susivieni
jimai, federacijos ir kt. Pamažu 
laužiamas sunkus darbas. Sąmo
ningas lietuvis trokšta ir tikisi ge
riausio pasisekimo. Tautinių šo
kių vadovė Jadvyga Matulaitienė 
iš Brooklyno prieš N. Metus man 
rašė: “Darbo turiu daug, dar dau
giau rūpesčių. Uždėta labai sunki 
pareiga, kurią nelengva vykdyti 
dėl... lėšų stokos... neturint 
entuziazmo iš žmonių pusės.” At
rodo, jei tektų susitikti ir su ki
tų sekcijų pirmininkais, netektų 
nustebti išgirdus tuos pačius rū
pesčius.

Kai toks milžiniškas Lietuvių 
Dienos Niujorke rengimo darbas 
yra jau pradėtas pilnu tempu, tai 
pats laikas visiems užsiregistra
vusiems dainos ir šokių meno an
sambliams subruzti jieškoti būdų 
telkti lėšas savo kelionėm. Pir
miausia išnaudotinas dabartinis 
dėkingas laikas visokiems kultū
riniams parengimams ruošti ir 
jais turtinti iždą, kad kuo ma
žiausiai tektų prašyti “išmaldos” 
iš organizacijų ir pavienių žmo
nių.

Netarkime, kad žmonės ima 
atbukti nuo meno apraiškų. Žino
kime viena, kad blogas tas me
nas, kuris nepadeda žmonėms su
artėti ir blogi tie žmonės, kurių 
menas suartinti neįstengia.

CALGARY, Alta.
KLB CALGARY APYL. VALDY

BOS surengtas L. kariuomenės šven
tės minėjimas 1963 m. lapkr. 30 d. 
pusėtinai pavyko; atsilankė daugiau 
kaip 45 asmenys. Pelno liko $20. Bu
vo pastatytas trumpas jaudinantis vei
kalėlis iš Lietuvos partizaninių kovų. 
Artistai mėgėjai buvo: P. Devenis, Pr. 
Gluoksnys, G. Rastenienė, O. Gluoks- 
nienė, A. P. Nevadienė ir R. Rasteny
tė. Artistai puikiai savas roles suvaidi
no. Vakaro kalbėtojas buvo majoras 
veter. gyd. Viktoras Sniečkus.

C. LIET. DRAUGIJOS SURENG
TAS N. METŲ SUTIKIMAS adv. J. 
Sniečkaus rezidencijoje sutraukė dau
giausia senosios kartos tautiečius. Va
karas buvo linksmas ir visus dalyvius 
patenkino.

KLB APYL. VALDYBOS POSĖDIS 
įvyko pirm. L. Rastenio namuose sau
sio 4 d. Nutarta pasiųsti aukų: L. ka
riuomenės invalidams $20 ir Vasario 
16 gimnazijai $20. Valdybą sudaro: 
pirm. L. Rastenis, ižd. A. P. Nevadie
nė ir sekt. Pr. Gluoksnys.

VEIKIA DVI ORGANIZACIJOS: C. 
Liet. Dr-ja ir KL Bendruomenės apy
linkė. Pirmojoj daugiausia susispietę 
senosios ateivijos tautiečiai, antrojoj 
— naujieji ir dalis senųjų. Besiruo
šiant bendrai minėti Vasario 16 tarp 
abiejų org-jų valdybų atsirado nuo
monių skirtumai. Dr-jos v-ba siūlė 
ruošti minėjimą-šokius be aukų rinki
mo ir kitų ceremonijų, o Bendruome
nės valdyba laikėsi nuomonės, kad ne
priklausomybės šventę reikia paminė
ti iškilmingiau — su prakalbomis, au
kų rinkimais T. Fondui, kaip tai buvo 
daroma ir anksčiau, ir tuo prisidėti 
prie Lietuvos laisvinimo. Dėlto B-nė 
nutarė rengti atskirą Vas. 16 minėji
mą. Kor.
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e šeimos židinys
Skyrių veda IRENA LUKOŠEVIČIENĖ

PIRMIEJI ŠEIMOS ŽINGSNIAI 
IR RŪPESČIAI

Kiekviena šeima turi individu
alų ir savitą gyvenimą bei tvar
kymosi būdą. Iš kitos pusės, 
kiekviena šeima išgyvena vi
soms bendrą gyvenimo ciklą, ne
žiūrint jos išsilavinimo, ekono
minės ar socialinės padėties. 
Kiekviena šeima turi kūrimosi 
perijodą, kada vyras ir žmona 
pažįsta - atranda vienas kitą to
kius, kokie jie esmėje yra; ka
da pradeda dviejų būtybių sava
rankišką gyvenimą su visais rū
pesčiais ir džiaugsmais. Po šio 
pirmo perijodo seka šeimos au
gimas — vaikų gimimai, jų au
gimas ir auklėjimas. Šeimos gy
venimas keičiasi, pilnėja. Narių 
tarpusavio santykiai tampa kom- 
plikuotesni, o tėvų atsakomybė 
ir pareigos didėja. Tada seka 
vaikų brendimas ir pasiruošimas 
savarankiškam gyvenimui. Po to 
šeimos lizdas pradeda tuštėti. 
Tėvai tampa seneliais su kita at
sakomybe ir pareigom. Kiekvie
nas šeimos gyvenimo peri j odas 
turi savo paskirtį ir yra savaip 
charakteringas.'

Gyvenimui kintant
Mūsų laikais visas gyvenimas 

staigiai kinta ir progresuoja. Tai 
atsiliepia ir šeimos gyvenime. 
Paskutiniai tyrimai rodo, kad 
mūsų laikais vyrai ir moterys 
tuokiasi daug jaunesni, šeimos 
prieauglio perijodas yra daug 
trumpesnis. Vaikai pradeda sa
varankišką gyvenimą daug anks
čiau. Tėvai lieka vieni daug jau
nesni ir ilgesni laiką. Turint vi
sa tai galvoje yra svarbu, kad 
šeimos pirmieji žingsniai būtų 
pozityvūs ir subrendę — jie pa
deda pagrindus ateičiai.

Vyras ir moteris, ateidami 
šeimon, atsineša savo jaunystės 
svajones ir idealus, kuriuos mė
gina bendram gyvenime reali
zuoti. čia tenka padaryti vienas 
kitame daug atradimų, susipa
žinti ir susigyventi. Bendras šei
mos gyvenimas iškelia eilę rei
kalavimų: piniginių, dvasinių, 
seksualinių, religinių, socialinių 
ir t.t.

Praktiniai klausimai
Vienas pirmųjų klausimų, 

prieš kuri atsistoja besikurian
ti šeima, yra butas — gyvenama 
vieta — namai. Kūrimosi metais 
buvo dažnas reiškinys, kad jau
na pora apsigyvendavo pas vie
nus ar kitus tėvus. Gyvenimo 
praktika parodė, kad toks kūri
mosi būdas nėra pats geriausias. 
Jauna pora lieka tėvų tiesiogi
nėj Įtakoj ir jų savarankiško gy
venimo kūrimas nevisuomet tu
ri palankias sąlygas. Todėl ne
nuostabu, kad šių dienų sutuok
tiniai stengiasi Įsikurti atskirai.

Pradedanti šeimynini gyveni

mą jauna pora dažniausiai netu
ri didelių santaupų nei kapitalo, 
kad galėtų įgyvendinti visas sa
vo svajones ar reklamų perša
mo gyvenimo lygį. Iš kitos pu
sės, Amerikos žemyne daugeliu 
atvejų šeimos vertė, šeimos pa
sisekimas yra matuojamas pagal 
tai, kaip moderniai ir prabangiai 
susitvarkė savo butą, kokiu au
tomobiliu važinėja, kur ir kaip 
atostogas praleidžia ir t.t. Visa 
tai kyla iš lenktyniavimo ir am
bicijos, kad nebūtum skaitomas 
prastesniu už Jonus, Petrus ar 
kitus. Taip dažnai jauna šeima 
pradeda gyventi ne pagal savo 
išgales, bet pagal aplinkos lygį. 
Tenka tada papildyti pragyveni
mo šaltinį, nes vien tik vyro al
ga pasidaro nepakankama. Daž
niausiai sutinkama išeitis yra 
žmonos darbas. Statistikos rodo, 
kad 40% Amerikos moterų dir
ba pirmaisiais vedybų metais. 
Šiuo atveju iškyla nenumatytų 
problemų, nes nevisos moterys 
pajėgia dirbti ir tvarkyti šeimos 
gyvenimą. Taip pat nevisi vyrai 
nori ir gali padėti namų apyvo
kos darbuose.

Drauge planuoti 
ir tvarkyti
Todėl yra labai svarbu, kad 

jauna pora iš pat pradžios steng
tųsi savo bendrą gyvenimą pra
matyti ir kurti pagal abiejų pa
čias geriausias galimybes. Daž
nai pirmose vedybų dienose su
tikti piniginiai sunkumai ir ne- 
datekliai palieka daug kartėlio 
ir užtemdo nevieną džiaugsmo 
bei laimės valandą. Idealu, ka
da vyras ir žmona kartu išmoks
ta pramatyti ir suplanuoti savo 
išlaidas, savo pirkinius. Tokiu 
būdu jauna pora gali lengviau 
atsispirti reklamų ir aplinkos 
spaudimui. Taip pat gali leng
viau pramatyti tolimesnes išlai
das, pasidalinti atsakomybe kas 
ką moka ar perka.

Visi šie faktai yra svarbūs ir 
reikšmingi ir kitose gyvenimo 
srityse, šių dienų jauna šeima 
turi pati susikurti ir nusistatyti 
savo atskirų narių vaidmenį bei 
atsakomybę. Gyvenimas nėra iš 
anksto Įstatytas i rėmus, kaip 
pvz. pradžioj šio šimtmečio ar 
anksčiau, kai buvo aišku, kad vi
sa eilė darbų ir sričių priklauso 
vyrui, o visa kita —* tik mote
riai. šiandien, ypač jaunesnėj 
kartoj, galima vis dažniau ir daž
niau sutikti šeimų, kur vyras pa
deda namų apyvokos darbuose, 
o moteris dažo sienas ar atlieka 
kitus nebūtinai “moteriškus” 
darbus, žinoma, ir šiuo atveju, 
tiek vyras tiek žmona turi savo 
auklėjimą, savo tėvus ir savo 
vaikystės aplinką, kurie kiekvie

nam įdiegė pagrind. vertybes.
Atvira širdimi
Bendro gyvenimo darnumas 

šeimoje priklauso nuo vyro ir 
žmonos nuoširdumo ir atvirumo 
vienas kitam. Nuoširdumas ir 
atvirumas padeda nugalėti daug 
sunkumų ir tuo pačiu sujungia 
tampresniais ryšiais. Iš nuošir
dumo ir atvirumo išplaukia da
linimasis džiaugsmais ir skaus
mais ar nepasisekimais.

Dalintis džiaugsmu ar laime 
šeimoje reiškia ją padidinti — 
išplėsti. Išreikšti savo nesėkmę 
ar skausmą artimam žmogui — 
tai reiškia pasiguosti, būti su
prastam.

Pasiaukojimas yra dar vienas 
svarbus šeimos gyvenimo darnu
mo faktorius, žmogus, kuris ne
pajėgia galvoti apie kitą, kurio 
visas dėmesys yra sukoncentruo
tas į save, niekuomet nepajėgs 
nei rasti, nei duoti laimės.

Džiaugsmas ir sveikas humo
ras yra dalykai, kurie gal ma
žiausiai vietos turi mūsų šeimo
se. Skubėjimas, rūpesčiai, kas
dieniniai reikalai pavergia daž
nai visą žmogaus asmenybę. 
Džiaugsmas ar juokas pasidaro 
tik svečių nuopelnas. Tokiu bū
du kasdieninis gyvenimas pasi
daro monotoniškas — nuobodi 
rutina.

Visi šie esminiai bendro gy
venimo momentai yra labai svar
būs ir lygiai vienodai nuo žmo
nos ir vyro priklausomi, lygiai 
vienodai abiejų kuriami. Dažnai 
šeimos darnumas priklauso nuo 
pačių pirmųjų gyvenimo mo
mentų. Yra įvairių būdų pasise
kimui užtikrinti.

Tinkamai pasiruošti
JAV ir Kanadoj yra gana pla

čiai praktikuojami jaunavedžių 
paruošimo kursai. Tų kursų me
tu yra nagrinėjama ir iškeliama 
vedybinio gyvenimo esmė, šei
mos paskirtis, vyro ir žmonos 
santykiai ir įvairios esminės šei
mos gyvenimo problemos. To
kie kursai veikia prie parapijų 
arba šiaip organizacijų.

Patartina, kad jauna pora 
j ieškotų išeities gyvenime sutin
kamoms problemoms, nelaukda
ma aštresnių konfliktų ar nesan
taikos. Yra' Įvairių galimybių: 
“marriage counselling”, “Fami
ly Social Service”, kunigas, gy
dytojas ir pan.

Negalima nepaminėti ir lite
ratūros — skaitymo knygų, nag
rinėjančių šeimos gyvenimo 
klausimus. Sąmoningumas ir su
brendimas nuo pat pirmųjų šei
myninio- gy venimo momentų ga
li užtikrinti daugiausia laimes ir 
darnumo. I. L.

SVEIKATOS KLINIKA -
HEALTH CLINIC
Vienintelė valdžios registruota, natūralaus gydymo, lietuviška 
klinika. Įvairūs spinduliai, elektros ir fiziniai rankų masažai; 
spindulinės ir garų vonios; gydomieji judesiai ir kita.

474 Roncesvalles Avė. • Tel. LE 3-8008
B. Naujalis, R.M.N.Pt.
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Kiek komunistams pavyko iki 
šiol įsitvirtinti Afrikoje? Šį klau
simą išsamiai nagrinėja Paryžiuje 
Tėvų jėzuitų leidžiamas mėnesi
nis žurnalas “Etudes” 1963 m. 
gruodžio nr. Straipsnio autorius 
P. Chauleur, kuris, kaip matyti, 
yra gerai susipažinęs su politine 
anksčiau buvusių prancūzų koli- 
nijų Afrikoje raida, aprašo'aplin- 
kybes, kurios palengvino komu
nizmo infiltraciją, ir tos infiltra
cijos būdus.

PRANCŪZŲ KOMPARTIJA
Jei komunizmas minėtoje Afri

kos dalyje šen ar ten kiek prigi
jo, tai Kremlius turėtų būti dė
kingas prancūzų komunistų parti
jai, kuri visu svoriu per savo pro
fesines sąjungas C.G.T. stengėsi 
afrikiečiams perduoti ne tik or
ganizacinį patyrimą, bet ir mark
sistines doktrinas.

Aišku, šiame žygyje prancūzų 
kompartija nebuvo viena. Oficia
liais keliais traukė Afrikon pa
stiprinimas iš raudonųjų Rytų: 
nuo 1958 iki 1962 m. į pietus nuo 
Saharos Sov. S-ga sugebėjo atida
ryti 14 pasiuntinybių, Čekoslova
kija — 10, Lenkija — 9, Vengri
ja ir Bulgarija 5. O su tom pa
siuntinybėm tuoj pat atsirado vi
sokie ekspertai, paskolos, preky
binės sutartys ir stipendijos stu
dentams.

P. Chauleur išskaičiuoja komu
nistų “dovanas* atskiriems kraš
tams, kaip Ganai, Gvinėjai, Belgų 
Kongui, Mali, Kamerūnuip Nige

ĮSIGALĖS KOMUNIZMAS AFRIKOJE?
rijai ir k. Bet mes šitą statistinę 
dalį peršoksim ir toliau paseksim, 
ką autorius galvoja apie marksiz
mo ir “afrikinio socializmo” san
tykius.

PANAFRIKANIZMAS
IR SOCIALIZMAS
Afrikos politika, pabalansavu- 

si tarp kairės ir dešinės, apsistojo 
prie dviejų ašių: panafrikanizmo 
ir “afrikinio socializmo”. Panafri- 
kanizmas siekiąs suvienyti išsklai
dytas ir kartais priešingas negrų 
jėgas. Kalbant apie “ąfr. socia
lizmą”, tenka pastebėti, kad afri
kiečių socializmas nėra toks pat 
kaip europiečių, nes skirtingos 
yra tų žemynų istorijos ir sociali
nės struktūros. Pagal Gvinėjos 
prezidentą S. Tourė, Afrikoje 
“klasių kova negalima, nes nėra 
klasių, yra vien socialiniai sluogs- 
niai”. Norint subendrinti gamy
bos gėrybes, reikia, kad jų būtų. 
Staigiai socializavus prekybą, 
kaip tai buvo padaręs S. Tourė, 
iškyla nenugalimi sunkumai dėl 
atitinkamų kadrų stokos. Todėl 
ir tam pačiam S. Tourė nieko ki
to nelikę, kaip atstatyti laisvę 
prekybos srity.

NĖRA PRAMONES
Mašinizmo atžvilgiu dabartinė 

Afrikos padėtis taip pat niekuo 
nepanaši į 19-to š. būklę Europo
je. Kylanti pramonė spėjo apimti 
tik 5% afrikiečių.. Visur stinga 
mašinų, nes nesą kapitalo — nei 
privataus nei viešo — joms įsigy
ti. Tad būtina Įsileisti svetimą ka
pitalą. Dėlto socialistiškiausia 
centrinės Afrikos valstybė yra 
tampriausiai susirišusi su viena 
pajėgiausių kapitalistinių Euro
pos draugijų.

Esant tokiai padėčiai, negali 
būti kalbos apie Markso socializ
mą. Senegalo respublikos prez. 
Senghoro žodžiais “socializmas 
mums reiškia ne ką kitą kaip ra
cionalių žmonių bendruomenės, 
imant ją visumoje, organizavimą 
pagal moderniausius ir veiksmin
giausius mokslinius metodus". Ir 

Senghoras tiki, kad socializmas 
išaugsiąs iš afrikietiškų sąlygų.

SOVIETŲ SATELITAI?
Ar pavyko sovietams įtikinti 

afrikiečių vadus, kad jie taptų so
vietų satelitais? P. Chauleur ma
no, kad vargu, nes daugelis vadų 
esą išaugę prancūzų politikos ei
goje, kuri leido afrikiečiams už
imti gana augštas funkcijas politi
nėse institucijose. Todėl afrikie
čių vadai jaučia polinki Vaka
rams, nors iš kitos pusės juose 
yra gyvas noras būti nepriklauso
mais. Už tai sovietai, prisistatę 
pas afrikiečius su reikalavimais 
kuo greičiau pasirodyti “dėkin
gais” už jų “dovanas”, gavo šal
tą dušą.

Negeriau sekėsi ir “specialis
tų” kadrams iš Čekoslovakijos, 
Bulgarijos, Rusijos. Tropiniams 
kraštams jie nebuvę tinkamai pa
ruošti. Tokie rusai gyvenę užsida
rę savo rately, nesistengdami už
megzti asmeninių draugystės ry
šių. Be to, jie buvę išmušti iš pu
siausvyros. Išmokę sausos logi
kos, jie susidūrę su jiems nieko 
nesakančiais emociniais ir gimi
nystės elementais, kurie įtaigoja 
afrikiečio sprendimus. Nemažes

Toronto studentų parengime: kas laimės?
Loterijos bilietus traukia Dailydaitė ir Rinkūnaitė

"Vilnius - rytų 
Jeruzalė"

šv. Kristupui — Vilniaus mies
to simboliui, Vilniuje jau nebėra 
vietos — pabrėžė Lietuvos sosti
nėje apsilankęs vokiečių laikraš
tininkas Hans - Ulrich Engei 
(“Stuttgarter Zeitung”, nr. 1). At
pasakojęs Kristupo legendą, 
straipsnio autorius teigia, kad is
torijoje Vilnius laikomas “Rytų 
Jeruzale”, kad istoriniai jis buvo 
dviejų linijų susikirtime ir j j| 
gravitavo keturi miestai: senasis 
Petrapilis, Varšuva, Karaliaučius 
ir Maskva. Esą mieste susipina 
Vakarų ir Rytų elementai, o am
žiaus pradžioje' Vilniuje gyveno 
gudai ir lenkai, ukrainiečiai ir vo
kiečiai, žydai ir lietuviai. Kristų- ' 
pas savo sienose pakentęs visus 
— ir žydus ir katalikus, rusus or
todoksus ir net mahometonus. 
Straipsnio autorius primena Lie
tuvos konfliktą su Lenkija, lenkų 
ultimatumą ir Vilniaus gąžinimą 
Lietuvai. Lietuvos prijungimas 
prie Sovietų S-gos sugriovė visas 
lietuvių, lenkų ir gudų viltis.

Jau daugiau nebešviečia įvai
rių tikybų gyventojus jungęs tikė
jimo švyturys. Kristupui su Ku
kiu Jėzumi čia jau nėra vietos..

nių sunkumų kėlęs ir kalbų ne
mokėjimas.

AFRIKA DAR
NEAPSISPRENDUSI
Sovietų politika Afrikoje, anot 

P. Chauleur, yra nukreipta į atei
tį. Jie nori per eilę metų išauklė
ti komunizmo dvasioj afrikiečių 
valdininką. Tam tikslui 5-6.000 
afrikiečių buvo duotos stipendi
jos studijuoti komunistinių kraš
tų universitetuose (įdomu ta pro
ga pastebėti, kad afrikiečių stu
dentų skaičius Prancūzijoje sie- 
kie 6-7.000!), Bet kokia bus tų sti
pendijų nauda Kremliui, sunku 
pramatyti. Incidentai Sofijoje, 
Prahoje, Maskvoje rodo, kad yra 
susirinkę medžiagos, kuri gali 
versti studentus iš Afrikos pakeis
ti pirmykštį nusistatymą. Iš kitos 
pusės, Afrikos vyriausybės nedvi
prasmiškai pageidauja, kad kad
rai būtų paruošti jų pačių kraš
tuose. Jos net yra uždraudusios 
savo kraštų studentams priklau
syti svetimoms organizacijoms.

Taigi, Afrika, P. Chauleur spė
jimu, dar nesanti galutinai apsi
sprendusi. J. Pipiras

LIETUVA DABAR

Klaikaus 
siaubo 

replėse
Irika Našliūnaitė

* ★ *

— Praėjo daug laiko. Aš grįžau į Lietuvą, tu 
buvai gyvas, bet man buvo uždrausta pas tave eiti.

Mane iš š. išvežė į K. ir atidavė “Hitlerjugend” 
auklėti. Aš į tave, tėvai, žiūrėjau kaip į nusikaltėlį. 
Aš tikėjau į Hitlerį daugiau kaip į Dievą, ne aš 
viena — visi jaunieji. Aš tikėjau, kad Hitleris lai
mės. Juk man buvo gera — aš mokiausi, tapau jau
nimo vadove, žygiuodavom su daina. Mano pasaulis 
atrodė gražus. Tik vieną kartą slapta atvažiavau į S. 
ir naktį laukiau tavęs ant to pačio kiemo. Tu par
ėjai ir verkei taip pat, kaip šiandien. Tu nuvedei, 
parodei sušaudytus žydus, tu parodei mūsų kaimy
no G. šeimą. Jie sušaudė G., sūnų V., su kuriuo aš 
ėjau į mokyklą, G. ir žydus kaimynus M. Aš verkiau. 
Atsisveikinusi tave grįžau į K. Tu prašei, maldavai 
mane pasilikti; žadėjai paslėpti mane nuo vokie
čių. Bet aš tavim netikėjau, aš tikėjau, kad Hitleris 
laimės. K. aš stipriau nukentėjau, kad pas tave 
buvau.

O tada, kai vokiečių kariuomenę sumušė rusai, 
mes bėgom į K., nes aš mokiaus pašte ir ten pate
kau į paštą. Kai K. bombardavo, mus iškėlė j D. 
su kitomis merginomis. Ten papuoliau į kariuomenę 
kaip “Luftwaffenhelferin”. Tai buvo 1944 m. Aš vis 
tikėjau, kad Hitleris laimės. Iš ten į D. ir vis su stip
riu pasitikėjimu ”wir werden slegen”. O 1945. V. 8. 
Karlsbade, Čekijoj, aš papuoliau į rusų nelaisvę.

Tėve, šiandien dar matau ir matysiu, kaip būrys 
kareivių bėga į mus, baugina, juokiasi. Tada — į 
Lenkiją, stovyklą Ravitsch, o iš ten — sudaužytos, 
suniekintos ir supurvintos —■ į nelaisvę, į "plačią 

tarybinę žemę”. Kiek merginų tapo motinom, kiek 
mirė badu, kiek mus kankino. Ir dar nepasibaigė 
kankinės keliai... Tiek Hitleris, tiek Stalinas — 
man jie abu žmogžudžiai. Sakyk, kas Tu esi? Ar Tu 
matai kiek ašarų, ar Tu tėve matai?

— Taip, dukra, aš matau, bet ar tu nesidžiaugi, 
kad aš gyvas? Juk Hitleris kalčiausias, o tu mano 
vaikas.

— Ar tu dar gali rusus mylėti, ar tu nematai 
mano sukapoto kūno?

Tėvas priėjo visai arti ir tarė:
— O tu, dukra, kovojai, mylėjai Hitlerio įsaky

mus, kad jis ir tavo tėvą nuteisė sušaudyti.
— Aš vaikas dar buvau, bet rusai dar ir dabar 

veža nekaltus žmones.
★ * *

Rytojaus dieną aš nuėjau į kapus, bet tvoros 
nebuvo — tik apkasai per vidurį padaryti. Motinos 
ir dviejų brolių kapas, kad ir apžėlęs, dar tebebuvo. 
Aš meldžiausi. Taip tylu, ramu ir gera...

Parėjusi galvojau, ar aš galiu tėvu tikėti, ar jis 
ne komunistas? Kaip man Stasę išgelbėti, jis turi 
žinoti... O gal laikyti paslaptyje?...

Aš eidavau pas Stasę, lankydavau jos vaikus ir 
pareidavau kitą dieną, nes pėsčia negalėdavau su
vaikščioti tą pačią dieną.

Po kiek laiko Stasę paleido. Ji apsigyveno pas 
vieną moteriškę. O aš rūpinausi ja toliau, bet už 
vėlų parėjimą tėvas mane kartą išbarė.

— Kur tu valkiojais per naktį, su kokiais ban
ditais?

— Tėve, jie ne banditai, jie kariauja prieš ko
munizmą!

— Ach, matai, tai tie, kurie padėjo šaudyti žy
dus, yra tavo draugai. Tu esi valkata!

Man šie žodžiai buvo skaudūs. Tėvas, kuris mane 
mažą augino ir rūpinosi manimi, drįsta sakyti “val
kata”. Bet aš nusistačiau ir toliau padėti; kas bus, 
man vistiek.

Aš dar turėjau brolį, kuris buvo pirmosios mano 
tėvo žmonos. Jis buvo išbėgęs į Rusiją, kitaip būtų 
jį vokiečiai sušaudę. Jis grįžo pas tėvą, pradėjo dirb
ti komunistinėje partijoje, tapo garsiu piliečiu ir 
vadinasi "tarybiniu didvyriu”. O aš vis pareidavau 
vėlai, nes padėdavau ir partizanam maistą pristatyti. 
Vieną vakarą laukė brolis ir tėvas manęs pareinant 
ir barė mane abu. Aš tylėjau, ką gi man sakyti?

Tėvas klausė:
— Su kokiu banditu susitinki? Tu Hitlerio armi

joj tarnaudama pasidarei paleistuve!
— Netiesa, aš buvau švari, bet jūsų raudonar

miečiai supurvino mane, ir aš jų nekenčiu!
★ ★ *

Vieną šeštadienį brolis mane paėmė į šokius, į 

kaimą. Ten visi šoko, dainavo. Buvo ir vienas rusų 
karininkas, kuris mane vedė šokti. O kai rusas veda 
šokti, atsitraukia visi lietuvių vyrai. Bet ką daryti? 
Rusas su ginklu išvedė mane į kiemą.

— Na, Hitlerio dukra, — tarė rusas.
Aš kirtau jam į veidą. Tuo tarpu išėjo brolis ir 

liepė mane paleistu Iš tolo atėjo būrys kariškių. 
Tai buvo Lietuvos partizanai. Mes trys pasislėpėm. 
Trys vyrai liko kieme, kiti suėjo Į vidų, liepė vi
siem išsirengti ir šokti, o po šokių šeimininkam Į 
sėdynę bučiuoti. Vienas partizanų tarė:

— Mes kenčiam, o jūs ką darote?
Mes trys kaip negyvi gulėjom. Juokėsi visi iš 

tų šokių, o jaunimas bijojo į juos eiti.
Vieną vakarą, kai tėvo ir brolio nebuvo namie, 

aš parsivedžiau Stasę ir tris vokiečių belaisvius. Bet 
tėvas, kuris dirbo vertėju, grįžo ir užtiko mus visus. 
Tada jis man pasakė:

— Tau mieli šie žmonės. Eik iš mano namų! Aš 
negaliu tavęs bausti, įkišti kalėjiman; išeik, tu ne
gali būti mano dukra!

— Aš atsisukau į tėvą ir pasakiau:
— Taip, aš myliu šiuos žmones ir išeinu.
Nors buvo šalta žiema, bet aš išėjau kartu su 

Stase. Mes ėjome J. link. Tikėjome, kad naujieji 
1947 metai gal ką geresnio atneš.

Tarp komunistų
ir partizanų
Stasė turėjo daug pažįstamų ir mes apsigyvenome 

vienoj lietuviškoj šeimoj J. Sutikom Naujus Metus 
šioje šeimoje, o po Naujųjų Metų išėjau darbo jieš- 
koti: Tuoj mane priėmė į paštą, visai neklausdami 
kas aš esu. AŠ rašyti ir dirbti prie telefono mokė
jau; išmokau tuoj abonentų numerius ir dirbau.

Pirmoji pažintis — buvo katalikų klebonas A. 
Mes su Stase dažnai lankydavomės. Po kiek laiko 
susipažinau ir su evangelikų kunigu G. Bet vieną 
kartą man pasakė viršininkas, kad bažnyčios nelan
kyčiau.

Aš vis galvojau apie savo tėvą ir žinojau, kad 
jis ateis pas mane. Bet kodėl mes negalime vienas 
kito suprasti?

Dažnai pašte vykdavo susirinkimai, paskaitos, kur 
aiškindavo apie "buožes”, "vokiškuosius nacionalis
tus” ir didžiausią liaudies priešą “Bažnyčią”. Moky- 
davo vakarais rašyti ir dainą apie Staliną:

Mes su Stalinu į saulę, 
M's su Stalinu kovon, 
Tenedrįsta nieks pasauly 
Kelti kojos Lietuvon.

Svarbiausias mokslas — politika, tada saviveik

la, tautiniai šokiai. Mane išrinko sieninio laikraščio 
redaktore, vyresne telefoniste ir meno vadove. Rei
kėjo dirbti, reikėjo gyventi ir valgyti. Mes vaidino
me “Veroniką”, kur aš turėjau didelį pasisekimą, 
šokau šokius, taip pat ir Stasę pritraukiau. Mudvi 
kartu dainuodavom lietuvių mėgiamą dainą:

Kas kad namelis medinis, 
Aplinkui vijoklių žiedai

Arba:
Biro šaltos rasos nuo baltos gėlės, 
Ką aš čia mylėjau, kas mane mylės? 
Neseniai čia buvo meilė nekalta, 
Suposi už lango obelis balta.

Bet mūsų Lietuvos komunistai tuoj atnešė naujų 
dainų “tarybiškų”:

Koks gražus gimtasis mūsų kraštas, 
Kiek tų upių, gojų ir lankų!
Kito krašto tokio nesurasi, 
Kur taip žmogui gera ir jauku.

Vakarais sėdėdavau su Stase, kalbėdavau apie 
praėjusią bangą. Bet tai dar neviskas — mes tai 
žinojome.

★ * ★

Vieną rytą, eidama į darbą, pamačiau prie mili
cijos ant žemės — guli negyvi šeši lietuviai parti
zanai. Su uniforma, ant rankų rožančiai Stovėjo 
daug žmonių. Buvo prašoma — kas randa pažįstamų 
tuoj pranešti. Tuoj atsirado tokių, kurie išdavė. O 
rusam to ir tereikėjo; už tą jie vežė tūkstančius lie
tuvių — tėvus, gimines ir kaimynus.

Jauni, gražūs, tvirti vyrai gulėdavo ant gatvės 
tris, keturias dienas. Paskiau juos laidodavo naktį: 
įversdavo į duobę, kad namiškiai nerastų.

Mūsų partizanai šaudydavo komunistus — jų žū
davo taip pat daug. Kerštas ir baimė siautė kiek
vieną dieną. i. |Įt

★ * *

Aš susipažinau su vienu jaunuoliu — mes kartu 
dirbom ir gyvenom pas vieną šeimininkę. Jis buvo 
geras: gailėdavo nekaltų aukų, o vakare eidavom 
kartu į bažnyčią. Jis man daug padėdavo. 1947. m. 
20. aš tapau jo žmona. Tai buvo mano gyvenimo gra
žiausia diena. Stasė lydėjo mane. Ji man parūpino 
tautinius drabužius. Beveik pusė J. šventė , kartu — 
kiekvienas atnešė ką turėjo. Jonas sakė, kad bažny
čioje mes tuoksimės vėliau. Klebonas A. sutiko 
mums tai padaryti.

Po kiek laiko mano vyras tapo komjaunuoliu ir 
išvyko į K., į karininkų mokyklą. Jis rašė man kas
dien. Kai aš nuvykau į K. pas jį ir klausiau kada bus 
bažnytinės jungtuvės, jis man pasakė:

— Niekados! Nejaugi tu nesupranti, kad bažny
čia mūsų priešas? Aš pas buožes kiaules ganiau, • 

dabar galiu tapti karininku.
Aš ilgai žiūrėjau į jo akis ir galvojau kaip grei

tai gyvenime viskas keičiasi; iš to pamaldaus Jonelio 
staiga pasidarė “liaudies gynėjas”!

— Jonuk, ar tu galėsi šaudyti savo brolius?
— Taip, kurie prieš mūsų Tarybinę Lietuvą, vi

sus naikinsiu, kad ir savo tikrąjį brolį!
— Tu sukvailęs, tu protą pametei ir tingi dirbti!
Važiavau atgal į J. Nemune išplaukė ledai, grįžo 

pavasaris, grįžo paukščiai. Nemuno bangos su savi
mi nusinešė daug ašarų, daug kraujo. Bet kas at
mins? Viskas liks užmiršta.

Aš dažnai vaikščiodavau Nemuno pakrantėmis, 
bet ko jieškojau, pati nežinau. Kas ta meilė, kas tie 
pažadai, kodėl aš tapau jo žmona — aš savo širdžiai 
negalėjau atsakyti. Jis grįš, bet netoks kaip anks
čiau. Jis bus išdidus, šaudys brolius. Ir kodėl taip 
greitai pasikeitė? Ir vėl kilo mintis: ne, jis netoks; 
širdis, sąžinė liks jo švari; jis nepalies žmonių ir 
nekaltų ašarų motinos...

★ ★ ★

Aš apsigyvenau K. gatvėje prie Vytauto D. pa
minklo. Kaip ta gatvė anksčiau vadinosi, neatsimenu.

Kartą parėjusi į namus radau telegramą: "Irika, 
lauk manęs šį vakarą prie prieplaukos; grįžtu vaka
riniu garlaiviu”.

Buvo gražus gegužio vakaras. Viskas pradėjo ža
liuoti, o Nemunas toks tylus. Viskas man taip miela. 
Ir štai artėja garlaivis. Aš matau Joną karininko 
uniformoje. Jis gražus vyras; šypsena ta pati. Norė
čiau bėgti, bet negaliu: aš stoviu, o jis prieina. Ne
žinau, kas man nutiko — aš verkiau, bet jis man 
liko toks svetimas. Aš jo bijojau. Aš jo bijosiu, kaip 
tėvo ir negalėsiu visko pasakyti — turėsiu būti už
sidariusi, slėpti. Ir koks bus gyvenimas? Ar tai čia 
meilė? Juk taip gera viską pasakyti, pasiguosti.

Aš ėjau ir tylėjau.
— Irika, tu tyli? Ar nemyli manes? Gal kitą 

pažinai per tą laiką?
— Tu pats gerai žinai, kad aš to nedarysiu.
— Bet ko tyli? Kalbėk, pasakok viską! Aš toliau 

mokysiuos, nes noriu tapti garbingu žmogumi.
— O aš liksiu vėlei viena kaip po vestuvių. Ne

jaugi tau meilė nebrangesnė kaip ta garbė?
— Tu, Irika, nesukanti. Tau reiktų išaiškinti, 

kokie mes laimingi ir laisvi esame.
Aš stengiausi būti linksma, dirbau, nes darbas 

daug žmogui padeda viską pamiršti.
Jonas išvažiavo. Aš jį išlydėjau, bet širdis, rodos, 

vis sakė, kad įvyks kažkas baisaus. Grįžau, nes nuo 
6 vai. vakaro turėjau dirbti iki 12 vai. nakties.

R.M.N.Pt
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Pavergtoje tėvynėje
KOMPAKTUOS XIV 
SUVAŽIAVIMAS 
Vilaiuje įvyko Lietuvos komparti

jos XIV suvažiavimas. Pirmuoju ck 
sekr. išrinktas A. Sniečkus, antruo
ju — B. Popovas; kiti sekretoriai — 
A. Barauskas, A. Barkauskas, J. Ma- 
niuŠis, R. Songaila; ck prezidiumo 
nariai — A. Barauskas, A. Barkaus
kas, A. česnavičius, J. Maniušis, J. 
Paleckis, B. Popovas, A. Sniečkus, R. 
Songaila ir M. šumauskas. Naujųjų 
vadų tarpe trūksta M. Gedvilo, kuris 
turbūt nutarė pailsėti Soči kurorte. ’

Kompartijos ck eilėse apstu gryna
kraujų rusų: G. Balasanianas, N. 
Brezniakas, F. Jekateriničevas, K. Ka
lašnikovas, V. Kolesnikovas, N. Lav- 
rentjevas, A. Logačiovas, M. Ostapen- 
ka ir t.L

NUMIRĖLIS PRISIKĖLĖ...
Išvažiavo palangiškis Dovydas 

Bručkus į Vilnių giminių aplankyti. 
Užtruko porą savaičių, o kai grįžo 

. namo, žiūri — jo buto durys užplom
buotos. Kažkas, pasirodo, pranešė 
Palangos vykdomajam kom-tui, kad 
Bručkaus jau gyvųjų tarpe nebėra. 
Lankėsi Bručkus komitete, įrodė, 
kad jis dar gyvas, bet komiteto po
nai, pasikliovę gandais, teisinasi: 
“Taip tai taip, bet tamsta sumaišei 
visas kortas... mes, matot, ir tams
tos butą jau kitam žmogui pasky- 
rėme...”

MIŠIOS RAUDONDVARIO 
BAŽNYČIOJE
Kartu su kitais savisaugos batalijo- 

no nariais buvo nuteistas ir sušaudy
tas Jonas Davalga. Raudondvario baž
nyčioje kun. Ant Rinkevičius už jo 
vėlę atlaikė gedulingas pamaldas, ku
rios sukėlė įtūžimo bangą komunis
tų tarpe. Tūlas H. Savickas pvz. tai 
pavadina didžiausiu “tarybinės visuo
menės” įžeidimu. Jo nuomone, tai 
esąs pasityčiojimas iš tų, kurie žuvo 
kovoje už komunizmą.

KRAUJAS KAUNO GATVĖSE
Georgijus Andrejevas, savavališkai 

įsėdęs į automobilį, nutarė pasivaži
nėti Kauno gatvėmis. Laisvės alėjoje, 
lėkdamas per raudonas šviesas, jis 
partrenkė dvi XIII vid. mokyklos 
moksleives — Nijolę Raudytę ir Ma
rytę Juodytę. Nijolė buvo vietoje už
mušta, o Marytė sunkiai sužeista. Gir
tas vairuotojas net negalvojo sustoti 
nelaimės vietoje. Ties Panemunės til
tu jis partrenkė ir suvažinėjo per gat
vę ėjusį pensininką Andriejų Eichen- 
bergerį. Tolimesnį kraujo praliejimą 
sustabdė iš paskos važiavęs Vladas 
Sankauskas, savuoju sunkvežimiu gir
tam rusui pastodamas kelią. Tik po 
gerokų grumtynių G. Andrejevą pa
vyko perduoti milicininkams.

—vkst—
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salėje, 130 Frood Rd., Lietuvos nepri-

1964. IL 6. Kr. 6 (733)

Stasė Gisienė atvyko iš Brazilijos paviešėti pas dukrą p. Bud- 
riikienę, žentą ir anūkus Toronte. Jei pasiseks, galvoja apsi
gyventi Kanadoje.

DELHI, Ont.
ŠAULIŲ VEIKLA. — Sausio 25 d. 

šaulių būrys lenkų salėje suruošė sa
vo tradicinį zuikių balių, į kurį atsi
lankė apie 200 vietos lietuvių ir sve
čių iš Toronto ir kitų vietovių.

Vaišių metu vietos būrio pirm. Stp. 
Jakubickas savo trumpu žodžiu primi
nė, kad šis pobūvis yra jungiamas kar
tu su Klaipėdos krašto atvadavimu; 
apibūdino Klaipėdos atvadavimo reikš
mę Lietuvai ir vienos minutės susi
kaupimu buvo pagerbti atvadavimo 
kovose žuvę šauliai.

Šauliai ir patrijotinė liet, visuome
nė, pagal LŠST c. valdybos aukų la
pą, Klaipėdos kr. atvaduotojui pulk. 
M. Kalmantui - Bajorui, dabar sergan
čiam, suaukojo $88,62.

Po $5: Štp. Jakubickas, G. Rugienis, 
Alf. Rudokas, D. Žiogas, P. Ąžuolas,
J. Rimkus, Pr. Kaziukonis, St. Gribliū- 
nas, P. Augaitis, Gricevičius, Bendikas;

$2: Vyt. Pečiulis, B. Povilaitis, K. 
Lukošius, B. Stonkus, Ant. Vidmantas, 
M. Miceikienė, S. Kairys, Ant. Vaitas,
K. Ratavičius, E. Bačiūnienė, V. Vait
kus, J. Vitkauskas, J. Jakaitis, St. Au-

gustinavičius ir Br. Dirsė;
$1.50: VI. Vindašius; po $1: S. Vai

kutis ir J. šakinis. Auka pasiųsta Lš 
ST c. valdybos pirmininkui.

Valdyba nuoširdžiai dėkoja būrio 
šauliams ir visiems vietos lietuviams, 
prisidėjusiems prie zuikių medžioklės: 
A. Augustinavičiui, P. Augaičiui, Br. 
Dirsei, St. Augustinavičiui, Vikt. Ne- 
murai, Pr. Pukui, Pr. Pargauskui, A. 
Langui, A. Šulcui, L. Rutkauskui ir 
G. Rugieniui.

Malonioms šeimininkėms už taip 
skaniai pagaminta zuikieną bei rūpes
tingą aptarnavimą reiškiame didelę ir 
nuoširdžią padėką ponioms: M. Ąžub- 
lienei, L. Nemurienei, L. Pukienei, E. 
Rugienienei, R. Augustinavičienei, J. 
Žiogienei, E. Bačiūnienei, Br. Rudo
kienei ir V. Jakubickienei.

Taipogi nuoširdi padėka ir visai lie
tuviškai visuomenei už atsilankymą, 
aukas, bendradarbiavimą ir parėmimą 
šauliško, tautiškai kultūrinio darbo. 
Visiems nuoširdus šauliškas ačiū.

Stepas Jakubickas,
Delhi šaulių būrio v-bos vardu

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI $3.000, mor- 
gičin paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvvbės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21. MAIN STREET EAST, ROOM 207 “Telefonas JA. 84)511

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS — vasario 16 d. AV baž
nyčioje bus iškilmingos pamaldos ir 3 
v. p.p. Liet. Namų salėje, 1083 Main 
St. E., minėjimo aktas. Paskaitininku 
yra pakviestas iš Toronto žinomas pe
dagogas A. Rinkūnas. Meninėje prog
ramoje: parapijos ir mokyklos chorai, 
sol. V. Verikaitis, mūsų tautinių šokių 
“Gyvataras” dvi grupės, vad. G. 
Breichmanienės ir L. Virbickaitės, 
deklamatorė — J. Kaminskaitė.

Dalyvauti tos dienos iškilmėse ne
turėtų būti vien tik įdomumo reikalas, 
bet mūsų tautinio įsipareigojimo. Nau
dotis sale galėsime tik ribotą laiką, 
todėl minėjimas prasidės 3 v. p.p. 
punktualiai. K. M.

KLB HAMILTONO APYL. RINKI
MINĖ KOMISIJA skelbia, kad rinki
mai į apylinkės valdybą ir kontrolės 
komisiją 1964-65 m. kadencijai įvyks 
1964 m. vasario 16 d. Hamiltone se
kančia tvarka: nuo 9 v.r. iki 1 v. p.p. 
rinkimai vyks AV parapijos salėje, 58 
Dundum St. N., Hamilton Ont.; nuo 
2.30 v. p.p. iki 5.30 v. p.p. — Liet. 
Namuose, “Delta” kino vestibiulyje, 
1083 Main St. E. Nuoširdžiai kviečia
me visus Hamiltono ir apylinkių lietu
vius gausiai dalyvauti šiuose rinki
muose. Rink, komisija

AUKAS PROF. DR. K. PAKŠTO PA
MINKLUI rinkti yra įgalioti M. Keži- 
naitytė, JA 9-8441, ir K. Mileris, 11 
5-4058. Prieš trejus metus Čikagoje 
mirė mūsų didysis kultūrininkas, poli
tikas ir pasaulinio masto mokslininkas 
prof. dr. K. Pakštas. At-kų sendraugių 
centro v-ba ėmėsi iniciatyvos statyti 
paminklą. Tam reikalinga finansinė 
parama. Yra tremtyje daug buvusių 
prof. dr. K. Pakšto studentų ir stipen- 

•dininkų, kuriais profesorius rūpinosi. 
Gal tokių yra ir pas mus? Dabar jiems 
yra proga pinigine auka pareikšti sa
vo atsidėkojimą tai didžiajai asmeny
bei. Aukas paimsime ir išrašysime pri
siųstus pakvitavimus, paskambinus mi
nėtiems įgaliotiniams. Įgaliotiniai

TĖVAS LIUDVIKAS V Ė Ž E LI S , 
OFM, lankėsi sausio 26 d. mūsų para
pijoje; atlaikė Mišias ir sakė pamoks
lus. Jis dirba piet. Korėjos misijose. 
Kalbėjo apie misijonieriaus darbą P. 
Korėjoje, kur dirbo 6 metus. Šiuo me
tu renka aukas kunigų seminarijos sta
tybai. Pavasarį vėl grįš atgal į P. Ko
rėją. Jis yra gimęs ir augęs Ameri
koje, bet gražiai kalba lietuviškai. 
Mons. dr. J. Tadarausko sutikimu bu
vo pravesta šiam tikslui rinkliava. Su
rinkta $400.

T. L. Vėželis labai dėkoja mons. J. 
Tadarauskui už jo nuoširdumą ir pa
ramą misijų reikalams. Norintieji pa
dėti misijonieriui aukas gali siųsti 
šiuo adresu: T. Liudvikas Vėželis, 
OFM, 111 Davton St., Rochester 21, 
N.Y., USA.

ALBINAI IR ALFONSUI PILIPA
VIČIAMS, jų 15 metų vedybinės su
kakties proga, sausio 26 d., D. M. Jo
nikų erdviuose namuose buvo suruoš
tas pobūvis. Dalyvavo virš 70 svečių 
iš Toronto ir Hamiltono. Sukaktuvinin
kai Hamiltone yra žinomi, kaip veiklūs 
kolonijos lietuviai. Albina yra aktyvi 
Katalikių moterų dr-jos narė, dirba 
ŠF komitete, o Alfonsas yra aktyvus 

; Bendruomenės narys. Juos šia proga 
j sveikino J. Stonkus, V. Macas,. A. Dir- 
' sė, K. Mikšys ir J. Pleinys, o raštu — 
St. Bakšys. Visų svečių vardu žodį ta
rė M. Jonikas ir įteikė gražią dova
ną. Sukaktuvininkas savo ir žmonos 
vardu padėkojo visiems už sveikini
mus, dovaną ir už šį gražų pobūvį.

DRAMOS TEATRAS “AUKURAS”, 
i vad. aktorės E. Daugu vie tytės-Kuda-
bienės, Vasario 16 minėjime St. Ca- ______ __  ____ _

; t^arines dalyvauja meninėj programoj. ‘ gįnjų pareigų, dar turi pareigą puošė-S 
: Taip pat ’’Aukuras ’ yra pakviestas sujj^j įr rernįį lietuviškąją veiklą, nes j 
į vaidinimu “Atžalynas . . . .v | kol lietuvybė išeiviuose bus gyva, tol i
j “Atžalyne ’ dalyvauja 33 artistai, iš j,i<redit0 kooperatyvai augs ir stiprės, i 
; jų 18 yra jaunuoliai-ės lanką gimna- ■ rėmė pašalpomis visus lietu- j
■ ar^a ?a$ \ pirmas toks ; viškuosius pasireiškimus per organiza- Į

ei jas ir mokyklas. Iš šių metų pelno ■ 
numatyta Hamiltono šeštad. mokyk
lai skirti $300 ir Vasario 16 gimnazi-

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 
VALDYBA renka naudotas kalėdines 
atvirutes, kurios bus persiųstos į ne
turtingus kraštus. Ten kortelės naudo
jamos misijonierių mokyklose. Turin
tieji šių kortelių prašome atnešti į 
spaudos kioską sekmadieniais arba 
paduoti valdybos nariams. J. P.

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ VAKARAS. 
— Dar kartą norime priminti Hamil
tono ir apylinkės visuomenei, kad va
sario 8 d., šeštadienį, 7 v.v., parapijos 
salėje katalikės moterys ruošia tradi
cinį Užgavėnių blynų vakarą. Bus tur
tinga loterija, narių pagaminti vėdarai, 
kugelis, dešros, spurgos ir visi kiti Už
gavėnių gardumynai. Gros geras or
kestras, nei karto negirdėtas, ir muzi
ka bus išpildoma pagal svečių norą.

Įėjimas tik $1,50 suaugusiem, vai
kui tik 50 et. Šią kainą susimokėję 
galės valgyti kiek patiks.. Kviečiame 
visus, laukiame visų. Tad iki greito 
pasimatymo Užgavėnių blynų vakare!

VASARIO 9 D., nepriklausomybės 
šventės proga, įvyksta Hamiltono “Šir
vintos” ir “Nemuno” tuntų iškilminga 
sueiga — minėjimas. Iškilmės prade
damos 10 vai. pamaldomis AV bažny
čioje. Skautės ir skautai renkasi pil
noj uniformoj parapijos salėje 9.45 v. 
3 v. p.p. parapijos salėje iškilminga 
sueiga su įžodžiais, dalyvaujant Kana
dos rajono vadeivei. Po trumpos oficia
liosios dalies — laužo programa su sce
nos vaizdeliu “Sapnas prie laužo”. 
Kviečiami gausiai dalyvauti tėvai ir 
jaunimo veikla besidominti visuomenė.

Ta proga tėvai prašomi užprenume
ruoti “Skautų Aidą” 1964 m. arba pre
numeratą atnaujinti. Kaina metams 
$3. Kreiptis pas V. Pašilį arba pas 
draugininkes. Tuntininkai

BANKELIS <PTALKA” užbaigė 9- 
tuosius savo veikimo metus. Balansas 
pakilo ir dabar siekia netoli $700.000. 
Ypač pakilo morgičių paskolų išdavi
mas. Indėliai pakilo virš $60.000. Pa
kilimas yra mažesnis, negu praėjusiais

vaus du jauni lietuviai jūrininkai, ku
rie neseniai, rizikuodami savo laisve ir 
gyvybe atvyko iš Lietuvos ir apsigyve
no Kanadoje. Jie padarys pranešimą 
apie dabartinį Lietuvos žmonių gyve
nimą ir atsakinės į klausimus. Kviečia
me visus lietuvius gausiai dalyvauti ir 
pasikviesti svečių.

Liet. Bendruomenės valdyba
L. BENDRUOMENĖS VALDYBA 

pasiskirstė pareigomis: pirm. J. Kru
čas, vicepirm. St. Tolvaišą, sekr. A. 
Strakauskas, ižd. A. Kusinskis, narys 
kultūriniams reikalams J. Labuckienė. 
Kviečiame visus lietuvius bendruome
nės narius paremti lietuviškojo gyve
nimo kultūrinę veiklą. LB valdyba be 
Jūsų paramos ką nors ypatingesnio 
padalyti yra bejėgė. Todėl nuoširdžiai 
kviečiame visus, palikus visus asmeniš
kumus, tarpusavio nesutarimus, mūsų 
pačių bendruomeninei naudai ir lietu
vybės palaikymui, remti LB valdybą ir 
jos kultūrinės veiklos projektus. Ačiū.

, LB apylinkės valdyba

Lietuviai pasaulyje
J A Valstybės

A.A. PROF. VIKT. BIRŽIŠKA mirė 
sausio 24 d., 5.30 v.v., Čikagos Central

Argentina

FOUR SEASONS TRAVEL n , ~ ...
254 LAKESHORE RD. EAST, rOIT VreOEt

VP A/* Ė KJ AC Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• pAvtliAJ lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namu LE 6-4681

PAGALIAU 
automatinė televizija 
yra tapusi tikrove.

PHILIPS MONITRON 500
— didžiulis laimėjimas geriausių moksli
ninkų, dariusių tyrimus ilgą metų eilę. 
Pašalinta daug nereikalingų rankinių kont
rolių, kurios pakeistos naujais patobulini
mais. Pasirodė, jos buvo net nereikalingos. 
Tik PHILIPS duoda ekraninių lempų ga
rantiją 2 metams.
PHILIPS skyrė dideles sumas ir pašventė 
daug laiko, kad pagamintų geriausia!
Pirkite PHILIPS, pirkite geriausią!

Pastaruoju laiku jis skundėsi augštu 
kraujo spaudimu ir reumatizmu. 1963 
m. pabaigoj jį ištiko priepuolis, palie
tęs jo smegenų plėvę. Po jo jis nebe
galėjo sustiprėti.

Velionis buvo žymus Lietuvos vi
suomenininkas ir mokslininkas, pradė
jęs savo veiklą caristinėj Rusijoj. Yra 
parašęs keletą mokslinių veikalų ir vi
są eilę straipsnių.

Gimęs Viekšniuose 1886 m. vasario 
23 d. Mokslus ėjo Šiaulių gimnazijoj 
ir Petrapilio technologijos insitute.

MONS. A. DEKSNYS buvo iškilmin
gai pagerbtas įvilktuvių proga. Daly
vavo visa eilė žymių žmonių, o nedaly
vavę sveikino telegramomis ir laiškais. 
Naujasis monsinjoras yra E. St. Louis, 
Ill. klebonas, pasižymėjęs kaip para-

J. BATAITIS Vasario 16 ginui, rė- pijos organizatorius ir spaudos ben- 
mėjų 12-13 būrelio vadovas, surinko ir dradarbis. Daktaro laipsni yra gav* 
pasiuntė už 1963 m. $306 ir 1962 m. 
likutį $58; iš viso $364. Būrelio vado
vas atsiprašo visus rėmėjus, kurių ne
spėjo aplankyti, tai pat ir tuos, ku
riems gal ir perdaug įgriso.

Tokios piniginės sumos surinkimas 
iš mažos kolonijos aiškiai rodo rėmė
jų ir vadovo pasiaukojimą ir didelį lie
tuvišką susipratimą.

kolonijos dydžiu. Tenka pastebėti, kad 
pagyvėjo čekių operacijos ir, tikimasi, 
jos didės. Narių skaičius auga pasto
viai. Žinoma, tas augimas turės kas 
kartą mažėti, nes pasiekus visų hamil- 
toniečių lietuvių įsijungimą, jis ir su
stos. Indėlių augimas galės kilti, nes 
visi ekonomiškai stiprėjame ir dar di
delės sumos lietuvių pinigų guli ang
liškuose bankuose.

Platesniam susipažinimui su “Talka” 
buvo išleista knygelė ir išsiuntinėta 
visiems lietuviams, kurių adresus pa
vyko sužinoti. Malonu yra konstatuoti, 
kad per 9 veikimo metus bankelis ne
turėjo jokių nuostolių iš skolininkams 
išduotų paskolų.

Už serus 1963 m. numatyta išmokė
ti dividendo 4,5%, gi skolininkams 
nuo š.m. vasario 1 d. sumažinti pro
centai ligi 8% metinių. Turint galvo
je, kad procentai imami nuo likusios 
nesumokėtos skolos dalies, paskolų 
procentai susidarys tik virš 4% meti
nių. Be to, paskolos yra apdraustos. 
Nei viena Kanados finansinė įstaiga 
neduoda paskolų tokiomis lengvomis 
sąlygomis, čia ir yra visa kredito ko
operatyvų esmė — ne kaupti pelną, 
bet prieinamiausiomis sąlygomis pa
gelbėti savo nariams skolinantis pi
nigų įvairiems reikalams.

Už pr. metus šėrrninkams bus išmo
kėta virš S20.000 dividendo, t.y. lietu- ! 
vių sudėti pinigai uždirbo pinigus, ir Į 
jie grįžo tiems patiems lietuviams. • 
Štai kodėl daugiau negu verta daly-Į 
vauti lietuvių kooperaciniame veiki- j 
me per lietuviškuosius kredito koopeJ 
ratyvus.

Yra visai natūralu, kad lietuviškieji 
kredito kooperatyvai, be savo tiesio-i

St. Catharines, Ont.
LB VALDYBA RUOŠIA IŠKILMIN

GĄ VASARIO 16 minėjimą vasario 16 
d., sekmadienį, 4 v. p.p. slovakų salė
je. Prasidės invokacija, kurią atkalbės 
T. B. Mikalauskas, OFM, tuojau seks 
K. Stankevičiaus paskaita. Meninę 
programos dalį išpildys Toronto vyrų 
kvartetas ir dalis Hamiltono mėgėjų 
teatro “Aukuras”, vad. rež. E. Kuda
bienės. T.

PARĖMĖ LIETUVIŲ PASIRODY
MĄ NIUJORKE. — 278 SLA kuopa 
paskyrė lėšų liet, komitetui Niujorke, 
kuris rūpinasi lietuvių dalyvavimu pa
sauk parodoj. Tos lėšos — tai pajamų 
likutis iš N. Metų sutikimo, kuris gra
žiai pavyko. Dar ir dabar prisimena
me smagią jo programą, kurioje J. 
Lianga pravedė tarp atskirų stalų dai
nų varžybas. Įdomiausia, kad dr. Deg- 
lan stalas, prie kurio sėdėjo keli čia 
gimę, silpnai kalbą lietuviškai, gra
žiausiai lietuviškai sudainavo ir lai
mėjo pirmą prizą. P. Šajaukienė padai
navo pati sau akordeonu pritardama, 
pirmųjų Amerikos lietuvių dainuoja
mą Lietuvos giesmę - himną ir dar ke
letą dainelių; kaikurias tų dainų ji pa
ti sukūrė ir pritaikė melodijas. A. Ali
šauskienė paruošė skanią vakarienę. 
Talkino ponios Vilbikaitienė, Polgri- 
mienė, Jakūbonienė ir Šajaukienė 
(pastaroji savo lėšomis pagamino daug 
skanėstų). Buvo ir šokių konkursas. 
Už geriausią jauniųjų suktinį I prizą 
laimėjo Gegeckas su savo sesute. Už 
dailiausiai pašoktą valsą I prizą lai
mėjo p. Vilbikaitienė su p. Jokūboniu.

Ten Buvęs

Šveicarijos Friburge.
UOSIS JUODVALKIS, gimęs 1947 

m., įteikdamas čekį Lietuvių Fondui, 
pareiškė: “Negaliu paremti didesne 
suma, tačiau pirmą uždirbtą ir sutau
pytą šimtinę skiriu šiam kilniam Fon
dui”. Uosis Juodvalkis šiuo metu bai
gia Vašingtono vidurinę m-lą. Greta 
reguliarios m-los jis visada lankė litua
nistines pamokas, šiuo metu yra Peda-

ti į Rosario mokyklos “Republica de 
Lituania” pašventinimo iškilmes.

DR. ALDO ŠLEPEČIO medicinos 
mokslinėmis studijomis yra susidomė
ję ne tik Argentinos daktarai, bet ir 
užsieniečiai. Jo studija moderniosios 
medicinos klausimais tilps specialiame 
medicinos žurnale. Dr. A. Šlepetys yra 
Tomu ligoninės gydytojas, dalyvavęs 
Kordoboj tarpt, med. gydytojų kon
grese.

Australija
IŠ ANGLIJOS Į MELBOURNĄ at

vyks kelios šeimos. Henrikui Petraus
kui su šeima, kuris gyvena Londone, 
buto garantijas davė V. Junokas, o 
Oželių šeimai, iŠ Nottinghamo — Ka
zys Bukauskas. Nauji ateiviai į Aust
raliją atvyks maždaug už pusmečio.

Šveicarija
ŠVEICARIJOJE PASKELBTA, kad 

to krašto valdžia atsisakanti pripažin
ti pabėgėlių vardą ir teises tiems, ku
rie lankosi savo tėvynėj, okupuotoj ko
munistų. Jeigu ten įsileidžia ir išlei
džia, tai nesi tremtinys, bet paprastas 
emigrantas.

PREL. KAZIMIERAS ŠAULYS, Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbimo

goginio Lituanistikos Instituto antro akto signataras, gyvenąs Šveicarijoj 
jo kurso studentas.

KLEVELANDIEČIUI V I S U O ME
NĖS VEIKĖJUI Justinui Misčikui, jo 
75 m. amžiaus proga, buvo suruoštas 
kuklus minėjimas, sutraukęs per 60 
asmenų. Sukaktuvininkui pageidau
jant, vietoj daiktinių dovanų skirti 
auką Liet. Fondui, surinkta $71.50.

STASYS IR MARIJA DOMKAI, kar
tu su savo trim dukrom, iš Lenkijos 
atvyko į Los Angeles. Jų atvykimu rū
pinosi brolis P. Domkus, kuris nuo se
niau čia gyvena ir turi restoraną. Dom- 
kai dar 1958 m. buvo Lietuvoj ir išgy
veno visokių vargų ir nelaimių. Los 
Angeles mieste buvo suruoštos jiems 
sutiktuvės. Jose naujakuriai buvo tiek 
apdovanoti, kad dovanoms pavežti rei
kėję keletos automobilių.

“THE NEW WORLD”, Čikagos sa
vaitraštis sausio 17 d. numeryje įsidė
jo nuotrauką, parodančią kaip vysk. 
V. Brizgys, Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas, su prel.- J. Balkūnu, inž. A. 
Rudžiu ir E. Pauraziene Vašingtone 
Įteikė prel. Th. Grady $110.000 čeki 
— pirmą įmokėjimą už lietuvių pa
minklinės koplyčios Įrengimus. Tame 
pat numeryje įdėtas platus pranešimas 
apie Lietuvos vyčių sausio 26 d. reng
tąjį kėglių turnyrą.

A.A. OPEROS SOL. V. GRIGAITIE
NEI PAGERBTI rengiamas jubilėjinis 
koncertas kovo 8 d. Čikagoje. Rengėjų 
komitetas: A. Kutkus - 
A. Dičiūtė-Trečiokienė 
vad., J. Bertulis — sekr. 
Adomaitienė, St. Pautienienė, dail. A. 
Rūkštelė.

garbės pirm., 
— pirm, pa- 

nariai: S.

Į jų 18 yra jaunuoliai-ės lanką gimna- r 
Į zijas arba jas baigę. Tai pirmas toks! 
! didesnis “Aukuro” pastatymas, kuria- j 
me tiek daug jaunimo įsijungė į dra
mos teatrą. Pagarba aktorei E. Dau- 
gyvietytei-Kudabienei už tokias pastan- jaį $359, 
gas ugdant mūsų jaunimo eilėse lie- 
viškąjį žodį — meną.

SOL. JUZĖ KRIŠTOLAITYTĖ vie-1 kuris talkina visuose bankelio vedėjo 
sėjo pas brolį Juozą ir ta proga sausio darbuose, kad klijentų aptarnavimas 
26 d., sekmadienį, giedojo 10 vai. pa- j būtų greitas ir tikslus. Nuolatinis mū- 
maldose bažnyčioje.

E. A. DIRSĖS, viešbučio savininkai, 
išvyko atostogų keturiom savaitėm į 
šiltąją Floridą.

FELIKSAS PAUŽA išvyko gyventi 
Į Amsterdam, N.Y., pas žmoną. Linki
me sėkmės.

Padidėjus bankelio darbui, nusam
dytas nuolatinai vienas sąskaitininkas,

MOHAWK Furniture Ltd.
2448 Danforth Ave. • Tel. OX 9-4444
137 Roncesvalles Ave. • Tel. 537-1442

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

sų tautiečių gerovės kilimas verčia 
keisti mūsų įstatus ta prasme, kad ga
lima būtų išduoti didesnes paskolas: 
asmeninių paskolų dydį pakelti iš 
$3000 ligi $5000 ir morgičinių iš $10. 
000 ligi $15.000.

Visiems tiems dalykams apsvarstyti 
ir nuspręsti šjn. vasario 15 d. yra kvie- 
čiamas visuotinis metinis “Talkos” na
rių susirinkimas. Jame dalyvavimas 
ypač pageidautinas, nes čia bus svars
tomi pačių narių piniginiai reikalai.

gaus specialiai atspausdintas “Talkos” 
užrašų knygutes su patogiais rašali
niais pieštukais. Į susirinkimą kvie
čiami ir nenariai, kurie įsitikins de
mokratine “Talkos” valdymosi tvarka 
ir pamatys kokia stipri ir finansiškai 
pastovi yra bankelio padėtis. Junki- 
mės į lietuviškuosius kredito koope
ratyvus ir padėkime vieni kitiems.

E. Sudikas, 
“Talkos” valdybos pirm.

Detroitas. — Kas septintas gy
ventojas JAV pragyvenimą pel
nosi tiesiogiai ar netiesiogiai iš 
automobilių gamybos bei šaluti
nių pramonės šakų.

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

perkėlė 
į naujas patalpas — 

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

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

Lugano mieste, š.m. sausio 16 <L, su-. 
laukė 92 metų amžiaus. Svečius priima 
pats pasilikdamas lovoje. Tai darąs ne 
todėl, kad sirgtų, bet dėl paprastos 
priežasties — amžius reikalauja savo 
duoklės, šiaip prelatas sveikata ypa
tingai nesiskundžiąs, tik sakąsis, jog 
jam kartais sunku vaikščioti. “Bus ko
kia liga nuo senatvės įsimetusi į ko
jas” ...

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJOS Metu- 

viams evangelikams “Mūsų sparnų” 
žurnalo paskelbtas straipsnių konkur
sas pasibaigė. I premiją $25 laimėjo 
9 kl. mokinys Petras Vaitiekūnas už 
straipsnį “Tėve mūsų, kurs esi dan
guje”. II premiją — $20 laimėjo 8 kL 
mokinys Artūras Hermanas už straips
nį “Komunizmas ir jo kova prieš Baž
nyčią”. III premiją — $15 laimėjo 6
kl. mokinė Asta Glemžaitė už straips
nį “žmogaus kilmė”. Už dalyvavimą 
straipsnių konkurse komisija nuspren
dė apdovanoti dar: Reinholdą Francą, 
5 kl. .mokinį, už str. “Krikščionybės 
reikšmė” ir Anelyzą Alisaitę, 9 kl. mo
kinę, už str. “Nė viena malda nėra vel
tui!” Jie abu gavo po $10 dovana.

S. ANTANAITIS, Vasario 16 gim- 
nazijos vyr. mokytojas ir ilgametis pe
dagoginio darbo puoselėtojas, sausio 
12 d. sulaukė 70 m. amž. Jis ilgus me
tus yra dėstęs ir tebedėsto matemati
ką, fiziką. Gimęs 1894 m. Suodžių
km. , Šakių apskr. Matematiką ir fiziką 
studijavo Karaliaučiaus, Leipcigo ir 
Friburgo un-tuose.

Paruošė Pr. Al.

Mokykimės angliškai ar
prancūziškai

Nieko nėra Jums svarbiau kaip išmokti kiek tik galima greičiau ir tobuliau 
tos bendruomenės kalbą, kurioje gyvenate, t.y. išmokti angliškai ar pran
cūziškai. Tai yra gyvybinis uždavinys Tamstos pasisekimui ir laimei 
Kanadoje.

ŠTAI KELETAS TŲ PAGRINDINIŲ PRIEŽASČIŲ. —

• Išmokdami prancūziškai ar angliškai, Jūs lengviau įsigysite 
draugų, sėkmingiau atliksite darbą krautuvėse ir įstaigose ir 
pasinaudosite visu tuo, ką teikia bendruomenė Jums kaip 
savo nariui —

Jeigu mokate angliškai ar prancūziškai, Jūsų kvalifikacijos 
ir patirtis turės didesnę vertę darbdaviui —

• Daugelyje darbo sričių tarnybinis paaugštinimas žymia 
dalimi priklauso nuo sugebėjimo sklandžiai kalbėti, 
skaityti ir rašyti angliškai ar prancūziškai —

• Jeigu Jūs mokate angliškai ar prancūziškai, lengviau 
pasinaudosite kursais, skirtais pagerinti Jūsų darbe sugebėjimą —

• Jūs turite mokėti angliškai ar prancūziškai tapdamas 
Kanados piliečiu —

Vakariniai anglų ar prancūzų kalbos kursai duodami beveik kiekvienoj 
bendruomenėj. Informacijai gauti kreipkitės Į vietinės mokyklos vedėją, 
artimiausią pilietybės ar imigracijos tarnautoją, Jūsų kunigą bei pastorių 
ar į šio laikraščio redakciją. »

Kodėl neįsiregistruoti šiandien?

GUY FAVREAU,
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris



J. GLIAUDĄ

apie jo “mėlynuosius”, “rausvuo
sius”, “kubistinius” kūrybos lai
kotarpius, o stebint jo darbus, 
matomas didelės apimties įvairu
mas. Toronto Meno Galerijoje 
vykstanti Picasso paroda, kuri pa
sieks Montreal} vasario gale, 
duoda progos pastebėti, kad po 
jo plačia stiliaus apimtimi glūdi

ne tik jo stiliuje su visomis revo- 
liucionieriško pobūdžio savybė
mis, bet ir jo darbų turinyje.

Iš dalies tai galima priskirti jo 
tėvo įtakai, kuris buvo akademi
nės tradicijos piešimo mokytojas. 
Dar jaunystėje Picasso pilnai įsi
savino linijinio piešimo techniką, 
piešdamas graikiškų statulų ko
pijas bei jų dalis, kurios laikomos 
akademinėse mokyklose. Picasso 
formavimosi metodai skyrėsi nuo 
kitų to meto krypčių, kaip pvz. 
impresionizmo, kuris visa tai lai
kė spontaniško meno klestėjimo 
.kliūtimi.

Klasicizmo tęsinys Picasso kū
ryboje pasireiškia ne tik jo pasi
rinkime klasikinių temų, kaip 
pvz. “Trys mūzos” ir visas Mino
tauro piešinių ciklas (1933-35), 
bet ir nuolatiniame žmogiškosios 
formos-išlaikyme, kuri pasireiš
kia net ir beveik pilnai abstrak
tiškame kubizmo laikotarpyje. 
Panaši kryptis ir Picasso stiliuje, 
kur pastebimas dėmesys kompo
zicijai, formai, paveikslo struktū
rai, bet ne judesių atvaizdavimui 
bei spalvingumui. Retas mode
liais" naudojimasis taip pat rodo 
jo mažą dėmesį paviršiaus atvaiz
davimui. Kubistinio laikotarpio 
darbai charakteringi savo griežtu 
formos išlaikymu bei sumažintu 
spalvų pasirinkimu paliekant dau
giausia tik pilką, rudą bei žalią.

Didesnė linijos negu spalvos 
svarba taip pat rodo Picasso kla
sicizmą. “Les Desmoiselles d’A- 
vignon” paveiksle, kuris yra be
ne vienas svarbiausių XX a. kū-

apibrėžia esminius formos pavi- 
dalus.Sitokių bandymų ypač ne
pakentė impresionistai, kurie tei
gė, kad linijos formą įkalina ir 
atskiria ją nuo aplinkos bei die
ninės šviesos. Bet Picasso nebu
vo suinteresuotas pagauti prabė
gančios akimirkos reikšmingumą; 
jam buvo svarbiau surasti nuola
tinę nesibaigiančią formos tikro
vę, formos, kuri pati nesikeičia, 
nors atrodo kintanti keičiantis 
stebėtojui.

Ši paroda labai plačios apim
ties, užpildanti' visą meno galeri
ją, turi net keletą Picasso skulp
tūros darbų. Visa sutvarkyta 
chronologine eile. Nors “Guerni- 
cds” škicai, “Demoiselles” ir yra, 
bet trūksta kaikurių kitų svarbių 
darbų, kaip “G. Stein portretas”, 
“Moteris baltame”, “Trys šokė
jai”, “Mergaitė prieš veidrodį” 
bei daugiau kubistinio laikotarpio 
tapimų.

Parodos katalogas plačiai ilius
truotas ir kruopščiai sudėtas, 
bet apipavidalinimas neparankus 
ir teksto bei iliustracijų suderini
mas kartais klaidinantis. Nors in
terpretacija pagrinde rūpestingai 
atlikta, randama prieštaravimų.

Šitokio masto paroda labai re
tai pasitaiko net ir Toronto Meno 
Galerijoje, ypač kad Picasso yra 
gal didžiausia XX a. dailės asme
nybė. J. R. V.

autorius savo vertimais. Goethe, 
Schiller ir T. S. Eliot tartum su
daro tam tikrą Tyruolio poeto- 
žiūrą. Mūsų poetas, atrodo, sąmo
ningai nenori veržtis iš tų klasiš
kų rėmų, kuriuose sutelpa didieji 
vokiečių klasikai. Tyruoliui čia 
viskas sava, natūralu. Ir šioje lyg 
ir jo poetinio kelio antologijoje, 
kur sudėti eilėraščiai nuo 1930 
m., poetas atsistoja prieš mus kil
nioje, klasikinio poeto pozoje. Jo 
žvilgsnio ir išgyvenimo, emocijos 
bei polėkio užtenka ir mažam 
reiškinėliui pastebėti, išgyventi 
su subtiliu trapumu (pvz. “Dabar 
pakelk akis”) ir išpažinti stam
baus istorinio fakto patetiką. Jo 
eilėraščių siužetai įvairūs, bet ko- 
loritinė bazė yra pastovi, kurią 
sau rezervavo poetas, reikšdamas 
arba skelbdamas savo pasaulėjau
tą. Tai, galima tarti, tam tikras 
šileriškas galantiškumas — kil
naus optimisto akimis stebėti gy
venimą ir išgyventi jo audras. 
Tas koloritas ir jo epiškiems siu
žetams suteikia subtilią, asmeni
nę nuotaiką.

Mes drįstame tarti, kad auto
riaus. išpažįstamoji pasaulėjauta 
yra pripažinimas, kad diena tik 
retkarčiais sudrumščiama negied- 
ros ir kad naktyje yra šviesa. Su
radimas negandoje vilties grūdo 
ir neviltyje atsparus tikėjimas 
viltimi visai šių eilių rinktinei su
teikia kažkokį pakilumo atspalvį,

ruolio 
į mus

Atsiųsta paminėti
LUX CHRISTI, nr. 4, gruodis, 1963 

m., 108 psl. Red. kun. T. Narbutas. 
Leidžia ALRK Kunigu Vienybė JAV.

ACEN NEWS, nr. 103-104, lapkritis- 
gruodis, 1963 m., 32 psl. Leidžia Press 
Bureau of ACEN, 29 W. 57 St., New 
York 19, N.Y., USA. Pavergtųjų Euro
pos tautų mėh. žurnalas. Turiny: V. Si
dzikausko kelionė Azijos . žemyne su 
iliustracijomis ir kt.

žvaigždė nr. 1, sausis-vasaris 1964. 
Red. Alg. Kezys, SJ. Montrealio Auš
ros Vartų par. steigėjo T. J. Kubiliaus, 
SJ, atsiminimai.

Ateitis, nr. 10, gruodis, 1963 m. Lie
tuvių katalikiškojo jaunimo žurnalas. 
Leidžia Moksleivių Ateitininkų Sąjun
ga, 5725 So. Artesian Ave., Chieago, 
Ill. 60629, USA.

Skautų Aidas, nr. 12, gruodis, 1963 
m., 20 psl. Leidžia, Lietuvos Skautų 
S-gos tarybos pirmi j a. Vyr. red. Č. Sen
kevičius, Seserijos red. O. Gailiūnaitė.

East Europe, nr. 1, January', 1964. A 
monthly review of East European Af
fairs. Leidžia Free Europe Committee. 
Inc., 2 Park Ave.. New York 16, N.Y., 
USA. Turiny: Demographic Trends in 
Eastern Europe. Knygų apžvalgoj: 
How Russia is ruled ir kt.

x Lietuvos Pajūris, nr. 3-4, 1963 m.. 
32 psl. Leidžia Kanados Mažosios Lie
tuvos Bičiulių Dr-jos centro valdyba, 
5260 — 10th Avė. Rsmt., Montreal 36, 
P.Q., Canada. Vyr. red. A. Lymantas. Dail. Picasso “Mergaitė su paukščiu”

Stasys Yla

Vmco Krėvės 
svyravimai ir 
pusiausvyra

Prisikėlimas ir mirtis
Ilgėdamasis religinių pergyvenimų, kaip Lietuvoj — 

jaunystėj, Krėvė be abejonės jautė, jog kažko dar trūks
ta jo paties asmeniniam prisikėlimui. Krėvė giliai tikėjo, 
kaip toliau matysime, Dievo teisingumu ir kartu gailes
tingumu. Trūko tačiau vieno akto, kuris atlaisvintų jo 
paties neramią širdį. Sunkus turėjo būti Šis aktas, kad jo 
neatliko nei pas labiausiai pamiltą kun. Pijų, nei pas la
bai gerbiamą ir mėgiamą kun. Cėgį. Reikėjo ligos ir 
pasiruošimo operacijai, kad pasinaudotų lenko — ligoni
nės kapeliono patarnavimu.

Kai prieš pat operaciją atėjo jo aplankyti žmonelė 
Marija, negalėjo pažinti savojo Vinco.

— Mane iš karto nustebino jo išvaizda, — rašo jinai 
laiške. — Tokio džiugaus jo dar nebuvau mačiusi.

— Koks aš laimingas, Marija, koks laimingas!
— Kas atsitiko, Vincai?
Ir jis trumpai papasakojo žmonai, kaip jį lenkas ku

nigas išklausęs išpažinties ir davęs išrišimą.

Karste su rožiniu rankose
Kai po keleto mėnesių Krėvė mirė ir į jo rankas buvo 

įdėtas tas pats rožinis, kurį jis gavo dar Glasenbache ir

madingų desperacinių temų, eg
zistencinės beprasmybės ir eilė
daros chaoso.

Rinktinėje yra aštuoni skyriai. 
Taip autorius suskirstė knygos 
medžiagą. Romos sonetai, savo 
laiku pasirodę atskiru leidiniu, 
savotiškas lietuvio turisto Vade- 
mecum po Romos antikinę seno
vę, visad liks puikiu dvasios ir es
teto žvilgsniu į Amžinąjį Miestą.

Visi kiti skyriai terodo poeto 
nuostabią ištikimybę tam šileriš- 
kam galantiškumui mūsų poezi
joje, atremtam į autoriaus švie
sųjį optimizmą. Pastarasis remia
mas pabrėžimu, kad “ką kančia 
sulaužė, meilė atstatys: degs Pra
amžių lauže grįžus kibirkštis.”

Tai finalinis rinktinės keturei
lis. Jis lyg apvainikuoja visa, ką 
autorius pasakė ir ką surado savo 
jieškojimuose.

Daugelis šios rinktinės elėraš- 
čių suteiks estetui malonumą 
šnibždėti jų klasikinę formą, jų 
tokius natūralius išsakymus, o 
kaikurie paskutiniojo skyriaus ei
lėraščiai “Tave nuskynė kaip tą 
rožę” (tą skyrių poetas skiria sa
vo mirusiai žmonai) sujaudins ne 
vieną poezijos mylėtoją savo iš
skirtinio pakilumo nuotaikomis. 
Atrodo, kad tame skyriuje ir su
dundėjo ta lemtingoji audra, ku
rios šėlsme tenka poetui sustoti 
ties savo pasaulėjautos baze, iš
bandyti ją ir išeiti iš tos audros 
dar labiau užgrūdintam, dar tvir
čiau tikinčiam savomis tezėmis.

“Metų vingiai” — Alfonso Ty-

greta jo mes staiga sąvokiam, 
kad sudėtingos gyvenimo formu
lės yra tokios kuklios, tokios ne
sudėtingos.

Alfonsas Tyruolis, METŲ VIN
GIAI. Lyrikos rinktinė. Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas — 
4545 West 63rd St., Chieago 29, 
III., USA. 1963 m., 176 psl., kai
na $3. Aplanką piešė Paulius 
Jurkus.

Sės. Felicija - Vincenta, N. Pr. M. 
vienuolijos narė, atšventė vienuo
liško gyvenimo sidabrinį jubilėjų. 
Prieš įstodama i vienuoliją dėstė 
lietuvių literatūrą gimnazijoj. Da
bar ji yra kongregacijos tarybos 
narė ir senelių namų vedėja prie 
Putnam, Conn.

KNYGA APIE KOVA 
PRIEŠ DIEVĄ LIETUVOJE

Iki šiol pasirodžiusi literatūra 
apie komunizmą lietuvių kalba 
daugiausia kėlė ir nagrinėjo jo 
antihumanišką nusiteikimą ap
skritai. Dr. J. Savasis pakanka
mai ryškiai atskleidžia jo brutalų 
pasikėsinimą prieš pati svarbiau
sią žmogiškumo motyvą — žmo
gaus santyki su Dievu, t.y. reli
giją.

Jo knyga apie bolševizmo ko
vą su Dievu Lietuvoje skaitytojo 
priimtina be rezervų. Ji, tiesa, 
nėra išsami studija, bėt yra pa
kankama bendrai šios rūšies ži
nijai praturtinti. Iki šiol, norė
dami su šiuo klausimu susipažin
ti, turėjome graibstytis dažniau
siai po periodinę spaudą ir iš at
skirų užuominų sukurti sau reli
ginio gyvenimo vaizdą mūsų tė
vynėje. ŠĮ sunkų darbą atliko 
knygos autorius ir jos leidėjas 
prel. Pr. M. Juras; pirmasis 
kruopščiai pasirinkdamas taiklius 
išvadas bei apibendrinimus, o 
antrasis nepagailėdamas lėšų lei
diniui.

Įpynimas i veikalo struktūrą 
nusakymo apie komunizmo san
tyki su religija ir jo kovos prie
mones bei taktiką yra geras. Be 
to, gerai, kad bent trumpai pa
vaizduota religinė padėtis laisvo
je Lietuvoje. Visa tai palengvina

je, palyginimo su religine padė
timi kituose komunistų valdo
muose kraštuose, pavaizdavimo 
mūsų tautiečiu religinio gyveni
mo Sibire ir pan. Bet šias spra
gas lengva užkaišioti perpratus 
komunizmo nusiteikimą religijos 
atžvilgiu apskritai.

Vienas tačiau klausimas pasi
lieka šiek tiek miglotas. Iš trum
pos užuominos apie Kauno kuni
gų seminariją susidaro įspūdis, 
lyg kad čia būtų ruošiami kuni
gai, paklusnūs kompartijai. Jei 
taip, tai kokia jų dvasinė galia ir 
autoritetas tikinčiųjų tarpe? Gal 
dar derėjo paaiškinti, kodėl yra 
toleruojamas provoslavų tikėji
mas ir ar jame yra likę senosios 
provoslavijos žymių. Jeigu jis yra 
sukomunistintas, tai tada, žino
ma, jis nėra tikėjimas i Dievą. 0 
gal čia, tarp kita ko, be rusiško
jo komunizmo labai svarbų vaid
menį vaidina ir rusiškas naciona
lizmas?

“LITUANUS” žurnalas susilaukė 
įvertinimo iš viso pasaulio. Malonių 
padėkos laiškų redakcija susilaukė iš 
Monikos St. Scholastikos kolegijos bib
liotekos ir Indijos studentų spaudos 
tarybos. Iš Manilos laiške seselė be
nediktinė, bibliotekos vedėja, rašo, 
kad žurnalas pasižymi ramiais, tačiau 
aktualiais straipsniais, kurie inspiruo
ja skaitančius padėti lietuvių tautai.

“THE NEW REVIEW”, ukrainiečių 
leidžiamas politinis žurnalas anglų k. 
Toronte, ligi šiol ėjęs kas du mėne
siai, nuo N. Metų padarytas trimėne- 
siniu ir žymiai padidintas. Jis dabar 
išeisiąs nemažiau kaip 64 psl. Jame 
bus rašoma politiniais, istoriniais ir 
filosofiniais klausimais. Žurnale spaus
dinama nemaža straipsnių ir apie Lie
tuvą bei Pabaltijį, žurnalą redaguoja 
istorikas, McGill un-to. doktorantas 
Oleg Pidhaini.

LIETUVIŲ MUZIKOLOGIJOS AR
CHYVAS įsigijo magnetofoninį apara
tą, Leonui Bildušui pusę kainos pa
dengus savo lėšomis. Tuo aparatu už- 
rekorduota nemažai įvairių -senųjų 
dainų bei įvairių tautinių instrumentų 
grojimų. Taipgi užfiksuotas įvairių au
toritetingų asmenų gyvasis žodis.

ANDRE SILVAIRE LEIDYKLA 
Prancūzijoj labai dailiai išleido mūsų 
mirusio poeto O. V. de L. Milosz kny- 
gą “Contes lithuaniens de ma mere 
l’oye”, kurios aplanką piešė Paryžiuje 
gyvenąs skulpt. A. Moneys. Knygoje 
yra 13 lietuviškų pasakų, kaip Sigute, 
Eglė žalčių karalienė, Alvytė ir kt.

PROF. STP. KAIRYS, Vasario 16 
signataras, baigė rašyti savo atsimini
mų antrąją dalį, kuri apima laikotar
pį nuo 1905 iki 1918 m. Knyga spaus
dinama Liet. Enciklopedijos spaustu
vėje Bostone; leidžia Lietuvių Social
demokratų S-ga. Pirmoji autoriaus at
siminimų dalis, pavadinta “Lietuva bu
do”, išleista 1957 m.

LATVIS JANIS ZARINS, išvertęs į 
latvių kalbą dr. J. Girniaus “Tauta ir 
tautinė ištikiinybė”, paklaustas, kokia 
jo nuomonė apie laisvojo pasaulio lie
tuvių kultūrinę veiklą, atsakė:

“Galima suminėti tik kelis vardus: 
Lietuvių Enciklopedija, kuri artinasi 
į pabaigą, Aleksandryno tomai, keli 
dienraščiai, rimtieji Aidai ir studentų 
leidžiamas Lituanus (net mano mies
telio kolegijos knygyne užtinkamas), 
tautinių šokių parengimai ir dainų 
šventė, dr. J. Girniaus, dr. M. Gimbu
tienės (The Balts) moksliniai veika
lai ir jų leidiniai. Čiurlionio ansamblis 
(savo namuose)' savo neįtikėtina dau
gybe koncertų, Pasaulio lietuvių ir 
muzikologijos archyvai, du kultūros 
kongresai. Ateitininkų kongresas ... 
Tai visa be didelio galvojimo prisime
nu vienu atsikvėpimu. Jei tai galėjo 
įvykti, išsilaikyti ir veikti net visai be 
savo valstybės paramos, tai ir norisi 
pasakyti, kad lietuvių kultūrinis gy
venimas tremtyje rodo didelę jėgą ir 
yra pilnas ryžto.” Pr. Al.

d. Čikagoje, Šv. Kryžiaus parapijos sa
lėse, pritaikytose meno parodom.

RELIGINIO MENO PARODOS 
GARBĖS NARIAIS, kuriuos pakvietė 
A.L.R.K. Federacijos sudarytas paro
dos komitetas, sutiko būti šie liet re
liginio meno tyrinėtojai, mokslininkai 
ir propaguotojai: prof. dr. J. Baltru
šaitis Paryžiuje, prof. dr. M. Alseikai
tė-Gimbutienė Kalifornijoj, prof. dr. 
Z. Ivinskis Bonnoje, prof. I. Končius 
Waterbury, S. M. Perpetua S.S.C. Či
kagoj, “Draugo” red. L. Simutis ir 
prof. Ad. Varnas.

OKUPUOTOJ UEAUVOJ
A.A. FAUSTĄ KIRŠĄ rašytojų s-gos 

savaitraštyje “Literatūra ir Menas” 
prisimena J. Būtėnas. Išvardinęs ve- 
lionies redaguotus literatūros žurna
lus ir nepriklausomybės laikais para
šytus poezijos rinkinius, J. Būtėnas il
giau stabteli ties poema “Pelenai”, ku
ri, girdi, kritikavusi lietuvių buržua
ziją, smerkusi jos gobšumą, ši poema 
turėjusi nemažos įtakos lietuvių satyri
nės poezijos ugdymui. F. Kirša yra 
įtrauktas į susovietintos “Lietuvių li
teratūros istorijos” III tomą. Apie ve- 
lionies išvykimą iš Lietuvos J. Būtėnas 
rašo: “Bet atėjo klaikios hitlerinės 
okupacijos metai... Nesusiorientavęs 
istorinių įvykių eigoje, F. Kirša 1944 
m. pasitraukė į Vakarus, atsidūrė už 
Atlanto. Ir štai, eidamas 73 metus, 
Bostone š.m. sausio 5 d. F. Kirša 
mirė”.

“ŠIAURĖS SIDABRAS”, A. Venclo
vos kelionių Islandijoje įspūdžių kny
ga, Maskvos “Sovetskij pisatel” leidyk
los išleista rusų k. Knygą į rusų k. iš
vertė V. Čepaitis. x

K. DONELAITIS PAGERBTAS su- 
sovietintuose Rytprūsiuose. Lietuviams 
atstovavo Vilkaviškio ir Kybartų kultū- 
ros namų saviveikininkai. Prie pama
tų maldyklos, kurioje 36 m. K. Done
laitis buvo pastoriumi, susirinko sve
čiai iš Lietuvos ir “čistyje Prudy” sov- 
chozo darbininkai. Sovchozo direkto
rius pažadėjo paruošti albumą nuo
traukų tų vietovių, kuriose gyveno ir 
kūrė būrų dainius. Pranešimą apie dai
niaus gyvenimo kelią ir kūrybą pada
rė Vilniaus un-to doc. Petras Užkal
nis. Meninės programos dalį atliko 
Vilkaviškio ir Kybartų saviveikli
ninkai.

Kam rūpi tikėjimo klausimai 
mūsų tėvynėje, šią knygą paskai
tyti ne tik verta, bet ir privalu. 
Joje daugumoje yra liečiamas 
tik katalikų tikėjimas, tačiau cha
rakterizuoja padėtį ir kitų tikėji
mų. Religinį gyvenimą ištikęs pa
vojus tėvynėje turi būti pažintas 

skaitytojui susiorientuoti dabartį- ir tremtyje, kad tuo būdu ir čia 
nės nelygios kovos maišatyje. O gyvenąs lietuvis galėtų veiksmin- 

I sklandi ’ kalba ir populiarus sti- giau prisidėti ne tik prie fizinės 
liūs įgalina šia knyga pasinaudo-; savo tautos vergijos pašalinimo, 
ti ir mažesnio išsilavinimo skai- bet ir dvasinės.
tytoją.

Žinoma, norint, būtų galima į 
pasigesti platesnio paaiškinimo ■ 

1 apie kitų religijų padėtį Lietuvo-:

A.L.R.K. FEDERACIJOS RENGIA- 
MOS LIETUVIU DAILININKŲ RE
LIGINIO MENO PARODOS komitetą 
sudaro: pirm. K. Kleiva, viepirm. kun. 
A. Stasys, ypatingiems reikalams di- 
rekt. inž. A. Rudis ir Čikagos apskr. 
valdyba; globėjas — kun. Edv. Abro
maitis; vykdytojas inž. M. Ivanauskas.

Ši paroda yra jungtinė. Dalyvauja 
visų krypčių, srovių ir mokyklų daili
ninkai. Ji yra originali savo pasirink
tu laisvės ir asmens atsakomybės prin
cipu. Kūrinių parinkimas parodai yra 
paliktas kiekvieno autoriaus individu
aliam sprendimui.

Paroda bus atidarvta kovo.mėn. 7-15 f x

GASTROLĖS MASKVOJE užbaigtos 
specialiu koncertu. Maskviečiai buvo 
supažindinti su Klovos “Pilėnų” ir 
Dvariono “Dalios” operų ištraukomis, 
kurias atliko J. Stasiūnas, V. Adamke- 
vičius, K. šilgalis, E. Saulevičiūtė ir 
kt. Baletas davė ištraukų iš Indros 
“Audronės”, Balsio “Eglės žalčių ka
ralienės”, Juzeliūno “Ant marių kran
to”. Čia daugiausia plojimų susilaukė 
šokėjai — H. Kunavičius, H. Banys ir 
G. Sabaliauskaitė.

Dalis koncerto buvo skirta rusų 
kompozitorių muzikai. Operos daini
ninkai padainavo Glinkos, Musorgskio 
arijų, baleto šokėjai pašoko Čaikovs
kio ir Glazunovo baletų ištraukas. Ge
riausiai pasirodė dainininkai — V. 
Daunoras, R. Siparis ir V. Noreika.

Klasikinėse dainose muzikalumą ir 
vokalinę kultūrą pademonstravo I. 
Žukaitė, E. Čiudakova, E. Kaniava. 
Koncertas buvo baigtas operos ir ba
leto teatro direktoriaus komp. V. Lau- 
rušo specialiai sukurta propagandine 
daina apie rusų ir lietuvių tautų bro
lybę “Lenino vėliavos”. Į koncertą 
šalia kitų kompartijos didžiūnų buvo 
atsilankęs ir Nikita su Nina.

—vkst—

Dr. J. Savasis. KOVA PRIEŠ DIE
VĄ LIETUVOJE. Išleista prel. 
Pr. M. Juro 1963 m. 91 psl. Kaina 
nepažymėta. A. Kalnius

TORONTO MIESTO
1964 m. nejudomo turto mokesčiai

kuriuo nekartą meldėsi, kaikas dar bandė piktintis.
— Lyg netiktu Krėvę ženklinti rožiniu.
Manyta, kad kunigai ar šeima panorėjo tradiciškai 

papuošt mirusi, kuris, deja, nebegalįs tam pasipriešinti. 
Kitiem, išgirdusiem, kad Krėvė laidojamas bažnytiškai, 
gal dar labiau atrodė keista. Šitai jausdamas net laido
tuvių pamokslininkas rado reikalinga priminti viešumai 
dar nežinomą faktą, jog Krėvė ir sakramentiniu aktu 
užsitarnavo būti laidojamas kaip formalus Bažnyčios 
narys.

Pamokslininką parinko pati Krėvės šeima — ne kun. 
Vladą Cėgį (buvo jau miręs). Taip pat ne kun. Pijų, 
nes šis buvo pertoli, Oregono valstijoje. Ši privilegija 
teko mažai pažįstamam kunigui, kuris tik porą kartų te
buvo svečiu pas Krėves Filadelfijoje. Abiem atvejais 
Krėvė ir jo žmonelė Marija buvo labai savi ir mieli, tar
tum senam, geram pažįstamam. Gal tas savumas buvo 
paruoštas vieno įvykio. Prieš Krėvę, kaip “tautos išdavi
ką” pirmame bolševykmetyje, buvo pradėta akcija Ame
rikos 'Vienybėje” dar 1946 metais. Tą straipsnių akciją 
užvarė iš Paryžiaus asmuo, kitados pats buvęs kultūrbol- 
ševikas.

Gal nevisi žinojo, kaip Krėvė apgailestavo aną savęs 
įvėlimą į komunistinį tinklą ir kokia asmenine rizika iš 
to tinklo pats pasitraukė. Ne jis vienas buvo įveltas so- 
vietinėn politikon, bet, va, jis vienas pradėtas suniekinti. 
Prieš tą Krėvės niekinimą išėjo pirmas pasisakyti minė
tas kunigas. Tai buvo Hanau, susirinkus gausiam lietu
vių žurnalistų būriui į pirmąjį suvažiavimą tremtyje.

Kai Krėvė buvo pašarvotas lietuvių šv. Andriejaus 
bažnyčioj, pamokslininkas, be kitko, kalbėjo:

— Krėvės gyvenimas buvo pašvęstas darbui — kuk
liam, nuošaliam, nesimėtančiam į akis, nejieŠkančiam 
pagyrų, reklamos, įvertinimo. Jisai, tarytum kunigas sa
vo pašaukimo augštumoje, gyveno dvasine dinamika, 
mažai kam žinoma, tik iš darbų sumojama. Krėvė buvo 
krikščionis savo dvasia, raštais, gyvenimo ir reiškimosi 
būdu. Savu laiku gal buvo atitolęs nuo krikščioniškos

formos, bet ir čia jieškojo derinio, kurį nebuvo sunku 
atrasti. Nesunku dėlto, kad neiškreipė pirminės savo 
dvasios, nesulaužė savo tautinės prigimties, nėišsigynė 
savo tėvų religinio palikimo, nesusigundė bedvasiam ma
terializmui. Jis nenusigręžė — nenusidėjo šv. Dvasiai ir 
neužtrenkė sau kelio susirasti derinį tiesoje ir dvasioje.

Krėvė tikėjo ir pranašavo
Vienas velionies laiškas, rašytas 1947 m. spalio 20 d. 

iš Amerikos į Austriją, ten pasilikusiam kun. Pijui, bene 
labiausiai reikšmingas tikinčiojo lietuvių rašytojo dva- a 
šiai. Pirmiausia Krėvė jaudinosi dėl išblaškytos savo 
tautos:

— Matyti, labai esame Dievui nusidėję, kad išblaškė 
mūsų tautos sūnus po visus pasaulio kraštus kaip žydus. 
Tik žydai tūkstančius metų išliko žydais, nenustojo savo 
tautybės, o mes? Manau, kad maža tik dalelė, labai ne
žymi, sugrįš į savo kraštą, o kiti ištirps svetimose jūrose, 
kaip tirpsta ir čia, Amerikoje.

— AŠ giliausiai tikiu, — toliau rašė Krėvė, — kad ateis 
teismo diena visiems galingiesiems, nusidėjusiems ir 
Dievo ir žmonių įstatymams, vieniems, kad dėl egoisti
nių tautinių siekimų prekiavo kitų laisve ir gyvybe, vie
na skelbdami, priešinga vykdydami; kitiems — už jų 
žvėriškumą. Man atrodo, kad toji diena jau nebetolima. 
Dievas yra teisingas ir gailestingas. Surasime, turime su
rasti pas Jį ir pasigailėjimą ir teisingumą. Nuskriaustie
ji turi būti atlyginti už skriaudas, už ašaras, už nekaltai 
pralietą kraują. Nusikaltę ir pavieniai vadai ir tautos tu
ri gaut atpildą pagal savo darbus. Ir farisėjai ir bude
liai. Kurių kaltė didesnė, tenusprendžia Amžinasis Tei
sėjas. Bet man atrodo, kad farisėjai kaltesni, nes jie, kaip 
Judas, atidavė į budelių rankas ištisas tautas.

Krėvė mirė 1954 metais, sulaukęs lygiai pusšimčio, 
kai lietuviškajam raštui buvo atgauta laisvė. Mirė jis lie
pos mėnesį — staiga, kaip Lapinas palūžus Grainio lie
pai. Mirė slavistikos profesoriaus slaviško rašto pradinin
kų — šventųjų Kirilo ir Metodijaus dieną.

Pagal savivaldybių įstatymo potvarkius ir atitinkamą nutarimą 
nr. 22050, priimtą miesto tarybos 1964 m. sausio 20 d., pirmieji 
trys mokėjimai 1964 m. nejudomo turto mokesčių mokami:

Wards Pirmas mokėjimas Antras mokėjimas Trečias mokėjimas
1, 2 ir 3 vasario 12 balandžio 8 gegužės 27
4, 5 ir 6 vasario 19 balandžio 8 gegužės 27
7, 8 ir 9 vasario 25 balandžio 8 gegužės 27

Čia minimi mokėjimai sudaro dalinę 1964 m. mokesčių sąskaitą, maždaug 
pusę sumos praėjusių metų mokesčių. Mokesčių likutis—balansas bus 
praneštas apie š.m. vidurį ir bus mokamas taip pat per tris kartus. Šiuo 
būdu mokesčius galima mokėti 6 sykius vietoj 3, anksčiau praktikuotų, 
ir mokėjimo laikas yra kur kas ilgesnis.

W. M. CAMPBELL,
City Treasurer

GRAMERCY SHIPPING COMPANY
Įsteigta 1947. Turinti USSR Maskvos Vnešposyltorg leidimą.
Turinti Dept of Banking and Insurance (USA) leidimą ir draudimą.

Be muito
dovanos į Sov. Sąjungą: 

automobiliai, siuvamos mašinos, 
dviračiai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos ir daug kitų dalykų.

Gardaus maisto 
siuntiniai
GREETINGS “R”, viso $36.75

1 $v. degintos kavos, 1 sv. ka
kavos, 1 sv. šokolado, 2 sv. vi
rimui alyvos, 2 sv. cukraus, 2 
sv. ryžių, 1 sv. sūrio, 2 sv. rū
kyto bekono, 2 sv. rūkyto kum
pio, 2 sv. džiovintu vaisių.

AUGŠTOS KOKYBĖS TEKSTI
LĖS. Reikalaukite mūsų pilno są
rašo.

Pinigai į
Sov. Sąjungą

PILNAI GARANTUOTAS 
PRISTATYMAS PER DVI 
SAVAITES. PILNAI IŠMOKA
MA — JOKIŲ ATSKAITYMŲ.
Gavėjo pasirašytas kvitas.
Kursas: 9 rubliai už $10. Už 
patarnavimą iki $35.00 — $3.50. 
Virš $35.00 — 10%.

Siuntiniai ir pinigai siunčiami 
J Vakarų ir Rytų Vokietijas, 
Lenkiją, Rumuniją, Vengriją, 
Čekoslovakiją ir Lt

GRAMERCY, N.Y.
118 East 28th Street, #906, New York 16, N.Y. • TeL MU



Mann & Martel
BEALTOBS

Tel. RO 2-82552320 Bloor St. W.
BABY POINT

$8,900 pilna kaina, 5 kamb. mūr. 
namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų. Įmokėti tik 
$1.100.
BLOOR — JANE — Bungalow

$5J00 Įmokėti, atskiras mūrinis, 
7 kambarių namas, privatus Įvažia
vimas ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 
Moderniška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.
SWANSEA

$4 J00 Įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.300, gal 
ir mažiau.
ST. CLAIR — OAKWOOD

$4.700 Įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai Įrengta vonia, vandeniu aly
va šildomas. Graži aplinkuma ir ar
ti susisiekimo.

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

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkame name 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi* 

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS

Ontario moterų krepšinio pirmeny
bėse Toronto miestui atstovaus 2 Auš
ros komandos: Aušra Sr. Junior A kla
sėje ir Aušra Jr. Juvenile klasėje (g. 
1946).

šios savaitės rungtynės. Pirmad. 
Aušra B “A" žaidė su St. Chris ir Auš
ra M su estais; antrad. Aušros merg. 
S. komanda žais su.Aušra J.; trečiad., 
8 v.v. mūsų salėje Aušra B “B” žais 
su Aušra B “A"; penktad., 7 v.v., Ry
erson PS Aušra MB “A” žais su Vyčiu; 
šeštad., 1 v. p.p. Woodgreen salėj Auš
ra MB “B” žais su Woodgreen; sek- 
mad, tuoj po pamaldų, mūsų salėje 
Aušros jauniai žais su St. Vlads.

Praėjusios savaitės rungtynių pasek
mės. B-C lygoje Aušros jauniai nugalė
jo estus 70:61; TLB lygoje Aušros 
mergaitės pralaimėjo Cicconnėms 42: 
59; parapijų lygoje Aušra B “B" pra
laimėjo Vyčiui 6:40; Aušra MB “A" 
nugalėjo Aušrą MB “B” 40:6; draug. 
rungtynėse Aušra bem. nugalėjo 
Streėtville 63:27; Aušra J. bem. nuga
lėjo Streetville J. 49:30; Aušra S. nu
galėjo Streetville S. 47:37.

KANADOS SPORTO APYGARDOS 
ŠACHMATŲ PIRMENYBES

Gavėnios metu numatomos KSA 
šachmatų pirmenybės vyrų ir prieaug
lio klasėse. Šachmatininkai prašomi re
gistruotis iki vasario 16 d. pas KSA 
šachmatų sekcijos vadovą Viktorą Pet
rauską, 68 Coolmine Rd., Toronto 3, 
tel. LE 1-7017, arba per savo klubus. 
Tiksli pirmenybių data ir vieta bus 
paskelbta vėliau, gavus registraciją.

V. Petrauskas, KSA š.s. vad.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkai pasiekė 5-tą laimėji

mą, įveikdami East York komandą 54: 
49. Kova buvo permaininga, atkakli ir 
tik žaidimo pabaigoj vytiečiams pavy
ko užtikrinti 5 taškų pergalę.

Parapijų lygos pirmenybėse Vyčio 
berniukai įveikė Aušrą B 38:6. Pasku
tinėse pirmenybių rungtynėse berniu
kai D, pralaimėjo prieš Wąodgreen 
18:21.

Stalo tenisininkai gražiai pasirodė 
Toronto miesto suaugusių grupės pir
menybėse. Augščiausią laimėjimą pa
siekė J. Nešukaitis, vyrų A klasėje pa
siekęs baigmę, čia nežymia persvara 
pralaimėjo latviui Eichwalds. Prieš pa
tekdamas į baigmę J. Nešukaitis įvei
kė žaidiką, kuris buvo prieš tai nugalė
jęs garsųjį Marenko. Jaunoji Saba
liauskaitė irgi laimėjo II vietą mote
rų vienete, 5 setų kovoje pralaimėju
si latvei Adminis. Jai taip pat atite
ko II vieta moterų dvejete. Džiaugia
mės mūsų stalo tenisininkų pasieki
mais, ypatingai J. Nešukaičio.

Slidininkai turėjo pirmąsias slidinė
jimo varžybas šiame sezone. Nors oro 
sąlygos nebuvo palankios, tačiau slidi
ninkai parodė gerų norų. Tikimės se
kantį kartą jų susilaukti daugiau. Vy
rų grupėje geriausią laiko vidurkį sla
lomo varžyboje parodė K. Ališauskas 
— 303 (32,3 ir 28,2), II vietoje liko 
J. Jonaitis — 30,7 (26,6 ir 34,7), III 
vietoje buvo A. Preikšaitis — 33,0 
(33,0 ir 32,9) ir IV J. Žukas — 33,0 
(34,0 ir 32,0). Atskiro nusileidimo ge
riausias laikas buvo pasiektas J. Jonai
čio — 26,6.

Mergaičių klasėje labai gerai pasiro
dė O. Ališauskaitė, kurios laikas — 
30,0 (30,0 ir 30,0) buvo geresnis negu 
vyrų. Berniukų iki 10 m. amžiaus var

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namu, farmq. žemės sklypu, apartamentu, bizniu. 
HIGH PARK AVE. — ANNETTE. $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 3 augš

tų, 12 didelių kambarių namas. Kiekviename augšte vonia (lengvai be 
didelių išlaidų galima pakeisti Į penkių butų apartamentu, tam yra 
gautas leidimas). Sklypas 50x150. Du mūro garažai, privatus įvažiavimas. 
Dėl išvykimo iš Toronto skubiai parduodamas.

SWANSEA — NETOLI BLOOR. $4.000 įmokėti, mūro, atskiras 5 kamba
rių bangaliukas. Naujas apšildymas. Garažas, platus šoninis įvažiavimas. 
Kaina $15.000, liks viena skola balansui geriausiom išsimok. sąlygom.

COLLEGE — DOVERCOURT. $6.000 Įmokėti, mūro atskiras po 5 kamba
rius tikras dupleksas. 2 garažai, privatus šoninis įvažiavimas.

JANE — ANNETTE. $8.000 įmokėti, mūro, 15 metų senumo, atskiras 
namas. Pirmame augšte 4 kambariai, antrame — 3. Labai gerai išlai
kytas. Vandeniu alyva apšildomas. Garažas. Kaina $19.000.

RUSHOLME RD. — COLLEGE. $5.000 Įmokėti, mūro atskiras 8 kambarių 
2 augštų namas. Vandens-alyva apšildomas. Garažas, privatus šoninis 
Įvažiavimas. Kaina $19.900.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai. 
J. KUDABA Vamu telefonas RU 3-2105

Kreipkitės visais reikalais, fis ranstt* rimta b- <ažtninga patartina
i . ■ ■ -.  1.............. ■ —....-..

BLOOR — JANE
$4-900 Įmokėti, 7 kamb. dviejų 

augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu Įvažiavimu. Mo
derniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 Įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. Į gara
žą lengva Įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
BLOOR — QUEBEC

$3.400 Įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, didelis kiemas. Vie
na skola balansui, už mėnesio gali
ma užimti. Platus įvažiavimas ir ga
ražas.
BLOOR — BERRY RD.

$10.000 Įmokėti, gražus rupių ply
tų apartamentinis pastatas — four- 
plex, tik 8 metų senumo su 4 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labai geras pirkinys.

žybose L. Ališauskas slalomo kliūtis 
pravažiavo per 37,5 (37,0 ir 38,0) sek. 
Varžybas pravedė J. Žukas. Daugumas 
šių slidininkų šį savaitgalį vyksta į 
pabaltiečių slidinėjimo varžybas Man- 
celota, Mich.

šaudymo sekcijos sekančios praty
bos — šį šeštadienį, 1 v. p.p., Union 
Station šaudykloje. Norintieji prisidė
ti prašomi atvykti į nurodytą vietą.

A. S.

IX ŽIEMOS OLIMPIJADA
Ledo ritulio žaidynėse daugiausia 

vilčių laimėti aukso medalį tuo tarpu 
turi Sov. Sąjungos ir Kanados rinkti
nės, lig šiol dar nepralaimėjusios nė 
vienų rungtynių. Kanados rinktinei 
sunkiausia kova buvo su Švedija. Dra
matizmą dar padidino vienas švedų žai
dėjas, kuris, mesdamas sulaužytą laz
dą, prakirto kaktą treneriui kun. D. 
Bauer. Dėl to jis ir žaidynių teisėjas 
buvo suspenduoti vienoms nmgty- 
nėms, nors treneris Bauer šį incidentą 
palaikė paprastu nelaimingu atsitiki
mu. Rungtynes laimėjo Kanada — 3:1.

Sov. Sąjunga daugiausia vargo turė
jo su Čekoslovakija, jos rinktinę įveik
dama 7:5. Čekoslovakija gali būti kie
tas riešutas Kanados rinktinei, kuri, 
palyginti, silpną Vokietijos komandą 
įveikė labai menku rezultatu — 4:2. 
Trenerio D. Bauer nuomone, kalta bu
vusi kanadiečių išvyka į kalnus. Jeigu 
Kanada laimėtų prieš Čekoslovakiją, 
lemiamoji kova įvyktų sekmadienį tarp 
Kanados ir Sov. Sąjungos rinktinių.

Keturis aukso medalius greitajame 
čiuožime laimėjo sovietų mokytoja Li
dija Skoblikova. Tai pirmas toks at
vejis žiemos olimpijados istorijoje. Pa
našaus triumfo susilaukė dvi prancū
zės seserys Christine ir Marielle Goi- 
tschel, slidžių slalom užimdamos I ir 
II vietą. Amerikiečių Jean Saubert tu
rėjo pasitenkinti III vieta.

Dailiajame čiuožime pergalė atiteko 
olandei S. Dijkstra. Sidabro medalį ga
vo austrė R. Heitzer, bronzos — kana
dietė P. Burka. Šioje klasėje visada 
pirmaudavo amerikietės, bet po 1961 
m. įvykusios lėktuvo nelaimės, kurio
je žuvo visa Amerikos dailiojo čiuo
žimo rinktinė, prieaugis dar nėra pa
siekęs reikiamos augštumos.

Bendroje lentelėje pirmauja Sov. 
Sąjunga — 103^ taškai, II — Suomi
ja 48 t., III — Prancūzija 36 t., IV — 
Austrija 28 t., V. — Vokietija 23 t. 
Suomijai laurus skina jos slidininkai. 
V. Kankkonen šuoliuose nuo 70 m 
augštumos nušoko beveik 260 pėdų. 
E. Maentyranta laimėjo aukso meda
lius 15 ir 30 km slidžių varžybose. At
rodo, kad jam teks dar ir III aukso 
medalis 50 km nuotolyje. Neblogai pa
sirodė ir Suomijos greitojo čiuožimo 
atstovės, patekdamos į pirmaujančių 
tarpą. V. Kst.

Sportas Lietuvoje
Į Sov. Sąjungos bokso rinktinę prieš 

Lenkiją įtrauktas Europos meisteris 
R. Tamulis ir Vilniaus lenkas D. Poz- 
niak.

Kauno Žalgirio krepšininkai, besi
ruošdami Sov. Sąj. baigminiams susi
tikimams, nugalėjo buv. laikinosios 
sostinės rinktinę 65:55.

Vilniaus šachmatų pirmenybėse jau 
pirmas ratas atnešė staigmenas: Bitė- 
nas nugalėjo meistrą Vistaneckį, Auf- 
manas — Vilniaus meisterį Lapienį.

Lietuvos televizija daug laiko skiria

Lietuvių skautų 
veikla

RAMBYNO IR ŠATRIJOS tuntai va- 
saito 9 <L dalyvauja II vai. Mišiose Sv. 
Jono Kr. bažnyčioje (renkasi 1030 sa
lėje). 4.30 v. p.p. iškilminga sueiga 
Prisikėlimo par. salėje (renkasi 4 v. 
p.p.). Iškilmingoj sueigoj bus pašven
tinta ir įteikta Rambyno tuntui vėlia
va, kurią dovanoja ir įteikia Toronto 
savanorių-kūrėjų sąjunga. Prašome vi
sus Rambyno tunto skautų tėvus su- 
daryti sąlygas, kad visi skautai suei
goj galėtų dalyvauti.

Vasario 16 d. abu tuntai dalyvauja 
Prisikėlimo bažnyčioje 11 vai. Mišiose 
(renkasi 10.30 vai. salėje).

DLK MINDAUGO SKAUTŲ DR-VBS 
konkursas prasidėjo sausio 9 d. ir baig
sis birželio 25 d. Konkurse dalyvauja 
kiekvienas dr-vės narys ir gauna taš
kus, pliusą ir minusą sekančiai: suei
goje uniformuotas 4, neuniformuotas
2. Už kiekvieną p. L punkto išlaikymą
3. Už III, II ir I p. laipsnių išlaikymą 
20. Specialybės išlaikymas 25. Dainų 
mokėjimas — žodžiai ir melodija nuo 
1 iki 5. Eilėraščių mokėjimas gerai — 
5. Nagingumas, lietuviškais motyvais 
rankdarbiai ir modeliai nuo 5 iki 25. 
Sueigos praleidimas be pranešimo —1. 
Nedrausmingumas vadovų nuožiūra 
nuo —1 iki —5. Kiekvieno dr-vės skau- 
to pareiga stengtis šį konkursą įvykdy
ti visu 100% surenkant daugiausiai 
taškų. Laimėtojas gaus vertingą dova
ną. Skautų sueigos kas antrą ketvirta
dienį 7 v.v. reguliariai skautų būkle.

PLATUS SUVAŽIAVIMAS įvyko va
sario 2 d. Hamiltone Dalyvavo 39 skau
tai,-tės ir tėvai rėmėjai iš įvairių vie
tovių. Po sveikinimų v.s. V. Skrinskas 
kalbėjo apie skilčių sistemą ir ragino 
vadovus daugiau bendradarbiauti su 
tėvais. Stov. fondo pirm. ps. G. Sta- 
nionis informavo apie dabartinį sto
vyklavietės stovį ir paminėjo kas rei
kalingiausia įrengti ateinančiai stovyk
lai. Kvietė vietovėse suaktyvinti vajų. 
“Sk. Aido" admin, s. Eimantas ragino 
ne tik žurnalą prenumeruoti, bet ir į 
jį rašyti, šiuo metu vykstąs vajus 
baigsis kovo 1 d. Jis supažindino su 
I vadeiva s. Z. Paulioniu, kuris pralau
žė pirmuosius ledus Kanadoje ne tik 
skautams, bet ir “Sk. Aidui", kurio 
tuometinis red. ir leidėjas buvo s. 
Enskaitis, dabartinis Nemuno tunto 
tuntininkas.

Pertraukos metu vyko atskiri sesių 
ir brolių posėdžiai, kuriems pirminin
kavo vadeivos. Brolių sueigoje vietovių 
vadovai davė veikimo apžvalgą. Dir
bantiems su vilkiukais s. F. Mockus 
siūlė sudaryti darbo planą ir sueigas 
vesti reguliariai; s. Z. Paulionio pasiū
lymas, kad kiekvieną koloniją aplanky
tų vadeiva apmokant jam kelionės iš
laidas, buvo priimtas. Bendriems klau
simams spręsti sesės ir broliai sėdosi 
prie skaniai paruoštų Hamiltono tėvų- 
rėmėjų stalų. Pasivaišinę vadovai-vės 
vėl karštai diskutavo aktualius klausi
mus bei kėlė naujas mintis. Į ateinan
čią stovyklą Romuvą nemažai vadovų 
žadėjo važiuoti ir jai ruošti iš anksto 
programą. .

Sault S. Marie, Ont.
MŪSŲ LIGONIAI. — Jau kuris Įąi- 

kas kaip serga ir* guli ligoninėse mūsų 
tautiečiai J. Puteikis ir V. Mockus. 
Šiuo laiku jų padėtis žymiai pagerėjo 
ir gal už poros savaičių grįš Į namus. 
Linkime greitai pasveikti.

I. Girdzevičius, kuris prieš porą mė
nesių buvo susilaužęs ranką, jau pa
gijo ir pradėjo darbą.

NEPAVYKO RINKIMAI. — Sausio 
26 d. pr. metų apyl. valdyba šaukė vi
suotinį susirinkimą išrinkti naujai val
dybai, bet dėl blogo oro ar gal dėl en
tuziazmo stokos susirinkimas neįvyko 
(per 24 vai. iškrito apie vieną pėdą 
sniego). Susirinkimas bus šaukiamas 
pakartotinai. Iš mūsų bendruomenės 
veiklos yra pasitraukę be išimties visi 
daugiau išsilavinę asmenys ir jau il
gas laikas kaip iš jų sulaukiama tik 
kritikos, bet ne paramos. Dėlto iš bet- 
kokios veiklos pasitraukė daug gerų 
tautiečių, kurie tą naštą nešė per ke
liolika metų. Norėčiau priminti mū
sų inteligentijai, jei jie nori tą apmi
rusią veiklą atgaivinti, grįžti į bend
ruomeninę veiklą ir būti pavyzdžiu, 
kaip kad jiems pridera.

SURINKTAS SOLIDARUMO INA- 
ŠAS. — Baigdamas savo veiklos me
tus KLB mūsų apyl. valdybos ižd. S. 
Druskis surinko solidarumo įnašą, ku
rį apsimokėjo 47 asmenys iš 94.

REVIZIJOS KOMISIJA, patikrinusi 
Bendruomenės kasos knygas, rado, kad 
1963 m. valdyba per savo veiklos me
tus užgyveno $66.64 ir bendruomenės 
iždas siekia apie $1.500. V. S.

žiemos olimpiniams žaidimams. Vil
niaus antras ir Kauno septintas kana
las pvz. vasario 1 d. perdavė čiuožimą, 
o vasario 2 d. buvo net dvi laidos — 
greitojo ir dailiojo čiuožimo.

Kauno krepšinio halėje žaidžiamas 
mažąsis futbolas — po 6 žaidėjus ko
mandoje. Pasekmės: Kotonas-Atletas 
4:0, Lima-Politechnika 2:0, Kauno Au- 
diniai-R. Spalis 4:0.

Sov. Sąjungos stalo teniso pirmeny
bėms Lietuva be jokių žaidimų turi 
teisę į pusbaigmę išstatyti 8 vyrus ir 
10 moterų. Jokia “respublika", išsky
rus Maskvą, neturi tiek vietų pusbaig- 
miniuose susitikimuose. Sov. Sąjungos 
pirmenybės bus vykdomos Kaune va
sario 4-10 d.

Kauno krepšinio halėj prasidėjo 
Sov. Sąjungos stalo teniso pirmenybės. 
Pritraukus daugiau žiūrovų yra nu
matoma halėje pastatyti du televizijos 
aparatus, kurie perdavinės programą 
iš žiemos olimpinių žaidimų Inns- 
brucke.

Sov. Sąjungos lauko teniso s-ga pa
tvirtino 1963 m. žaidėjų klasifikaciją. 
Pirmuoju eina estas Tomas Lėjus. Lie
tuvių vietos: 43 J. Anilionis, 56 A. Pal
tarokas, 102 R. Liubartas. Moterų pu
sėje 28 M. Sližytė ir 33 D. Naujelytė.

K. B.

Ontario valdžios pareigūnai, spaudos, televizijos ir radijo atstovai, 
dalyvavę italų meno ansamblio “Rugantino” iš Romos spektaklio 
atidaryme O’Keefe Centre Toronte. Iš kairės: D. lanuzzi, italų laik
raščio red., ponia Grossman, min. A. Grossman, ponia E. Mokrzyc- 
ki, ponia Thompson, A. Thompson, M.P.P. ir S. Mokrzycki, New 
Canadian Publications pirm.

Ateitininkų žinios
METINES ŠVENTES rengėjai dėko

ja visiem, prisidėjusiem prie šventės 
pasisekimo. Ypatinga padėka tenka T. 
pranciškonams už patalpas. Vyr. moks
leiviai dėkingi T. Kornelijui už įdėtą 
darbą rotatoriumi spausdinant ateiti
ninkų laikraštėlį “Pirmyn Jaunime!".

Dėkojame KLK Kultūjros Dr-jai, ku
ri pakvietė įdomią muzikę Niną Rae 
šventės paįvairinimui su originaliu in
strumentu marimba.

Visi jaunieji po šventės išsiskirstė 
pasiryžę būti gerais ateitininkais, jeigu 
tik vyresnieji jiem padės.

VYR. MOKSLEIVIŲ bendras susi
rinkimas įvyks šį sekmadieni, vasario 
9 d., 5 v. p.p. LV Namuose. Bus mažos 
vaišės ir pasidalinimas įspūdžiais iš 
praėjusios šventės. Visi moksleiviai 
kviečiami dalyvauti.

ĮŽODI ŠVENTES METU davė 14 
jaunučių berniukų ir mergaičių, 24 
jaunesnieji, 9 vyr. moksleiviai ir 2 
studentai.

JAUNESNIŲJŲ MOKSLEIVIŲ 
A T EITI NINKIŲ MERGAIČIŲ IR 
JAUNUČIŲ MERGAIČIŲ susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, vasario 9 d., 3 v. 
p.p. LV Namuose. Bus linksmas susi
rinkimas ... Kviečiamos visos mergai
tės.

Mūsų šeimos gydytoją Dr. A. UŽUPIENĘ, 

jos brangiam vyrui mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame —

Bernatavičių šeima

Padėkos žodis
Šiuomi norime pareikšti nuoširdžiausią padėką tiems 

“Tėviškės žiburių” skaitytojams, kurie lankėsi mūsų myli
mos žmonos ir motinos šermenyse, išreiškė mums užuojautą 
ir suramino liūdnoje valandoje; taipgi už gėles ir užprašy- 
mą Mišių.

Dar kartą tariame nuoširdų ačiū.
A. Morkis ir šeima

LONDON, Onf.
SVARBUS PRANEŠIMAS LONDO

NO IR ARTIMŲJŲ APYLINKIŲ LIE- 
TUVIAMS. — Vasario 9 d., tuoj po 
lietuviškų pamaldų, kviečiami visi 
Londono ir artimųjų apylinkių lietu
viai labai svarbiam pasitarimui į šv. 
Juozapo parapijos salę, kurioj bus 
svarstomi parapijos reikalai. Kiekvieno 
lietuvio kataliko pareiga šiame susi
rinkime dalyvauti.

Kun. B. Pacevičius

ISTORINE DIENA. — Tai 1964 m. 
sausio 26. Tą dieną atgaivintos liet, 
pamaldos. Jas atlaikė kun. B. Pacevi
čius, naujasis mūsų klebonas, dalyvau
jant pilnai bažnyčiai žmonių — apie 
200. Štai ir pirmas jo pamokslas, ku
riame visus pasveikina ir praneša, kad 
jis čia atvyko ne patogumų jieškoti, 
bet... dirbti. Dirbti tiek, kiek tik jo 
jėgos leis. Jis pažada daryti viską, kad 
dvi pagrindinės brangenybės, iš myli
mos tėvynės atsivežtos, būtų saugoja
mos ir branginamos. Jos yra — Dievo 
ir tėvynės meilė. “Kaip meilė ir atlai
dumas yra Bažnyčios kertinis akmuo, 
taip jie bus ir mano kelias, kuriuo aš 
stengsiuos eiti". Pamokslą baigia žo
džiais: “Mano didžiausias troškimas ir 
linkėjimas — kad mes būtume viena, 
kaip Dievas Tėvas, Sūnus ir Šv. Dva
sia yra viena".

Įspūdinga kavutė. — 200 mums yra 
labai didelis skaičius, nes tiek galvų 
Londone mes iš viso teturime. O šį 
kartą skaičius prašoko net du šimtus: 
mūsų gerieji kaimynai iš Rodney, Mt. 
Brydges ir kt. apylinkių atėjo mums 
į talką. Skaičius prašoko ir pačių kraš
tutinių optimistų viltis ir dėl to rei
kėjo pasitempti ypač mūsų šeiminin
kėms, nes buvo spėta, kad bus tik apie 
60-80 žmonių.

Kun. B. Pacevičius sukalba maldą, o 
po to laik. parapijos k-to pirm. A. Pet- 
rašiūnas pasveikina susirinkusius ir 
prašo pasisotinti. Kalbų metu apyl. 
v-bos pirm. J. Butkus sveikina naująjį 
kleboną ir dėkoja, kad jis sutiko at
vykti sustiprinti mūsų mažos koloni
jos. E. Daniliūnas kalbą pradeda šiais 
žodžiais: “Seniai, seniai mes laukėme 
šio momento... šiandien mūsų sieloj 
šventė, šiandien didis džiaugsmas mū
sų širdyse". Paėmęs eilę pavyzdžių, 
daro išvadą, kad tik stovėdami darnio
se gretose viens šalia kito ir būdami 
sujungti vienu ir tuo pačiu ryšiu, iš
vengsime nutautėjimo ir antireliginių 
pavojų ir pasieksime dėmesio vertų re

Fort William, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 

PASKELBIMO minėjimas bus vasario 
15 d., šeštadienį, 7.30 v.v. Ortona Le
gion Hall, Simpson St., Fort William. 
Visus lietuvius prašome dalyvauti. Bus 
geras orkestras iš 3 žmonių nuo 9 ligi 
12 v.v. Tautos Fondui surinktas aukas 
paskelbsime vėliau. E. J.

OTTAWA, Onf.
VASARIO 16 MINĖJIMAS — vasa

rio 16 d., sekmadienį. Pamaldos — ar
kivyskupijos rūmų koplyčioje 12 vai. 
Sueiga - pobūvis tų pat rūmų susirin
kimų salėje 13 vai. Pamaldas laikys 
kun. dr. V. Skilandžiūnas — Fitzroy 
Harbour par. klebonas. Prelegentu bus 
svečias iš Montrealio Stp. Kęsgailą. 
Meninėj programoj: dainos mėgėjų 
grupė, šeštad. mokyklos mokiniai, poe
zijos montažas. Po programos sunešti
nės vaišės - kavutė. Visi vietos ir arti
mų bei tolimų apylinkių lietuviai pra
šomi dalyvauti. Kor.

Rocesteris. — Anglijoje versli
ninkas Joe Bamford 500 fabriko 
darbininkų padovanojo $750.000. 
Pasak milijonieriaus, dirbančių
jų pastangos darbe pakėlė parda
vimus 60%.

zultatų, nepasiekiamų atskiriems in
dividams ar smulkioms grupelėms. Jis 
ragina, kad mūsų optimizmas kurti 
liet, parapiją nemažėtų, bet didėtų. 
Parapija bus mūsų avilys, kuriame 
nuolat mes galėsim rinktis bendram 
darbui. Tai bus mūsų užuovėja nuo 
nepageidaujamų vėjų. “Esame to pa
ties kraujo ir likimo broliai ir mūsų 
kelias turi būti irgi tas pats: religin
gas, lietuviškas ir vieningas!" Laik. 
par. komiteto pirm. Petrašiūnas įteikia 
naujajam klebonui kuklią parapijiečių 
dovanėlę įsikūrimui.

Gimstančią parapiją ir jos energin
gą vadovą sveikina ir T. Placidas, 
OFM, Toronto Prisikėlimo par. klebo
nas. Jis primena, kad nežiūrint kun. 
Pacevičiaus labai daug žadančių norų 
ir kvalifikacijų, dar bus reikalinga pa
čių parapijiečių pagalba. Jis įteikia 
mūsų klebonui voką ir pastebi: “Ant 
pirmų puspadžių ..Dr. A. Kavec- 
kas pabrėžia, kad tik asmenybės suka 
istorijos ratą. “Kun. B.-Pacevičiaus as
menybė yra didelė mums duota dova
na ir ją mes turime branginti, atei
dami jam talkon". Jis pas mus atvyko 
ne todėl, kad jam čia geriau, bet to
dėl, kad jis nori mums padėti”. Rod
ney apyl. atstovas Ignaitis ragina 
kreipti dėmesį į priaugančią kartą. 
“Esu tikras, kad sausio 26-oji bus 
svarbiausioji diena Londono koloni
jos istorijoje... Kai bėda bus, ir mes 
ateisime pagalbon ...Klebonas kun. 
Pacevičius dėkoja visiems už gausų 
dalyvavimą, dovanas ir linkėjimus, o 
savo parapijiečiams užtikrina, kad jam 
jie visi bus lygūs, vienodai artimi, 
brangūs ir mieli, nežiūrint nei politi
nių pažiūrų, nei išsilavnmo, ne turtin
gumo laipsnio. Turinteji kokių tikėji
mo ar kitų asmeniškų problemų irgi 
bus jo laukiami svečiai. Savo sveikini
me neužmiršo nė protestantų ir kt. ti
kybų lietuvių. Klebonas, apyl. valdyba 
ir laik. parap. k-tas išreiškė gilią pa
dėką J.E. vysk. V. Brizgiui ir mons. 
J. Tadarauskui, mus tinkamai supratu- 
siems ir viską Londonui naudinga 
prasme sutvarkiusiems, o į pensiją iš
ėjusiam kun. J. Danieliui — už 10 
metų pastoracinį darbą. E. Daniliūnas 
1. par. k-to vardu padėkojo ir apyl. 
v-bai, ypač jos veikliajam pirm. J. 
Butkui, kuris padarė stiprią pradžią 
ir paskui didžiąją darbo dalį irgi pats 
atliko, būdamas I. par. k-to vicepirmi
ninku. Pabaigai L. Keraitė gražia ta- 
rena padeklamavo “Malda už Tėvynę”.

D. E.
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R. CHOLK AN
& CO. LIMITED REALTORS

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

RONCESV ALLES — BLOOR, 
$2.500 įmokėti, 8 kambarių, 
atskiras, mūr. namas, kvad
ratinis planas, vandens šildy
mas. Garažas su privačiu įva
žiavimu. Pilna kaina tik 
$16.200.

RUSHOLME RD. — COLLEGE, 
$4.000 įmokėti, 7 kambarių, 
šiurkščių plytų atskiras na
mas, radiatoriais šildymas, 
recreation kambarys, garažas 
su plačiu įvažiavimu.

BERESFORD — BLOOR,
apie $5.000 įmokėti, 12 kan> 
barių per du augštus, atski
ras mūrinis namas, kaip dup
leksas, vandens šildymas, 
dvigubas garažas su dideliu 
kiemu, arti Bloor.

SWANSEA,
apie $5.000 įmokėti, švarus, 
vienos šeimos atskiras mūri
nis bungalas, recreation kam
barys, garažas su privačiu 
įvažiavimu, didžiulis gražus 
kiemas.

GLENLAKE — BLOOR,
$6.000 įmokėti, 10 kambarių, 
atskiras, mūrinis originalus 
dupleksas, vandens alyvos 
šildymas, dvigubas garažas, 
viena atvira skola balansui.

JANE — BLOOR,
$5.000 įmokėti, 7 kambarių 
atskiras, mūr. namas, kvad
ratinis planas, dvi vonios, 
dvi virtuvės. Garažas su pri
vačiu įvažiavimu, viena atvi
ra skola balansui.

SWANSEA,
$6.000 įmokėti, gali būti ir 
mažiau; gražus 7 kambarių 
atskiras mūrinis namas, di
džiulė moderni virtuvė, van
dens alyvos šildymas, garažas 
su privačiu įvažiavimu, netoli 
Bloor gatvės.

KINGSWAY,
$23.500 pilna kaina, puikus 
apynaujis 6 kambarių bunga
las, didelė graži virtuvė, dvi
gubas garažas su privačiu 
įvažiavimu. Netoli susisieki
mo bei krautuvių. Įmokėji- 
mas neaugštas.

RUNNYMEDE — BLOOR, 
apie $6.000 įmokėti, 8 kam
barių per du augštus, atski
ras mūrinis namas, 2 vonios, 
2 virtuvės, recreation kamba
rys, dvigubas garažas, namas 
be skolų.

JANE — ANNETTE,
$10.000 įmokėti, keletos me
tų senumo, atskiras mūrinis 
tripleksas, gauna virš $200 į 
mėn. nuomos plius butas šei
mininkui.

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

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo pagrindinis tikslas - 
patarnavimas savo nariams.
Už indėlius mokama 4V2%; asmeninės paskolos — 7%; morgičių 
paskolos — 6^%. Nariam duodama nemokama gyvybės apdrau^ 
da iki $2000. Asmeninės paskolos taip pat apdraustos. Pilnas 
čekių patarnavimas.
Visais finansiniais reikalais kreipkitės į Prisikėlimo parapijos bankelį: 
999 College St., Toronto 4, Ont. Tel. 53^3400. Darbo valandos: pirmadie
niais 10-1 vai.; penktadieniais 5-8 vai.; šeštadieniais 9-12 vai. ir sek
madieniais 9.30 -1 vai.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. tel. LE 6-5363 Res. tel. RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. • Tel. 533-4414

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

$3.000 įmokėti, Eglinton—Dufferin, 
bungalas, mūrinis, 4 dideli kam
bariai, vandens šildymas, priva
tus įvažiavimas, garažas, 1 skola 
balansui.

$2.500 Įmokėti, High Park, 6 kamb.
namas, alyviniais dažais dažytas, 
2 modernios virtuvės, koridorinė 
sistema, šoninis įvažiavimas, ga
ražas, 1 skola balansui.

$4.000 įmokėti, Queen—Lansdowne, 
mūrinis namas, 9 dideli kamba
riai, alyviniais dažais dažyti, 3 
virtuvės, 2 pilnai įrengtos vonios, 
dvigubas garažas, gera nuomavi
mui vieta.

Turime krautuvių, tarmų, vasarviečių, kotelių, motelių Įvairiose vietose 
Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.
Vvf. Morkis J. Kaukelis A. Bliūdžiu

VAKARŲ TORONTE,
$12.000 Įmokėti, 2 metų senumo, 12 

butų apartamentinis pasta
tas. $13.500 metinių pajamų. 
Labai arti krautuvių ir tram
vajaus. Gražiausias pastatas 
tame rajone. Prašoma kaina 
$87.000.

ŠIAURĖS VAKARUOSE, 
$15.000 įmokėti, 6 metų senumo, 11 

z butų pastatas. Labai gerame 
stovyje. Garažai, balkonai ir 
kiti modernūs įrengimai. 
$13.000 metinių pajamų. Sa
vininkas išvyksta ir turi būti 
skubiai parduotas. Kaina nu
žeminta iki $78.000.

S. KINGSWAY RAJONE,
$15-20.000 Įmokėti, puikus, ugniai 

atsparus, 16 butų pastatas. 
Garažai, balkonai ir Lt. Me
tinių pajamų $18200. Žemos 
nuomos. 5% % pirmas morgi
čius. Prašo $128.000.

LABAI RETA PROGA, 
$15-20.000 Įmokėti, naujas 23 bu

tų ultra modernus pastatas. 
Visi butai išnuomoti ir turi 
1-2 metų nuomos sutartis. 
Balkonai, inter-com., puikus 
vestibiulis, FM visuose ba
tuose ir kiti modernūs įren
gimai. Vienintelis pastatas 
apylinkėje, todėl nėra jokios 
konkurencijos. Prašo $175 
tūkstančius.

VAKARINĖJ MIESTO DALYJE
$20-25.000 Įmokėti, ultra liuksusinis 

18 butų pastatas. Balkonai, 
keltuvas, inter-com. Dideli ir 
puikūs butai. Prie pat parko. 
NHA morgičius. Nepraleiski
te progos!

YONGE — EGLINTON,
$35.000 Įmokėti, 39 butų tik 7 mė

nesių senumo, apartamenti
nis pastatas. Visi patys nau- 

’ jausi ir moderniausi įrengi
mai. Požeminiai garažai. Ge
riausiam nuomoti rajone. 
Virš $70.000 metinių pajamų. 
Viskas pilnai išnuomota.

RYTŲ TORONTE,
$40.000 Įmokėti, 2 metų senumo, 55 

būtų apartamentinis pasta
tas. Labai gražūs ir moder
nūs butai. Kinai išnuomotas. 
$17.500 metinių pajamų. La
bai augštas nuošimtis už in
vestuota kapitala. Prašo 
$495.000.

Be to, turime labai dideli pasirin
kimų įvairaus dydžio apartment!- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 24404

Namų telefonas LE. 6-9165

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

$16.900 pilna kaina, Swansea, 6 
kamb. bungalas, šilto vandens 
šildymas, garažas, pirmą sykį 
parduodamas, savininkas našlys, 
tik keli žingsniai iki Bloor.

$4.000 įmokėti, Bloor — Ronny- 
mede, 7 kamb. mūrinis namas, at
skiras, 2-jų augštų, šilto vandens 
šildymas, 2 modernios virtuvės, 
šoninis įvažiavimas, garažas, vie
na skola balansui.

$6.000 Įmokėti, 14 kamb. tripleksas, 
mūrinis, 3 gražūs apartamentai, 
pilnai išnuomotas, vandens šildy
mas, šoninis įvažiavimas, garažai. 
$350 mėnesinių pajamų.
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ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS

Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

(vairios sudėties maisto siuntiniai 
iki 49 sv. (su (pakavimu 44 sv.) 
Taip pat galima siųsti ir vienos rū-

Prašome reikalauti mūsų 
maisto katalogų.

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus (vairius siunti
nius iki 17V< svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytas siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.
Lietuvių įstaiga

849 COLLEGE ST., TORONTO 4, Ont, CANADA. Tel. LE 1-3098 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto iki

7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL p.p.

195 Cannon St E., Hamilton, Ont Tel. JA 8-6686. Ponia V. Juraitis.
94 Douglas St, Sudbury, Ont TeL OS 3-5315. Ponia M. Venskevičienė 

Savininkai A. ir S. KALŪZA

EARN $20,000
AND M O R E IN THE FIRST YEAR

Well established real estate organization, a leading 
Toronto broker in investment properties is now 
expanding his sales force. Life time opportunity for 
the right person.

WE NEED MEN
age 35—50 preferably
with honesty and integrity
a self-starter with drive and initiative
with fair command of English in addition to 
own language
must have own car

No previous real estate experience necessary — We 
wiU 'train our selected men in selling -investment 
real estate.

APPLY IN WRITING

LENNOX REAL ESTATE LTD
274 EGLINTON AVENUE WEST

TORONTO 12
Member Toronto Real Estate Board

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Telefonas LE. 2-5191

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių „n n 

Kredito Kooperatyve PARAMA
Būstinė: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario • Telefonas LE. 2-8723

Už sutaupąs moka nuo 4^ % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6^%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metn nuo 10 vaL iki 1 vaL 30 min. kiekvieną 
diena, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL, o vakare 
nuo 4 vaL 30 min. iki 8 vaL 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Pėduodami augštos rūšies British American Oil 
Co. Ltd. produktai: filtruotas benzinas, alyva ir 
kit. Baterijos ir padangos garantuojamos 3 metams. 
Įvairūs mašinų pataisymai: tepimas, dideliu ir mažų 
dalių pakeitimai Darbas garantuotas ir atliekamas 
patyrusių, valdžios pripažintų mechanikų. Puiki 
proga pasinaudoti B/A Credit Card privilegijomis.

• Parduodama namą šildymo alyva • Mašinos paruošiamos žiemai • 
• Darbų įkainavimai nemokami •

Teikiama vad. ‘Koad Service” 24 vai., klausti Adam RO 6-8503.

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

Orparkdale
Benzino stotis - Garažas

PARKDALE B/A SERVICE STATION
1181 Queen St. West (prie Gladstone) 

Tel. 535-9468

BE MUITO DOVANOS: 
Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

foto aparatai ir Lt.

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Savininkas STAN MŪRAS 
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

Nr. e (733) Skaitytojai pasisako
PAMINKUNfi KOPLYČIA.

' VAŠINGTONE
Tuo klausimu “Tž” red. gavo 

visą eilę laiškų. Dedame Čia bū
dingesnius pasisakymus, Įdek su
trumpintus.

Klausimas Šiluva ar Aušros Vartai 
populiaresni mūsų tautoj sunku būtų 
atsakyti. Lietuviui mielas Vilnius pa
sąmonėj visada buvo surištas su Gedi
mino kalnu ir Aušros Vartais. Taip 
jau nuo senovės buvo poetų apdainuo
jama, istorikų aprašoma. Tačiau ir čia 
lenkiškoji dvasia prasidėjo... Naujoji 
Lietuva kėlėsi grynai lietuviška. Var
guolių Lietuva kėlėsi, tačiau gaivalin
ga, sakyčiau šiluvinė. Kėlėsi ne per 
Mickevičių, bet vysk. Giedraitį, Simaną 
Daukantą, vysk. Valančių. Kėlėsi gry
na, be lenkiškų ir kitokių įtakų. Taip, 
kaip Šiluva kėlėsi ir išliko, poetų ne
apdainuota, istorikų neaprašyta. Neži
noma, bet brangi varguoliui. Čia nesi
meldė sulenkėję mūsų kunigaikščiai 
ir Lenkijos karaliai. Liaudis čia mel
dėsi. Meldėsi lietuviškai.

Šiluva ir populiari liaudyje buvo. 
Ne raštuose, ypač lenkiška dvasia per
sunktuose. Atsimenu, kaip iš šiaurės - 
rytų Augštaitijos mamytės ir senelės 
prieškariniais laikais traukiniais ir au
tobusais rugsėjo mėnesį į atlaidus ši- 
luvon keliaudavo. Tolimas kelias buvo. 
Toliau kaip į Aušros Vartus, tiesa, ta
da neprieinamus, tačiau neprisimenu, 
kad jos tos šventovės būtų pasigedu- 
sios. Mažą pavyzdėlį patyriau praeitos 
rugsėjo 8-tosios proga. Kalbėdamas su 
jaunu trečios kartos Amerikos lietu
viu, turėdamas galvoj Tautos šventę, 
prasitariau, kad šiandien lietuviams di
delė šventė. “O tiesa, šiandien Šiluvi- 
nės Marijos šventė.” — greit atsiminė, 
jaunuolis... Galbūt tai reta, tačiau 
charakteringa. Ne iš knygų, ne iš mo
kyklos, bet iš savo senelės šis jaunuo
lis žinojo apie Lietuvos Marijos šven
tovę. Tad nenuostabu, kad ir aukos 
Šiluvos šventovei iš senųjų ateivių 
plaukia.

Tad savo svarstymuose ir viešuose 
pasisakymuose būkim nuoširdūs ir re
alūs. Nekovokim su įsivaizduojamais 
priešais, nemaišykim tyros .lietuvio re
ligijos su politika, nejieškokim tauti
nio aspekto ten, kur mažiausiai galim 
tikėtis jį rasti.

Džiugu, kad naujų ir originalių pa
siūlymų atsiranda. Tokiu laikytinas 
Pr. G. šiam laikrašty pasiūlytas “Our 
Lady of Lithuania Chapel (Oratory) 
— Lietuvos Marijos oratorija. Juo la
biau, kad šioj koplyčioj net 7 Lietuvos 
Marijos šventovės bus parodytos. Ne

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

Dėmesio!
TAISO: šaldytuvus, skalbi
mo mašinas, siurblius—vac
uum cleaners, elektrines 
plytas ir kitus namų ruošai 
pritaikytus elektrinius reik
menis.

VI. Slėnys - 
RO. 9-6047

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbai.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

OILS LTD. 
Atstovm

H. RAŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintxrvus savo klijentams. 
TeMomit LE. 3-4VOS.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis etenira varymas. Sntal- 
sau iširusius garas ir pradegintas 
kilimus. P- KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tekinas LE. 2-5461
Mokome su stj Martinėmis, au
tomatinėmis trttKMūsijomis ir 

mokes »

tik tautinis, bet ir religini? aspektai

Aušros Vartais, Šiluva ir kitom šven
tovėm kadaise Marijai buvo pavesta ir 
Marijos žeme vadinosi, šiuo vardu, be 
abejo, Lietuvos atmintis geriausiai 
šiam krašte bus įamžinta. Gi nuošir
dūs šventovės rėmėjai taip pat netu
rės ko ginčytis, nes kiekvienas galės 
sau patinkamą čia atstovaujamą Lie
tuvos Marijos šventovę pasirinkti.

Vyt. Geidžiūnas

Kas galėtų nepritarti vis garsėjan
čiai nuomonei, kaip buvo Tamstų re
dakciniame pažymėta, jog “platūs lie
tuvių sluogsniai yra nuomonės, kad 
Šiluvos parinkimas šiuo atveju nėra 
geriausias, žiūrintiems į visą reikalą 
vien religiniu — visuotiniu požiūriu 
nekyla priekaištas, bet žvelgiantiems 
tautiniu požiūriu, Vilniaus vardas tin
ka šiuo atveju geriau. Išjungti gi lie
tuviškojo momento negalime. Juk į 
religinį visuotinumą einame per tau
tiškumą.”

Blogiausia visame reikale tai, kad 
manąja nuomone, “kažkam visą laiką 
kažko bijant”, klaidinamas ir pats pa
minklinės koplyčios statymo komite
tas, kuriam gali atrodyti visa esą pui
kiausioje tvarkoje ir Šiluvos vardo pa
sirinkimas negali būti net ginčytinas. 
Galimas dalykas, komitetui susidaro 
įspūdis, kad tik tie neramūs vilniečiai 
be reikalo triukšmauja ir erzelį kelia. 
Tiesa gi yra kitokia. Kanados, JAV 
Bendruomenė, juk toli gražu ne iš vil
niečių sudaryta, jie yra aiškioje ma
žumoje, bet kanadiečių lietuvių bend
rasis nusistatymas jau buvo nedvipras
miškai iškeltas rezoliucijos pavidale. 
Nėra vilnietis ir šio laiško autorius, 
kuriam teko girdėti visos eilės nevil- 
nieČių pasisakymų, kad reprezentaci
niu požiūriu Šiluvos vardas negali būti 
net iš tolo lyginamas su Vilniaus.

Al. Gimantas

DIDŽIAI GERBIAMIEJI,
Tik išrinkti į naująją valdybą, su

žinojome, kad Tamstos jau ilgesnį lai
ką valdybos vardu siuntinėjate savo 
vertingąjį savaitraštį. Visų Stuttgar- 
to ir apylinkių lietuvių vardu nuošir
džiai Jum dėkojame!

Gaunamas “Tž” egzempliorius tar
nauja ne vien tiktai valdybos informa
cijai, bet tarsi krivūlė eina per ran
kas ir tuo būdu yra keliolikos tautie
čių skaitomas. Kaip Tamstoms tikriau
siai žinoma, daugumas Vokietijos lie
tuvių gyvena iš socialinės pašalpos ar
ba kuklių pensijų ir todėl savo lėšo
mis spaudą prenumeruoti vargu tega
li. Pagaliau ir valdybos ištekliai tėra 
labai kuklūs. Todėl Jūsų mums rodo
mas palankumas ir yra tikrai nuošir
džiai įvertinamas.

Leiskite Jums palinkėti kuo geriau
sios kloties ir pasisekimo!

Lietuvis LAIKRODINI N K A S
F. BOCHULIS

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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko. 
T.V. antenos statomos 
ir taisomos.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi 
1736 Dundas St W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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. Uzbalfe

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA
Gyvybės • Automobilių • Namų • Hipotekų • Vasarviečių • Baldij 
Nelaimingų atsitikimų • Vagysčių • Verslo • Ligos • Bondai 
Gydytojų vizitai • Operacijos • Mėnesinės pajamos ir pan.

Balys Maskeliūnas, Member LUA
2493 LAKE SHORE BLVD. WEST, ROOM 101 

Toronto 14, Ont. Telefonas 251-4864

George BEN, BJL
ADVOKATAS-NOTARAS

praneša, kad 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

Toronto 3, Chit 
Telefonas LE. 4-8431

AUGSTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI 
Sav. BID Bartha ir Frank Petit

Taiso visą modelių mašinas: automatinės transmisijos, ratų balansavi
mas, motorą remontas, tepimas ir kt Sykį pabandę, grįšite pas mus atgaL 

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 BROCK AVE. (tarp Dundas ir College). Telefonas 531-1395

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS priima užsakymus 
vyrišką ir moter. paltą ir kostiumą.
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

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

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS

Simcoe - Delhi - Tillsonburg, Ont ŠYPSENOS.
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS įvyko 

Delhi miesto salėje, dalyvaujant gra
žiam skaičiui tautiečių. Organizavo 
KLB Delhi apyL valdyba. J susirinku
sius prabilo apyl. v-bos pirm B. Ston
kus. :

KALĖDŲ EGLUTĖ — VAIKŲ BA- 
LIŪS sutraukė nemažą būrį vaikų į 
tą pačią Delhi miesto salę. Vaikai su
vaidino “Kalėdų senelio žaislus”. Vei
kalėlis gautas iš Čikagos. Jį parašė p. 
Lieponienė. Vaikus šventei paruošė 
mokytojos: Augaitienė, Steigvilienė, 
Lapienienė. Kalėdų seneliu buvo P. 
Augaitis. Šokiams grojo B. Augaitytė. 
Vaikus vaišino šeštad. m-los tėvų ko
mitetas. Jis ir mokytojams įteikė po 
dovanėlę. Lėšomis prisidėjo KLB Del
hi apylinkės v-ba ir KLK Moterų Dr - 
jos Delhi skyr. v-ba. Kalėdų eglutės 
programa buvo graži ir įvairi.

VASARIO 16 MINĖJIMAS ruošia- 
mas vasario 22 d., šeštadienį. Paimta 
graži, didelė Delhi vokiečių salė. Pa
kviestas iš Toronto kvartetas, vadovau
jamas muz. SL Gailevičiaus. Šventę 
organizuoja KLB Delhi apylinkės val
dyba kartu su kitomis vietos organi
zacijomis.

GRAŽINAMA ŠV. KAZIMIERO PA
RAPIJOS BAŽNYČIA. Gražinimo dar
bams vadovauja dail. J. Bakis. Jis de
koruoja bažnyčios vidų. Jo projektu 
bus daromi visi trys nauji altoriai, 
taip pat didžiosios durys. Virš didžio
jo altoriaus bus 14 pėdų augščio lietu
viškas kryžius. Norima, kad šios apy
linkės bažnyčia būtų jauki ir miela lie
tuvio sielai vieta pasimelsti, susikaup
ti. Parapija tikisi š.m. ir bažnyčią pa
puošti ir dalį skolos už kleboniją su
mokėti.

LANKOMA PARAPIJA. — Šiuo 
laiku lankomi parapijiečiai, kurie gy
vena gan dideliame plote, apimančia- 
me 12 teritorinių parapijų 50 mylių 
ilgio ir apie 50 mylių pločio. Gerai, 
kad šios teritorijos centre yra Delhi, 
kur yra liet, bažnyčia.

VIENINGAS DARBAS DUODA 
NAUDOS. — Daugelis šios apylinkės 
tabako augintojų trąšas praeitais me
tais užsisakė kolektyviai — per Till- 
sonburgo Liet. Namų bendrovę. Tuo 
būdu gauta 9% nuolaidos nuo norma
lios kainos. Tokios nuolaidos užsisa
kant pavieniui negalima gauti. Į lie
tuvių rankas grįžo virš $5.000. Jie bū
tų pakliuvę agentams-platintojams, jei 
lietuviai ūkininkai būtų nėję kartu. 
Parapijos komiteto nariai be jokio at
lyginimo tas trąšas užsakė. Jų pasi
šventimo dėka parapija gavo $769,97, 
nes iš gauto pelno jai buvo skirta 
1%%. S.m. dar daugiau ūkininkų ma
no užsisakyti trąšas kolektyviu būdu, 
nes toks užsakymas duoda daugiausia 
naudos.

MŪSŲ LIGONIAI. — Įvairiose ligo
ninėse serga: Simcoe — O. Gustainytė, 
Tillsonburge — Vilnonis, Woodstocke

Jūsų Aleksandras Šukys, pirm. | — O. Bradūnaitė, Toronte Sv. Mykolo

Parduodame vartotas 
ir naujas T.V. ir H.-F.

Sav. R. STASIULIS

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
TeL LE. 7-2815

A & B TAILORS 
A. Beresnevičius 

ligoninėje p. Janušauskienė ir Moterų 
ligoninėje p. Vidmąjįtienė. Linkime vi
siems greit pasveikti. Kor.

PADĖKA
Brangiai mamytei, uošvei ir močiu

tei Martai Balčiūnienei mirus, neuž
mirštamai dėkojame visiems vietos ir 
apylinkės lietuviams, giminėms ir pa
žįstamiems už gausų atsilankymą į lai
dotuvių namus, už paaukotas gėles, 
pareikštą mums užuojautą ir visoke
riopą pagalbą; taip pat nuoširdžiai dė
kojame visiems palydėjusiems į pas
kutinę poilsio vietą ir nešusiems kars-

Nuoširdžiai dėkojame kun. A. Ži
linskui iš Toronto už aplankymą ligo
ninėj ir suteiktą velionei paskutinį 
patarnavimą.

Reiškiame padėką kun. dr. J. Gu
tauskui už lankymą ligoninėj ir atsi
lankymą į laidotuves.

Dėkojame kun. L. Kostizenui, dr. 
A. Kaveckui, Delhi-Tillsonburgo k. 
moterų dr-gijai ir visiems kitiems, 
lankiusiems Tillsbnburgo ir Londono 
ligoninėse, atsiuntusiems gėles ar ki
tas dovanas.

Už jūsų parodytą nuoširdumą lieka
me visiems labai dėkingi —

nuliūdę:
duktė, žentas ir anūkė 

Vieraičiai

OAKVILLE, Ont.
VASARIO 16 MINĖJIMĄ Oakvillės 

Lietuvių Bendruomenės valdyba nu
tarė rengti šeštadienį, vasario 22 d. 
Paminėjimas surištas su tradiciniu 
Oakvillės lietuvių pobūviu, kuris įvyks 
kaip ir pereitais metais “Tempo” res
torano patalpose. Kalbėtoju pakviestas 
J. Matulionis iš Toronto. Pradžia 6 v.v. 
Kviečiami dalyvauti ne tik Oakvillės, 
bet ir apylinkių lietuviai. Kor.
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• Famera virtuvėms ir poilsio (recreation) kambariams.
• Plytelės grindims ir luboms.
• Aliuminijaus langai, durys ir medžiaga izoliacijai.

Sav. B. Saulėnas
Tel: biznio 769-5171 

vakarais 762-9759
MULOCK AVE., TORONTO2 

(prie Dundas - Keele)

HOME OWNEBS CENTRE

STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ 
PREKYBA junction bd.

co
3 
M 
S2

• Įvairios medžiagos namų remontams

DR. E. ZŲBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. ME1LUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v.

niais nuo 10 vaL ryto iki 6 v.v.

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roca 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte 

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

24 VAL. PATARNAVIMAS

DRAUDIMO IŠTAIGA RO. 9-4612

AL DŪDA DARBO VALANDOMIS

RO. 94131f Ik

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND- 
ROVĖS. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 1996 NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ B VIENOS 
KOMPANIJOS.

NAMŲ 1
RO. 6-7132 1

— t

nę” krautuvę ir klausia:
— Gal turite siūlų?
— Jau visus išpardavėm.

— Dar neatėjo užsakymas.
— Gal tuomet galėčiau gauti 

degtukų?
— Čia mes jų visai neparduo-

— Atrodo, kad jūs čia nieko 
neturite.

— Netiesa. Turime vedėją, bu
halterį, kontoros viršininką ir du 
patarnautojus.

Pelės ir buliai
Keleivis, apsinakvojęs viešbu-

Negalėjau miegoti. Visą

— Kiek sumokėjai už kambarį?
— Penkis dolerius.
— Tai ką, nori’ už tą penkinę 

turėti bulių kautynes?
Pagydoma liga

Sveikatos ministeris lankė be
protnamį. Jam bekalbant su na
mo direktorium, įėjo vienas ką 
tik paleistas pasveikęs pacientas 
padėkoti direktoriui ir atsisvei
kinti.

— Tai. kaip čia patiko? — už
klausė ministeris.

— Pats pamatysi ir žinosi, — 
atsakė paleidžiamasis.

— Prašau skaitytis, — pataisė 
anas. — Aš esu ministeris.

— Tai nieko, — atsakė palei
džiamasis. — Kai aš čia atvykau, 
vadinausi prezidentu.

Parinko Pr. Al.

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- 5^0 vai. p.p.-----

Telefonas BO. 6-1372

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

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. Toronto 4, 

(į rytus nuo Dufferin St)

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 vaL ryto 
iki 6J0 vaL vak. šeštadieniais nuo

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko ūkinius visiems akių defek 
tams. Ištiria akių nervus, kurio daž
nai sukelia palvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalbo slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms 
noniAric!
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

891 DUNDAS ST. WEST 
TeL EM. 4-2715, Toronto, Ont
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į KL Katalikių Moterų Draugijos as MONTREAL
SV. JONO KR. PARAP. ŽINIOS
— Artėja Vasario 16. Kiekvieno mū

sų pareiga stengtis visa širdimi, kad 
mūsų visų tautinė šventė praeitų kuo 
iškilmingiausiai; Vasario 16 d., sekma
dieni, 11 vai. pamaldas laikys ir šven
tei taikomą žodi tars vysk. J.E. Fran
cis V; Allen. Parapijos choras yra pa
ruošęs pamaldoms gražų repertuarą. 
Organizacijos kviečiamos pamaldose 
dalyvauti organizuotai su vėliavomis.

— Toronto abiejų skautų tuntų pa
maldos, minint Lietuvos nepriklauso
mybės šventę, Įvyks ši sekmadieni, va
sario 9 d., 11 vai. Skautai pamaldose 
dalyvauja su vėliavomis.

— šią savaitę lankomos šios gatvės: 
Quebec, Pine Cres. Rd., MacGregor, 
Clendennan ir Evelyn Ave. .

— ši penktadieni, pirmąjį vasario 
mėnesio, rytinės pamaldos 7.30 ir 8 
vaL, o vakare — 730 vai. Po rytinių 
pamaldų lankomi ligoniai namuose. 
Vakarinių pamaldų metu prisimenama 
aa. Marija Petrušaitienė.

— šią savaitę į namus išsiuntinėja
mas paštu pranešimas aukotojams apie 
pr. metais gautas aukas 'bažnyčioje.

— Jaunimo choro repeticija — šeš
tadieni po liet mokyklos pamokų.

— Toronto arkiv. P. F. Pocock pa
gerbimo vaišėse iš šios parapijos da
lyvauja kunigai ir parapijos komiteto 
nariai.

— Sveikiname Anicetą ir Alfonsą 
Lukošius jų 25 metų vedybinės sukak
ties proga. Gražus pobūvis, surengtas 
bičiulių iniciatyva, buvo pradėtas pa
dėkos pamaldomis bažnyčioje.

— Pakrikštytas Ričardas, Kastytis 
Grigaitis.

TORONTO LIET. CARITAS vasario 
29 ČL yra pakvietęs Ročesterio lietu
vių teatrą, vad. rež. Sabalienės. Stato
ma trijų veiksmų V. Alanto drama 
“Buhalterijos klaida”. Spektaklis įvyks 
Prisikėlimo par. salėje. Caritas posė
dyje buvo nutarta sudaryti dvi sekci
jas: ligonių lankymo ir šeimų šalpos. 
Ligonių sekcijos vadovai: S. Baraus
kienė, J. Januška ir J. Valiulis; šeimų 
lankymo: A. Aperavičienė ir A. Kalū- 
za. Sekcijų vadovai prašo liet.* parapi
jas, lietuvius gydytojus ir visus tautie
čius Caritui pranešinėti sergančius ar
ba reikalingus pagalbos tautiečius.

LIGONIAI. — Šv. Juozapo ligoninė
je serga: A. Betkus 105 kambary; Da- 
gotas — 117, Ona Vanagienė — 217.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— K. Vaidoto laivas turėjo sueigą, 

kurioje aptarta artimiausia veikla. Ke
li jūrų skautai išlaikė- kaikuriuos da
lykus iš patyrimo laipsnių programų. 
Sueigą pravedė jūrų skautų dalies ved. 
v.vjn. Slapšys.

— Jaunesnieji jūrų skautai, vad. 
tunto adjutanto v.v. J. Kuprevičiaus, 
auga ir skaičiumi ir kokybe.

— Buvo susirgusi tunto parengimų 
vadovė v.v. E. Namikienė. Linkime jai 
kuo greičiausiai sustiprėti.

— Dėkojame dr. M. Anysui ir p. 
Anysienei, p. J. Beržinskui už paskir
tas vertingas dovanas vakaro loterijai.

VELYKOS JAU NETOLI. — Laikas 
ruošti siuntinius namiškiams Lietuvo
je. Nuo praėjusio rudens ypač padaž
nėjo maisto siuntiniai. Visiems mielai 
patarnauja A. Kalūzos siuntinių įstai
ga “Baltic Exporting Co.” . Adresą ir 
kitas informacijas rasite 7 psl., skelbi- 
me. pr.

<4TŽ” AUKOTOJAI:
Garbės prenumeratoriai: St. ir inž. 

V. Liuimos $10, Ž. Tumosa $10, kun. 
A. Žilinskas $10;

$10: KLB Sudburio apyl. valdyba;
$5: K. Ardavičius, P. Sidaras, A. 

Stalionis;
$3: P. Kupčiūnas, V. Miniauskas, L. 

S k ripkų tė;
$2: V. Girdauskas, W. Kviet, P. La- 

pienis, J. Petravičius, V. Sinkevičius, 
V. Stulgys, kun. T. žiūraitis, OP, A. 
Tumosa, P. šutas, J. Vaskelė, J. Za
latorius;

$1: J. Baltrušaitis, P. Gaidelis, V. 
Grabauskas, J. Jatulis, J. Graibus, P. 
Pikevičius, B. Vaišnoras, J. Statkevi- 
čius, K. Vaitkūnas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems rė
mėjams.

ŠV. JONO KR. PAR. KNYGYNE 
gautos naujos knygos: A. Šapoka, SE
NASIS VILNIUS, Vilniaus miesto is- 
torijos bruožai iki XVII a. pabaigos. 
Kieti viršeliai su aplanku, 332 psl., 
gausiai iliustruota, kaina $5. Dr. P. 
Kalvaitytė - Karvelienė, GYVENIMO 
VINGIAIS, autobiografiniai atsimini
mai I d., 360 psl., kieto popieriaus vir
šeliai, kaina $3.50. Julija švabaitė, 
VYNUOGĖS IR KAKTUSAI, poezija, 
96 psl., kaina $2.

Užsakant paštu rašyti “Tėv. žibu
riams”.

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543. ♦

PRIE HUMBER UPĖS. $31.500, 17 kambarių naujas “Triplex”. Balkonai, 
dideli butai, pajamos $355 i mėnesį, vandeniu alyva apšildomas, dide
lis sklypas. Įmokėti $10.000.

PACIFIC — ANNETTE. $14.000 pilna kaina, 9 kambarių, 3-jų augštų. at
skiras mūrinis namas, vandeniu alyva apšildomas, garažas. Įmokėti 
apie $2.500. Viena atvira skola balansui.

WILLARD — JANE. $17.900 pilna kaina, 7 kambarių, 2 augštų, oru aly
va apšildomas, geras planas, didelis sodas, garažas. įmokėti $5.000, 
viena skola balansui.

KINGSWAY. $22.000 pilna kaina. Naujas 3 metų, akmens ir plytų bun- 
galas. 2 vonios, dvigubas garažas, geras pirkinys, savininkas Amerikoj, 
įmokėti $10.000.

Pas mus randasi dang naujai registruotų pardavimų High Park Ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A- GARBENIUI.

PRISIKĖLIMO PAR. ŽINIOS
— Paskutiniu metu savo mielų moti

nų neteko eilė parapijiečių. Jų tarpe
— E. Stepaitienė, A. Lemežytė ir K. 
Bagdonavičius, kuriuos nuoširdžiai už
jaučiame.

— Pr. sekmadienį Prisikėlimo baž
nyčioje ir salėje Toronto ateitininkija 
iškilmingai šventė savo metinę šventę, 
o kolonijos studentai — studijų die
nas. Pamokslą bažnyčioje pasakė ir pa
skaitą salėje skaitė svečias iš Čikagos 
T. Kęst. Trimakas, SJ, o studentams— 
dr. T. Kornelijus, OFM. Ypač daug 
jaunimo ėjo šv. Komunijos. Svečiui 
T. Trimakui nuoširdžiai dėkojame už 
pagalbą pastoracijoje ir gražų pa
mokslą.

— Pr. sekmad. pašventintų graudu
linių (Grabnyčių) žvakių galima gauti 
par. raštinėje arba pas zakristijoną 
br. Hortulaną.

— Kleb. T. Placidas yra išvykęs į 
centrinį liet, pranciškonų vienuolyną 
Kennebunkporte dalyvauti vadovybės 
posėdžiuose. Grįš šios savaitės pabaigo
je. Klebono pareigas laikinai eina T. 
Paulius.

— Par. choro repeticijos — šį ant
rad. ir ketvirtad., 730 v.v. muzikos 
studijoje. Abi repeticijos bendros ir 
labai svarbios.

— Jaunimo choro bendra repeticija
— šį penktad., 630 v.v. bažnyčioje prie 
vargonų.

— Sis penktadienis — vasario pir
masis. Mišios, išpažintys ir Komunija
— 7, 730 ir 8 v.r., be to, 8 v.v. Ligo
niai ligoninėse ir namuose sakramen
tais aprūpinami iš anksto susitarus.

— Pirmosios Komunijos ir kateche
tinės pamokos vaikučiams ir religijos 
pamokos gimnazistams — šį sekmadie
nį, prieš ir po 10 vai. Mišių, pagal tai, 
kuriai grupei priklauso.

— Visus kviečiame gausiai dalyvau
ti Kat. Mot. Dr-jos parengime — šį 
šeštad. Prisikėlimo par. salėje ir jos 
veiklą paremti savo auka.

— Jaunimo sekmad. pasilinksmini
mas ir paskutiniai priešgavėniniai šo
kiai — šį sekmad., 7.30 v.v. par. salė
je—kavinėje. Gros jaunimo orkestras. 
Visas kolonijos jaunimas kviečiamas 
gausiai dalyvauti. Praėjusį sekmad: 
jaunimo pasilinksminime dalyvavo 
virš 200.

— Kitą savaitę par. kunigai lankys: 
Beaty Ave., Close Ave., Dowling Avė., 
Elmgrove Ave., Fuller Ave., Harvard 
Ave., Jameson Ave., King St. W., Mac- 
donell Ave., Maple Grove Ave., Ma
rion St, Maynard Ave., Queen St, 
W., Seaforth Ave., Sorauren Ave., 
Spencer Ave., Springhurst St, Thor- 
bum Ave., Triller Ave., Tyndall Ave., 
Wilson Ave.

“TŽ” SPAUDOS BALIUS buvo gran- 
diozinis — praėjo su dideliu pasiseki
mu. Programą atliko ksilofonistė Nina 
Rae iš Vankuverio ir Toronto vyrų 
kvartetas. Pastarasis laimėjo pasiseki
mą lengvo žanro darniai sudainuotom 
dainom, kuriom akomponavo muz. St 
Gailevičius. Ypač įspūdingas buvo Ni
nos Rae grojimas marimbos instru
mentu. Malonūs jo akordai, drauge su 
palydinčiu orkestre, praskambėjo la
bai įspūdingai Visus stebino nepapras
tas artistės miklumas ir tempas. Pro
gramą pranešinėjo Ger. Balčiūnas.

Gausios loterijos fantus laimėjo: 
dail. H. žmuidzinienės sukurtą pa
veikslą “Motina ir vaikas” — M. Pra
nevičius; J. Tumosos atstovaujamos 
firmos Nord Mende radijo aparatą — 
G. Šmitienė; J. Misevičiaus drožinį 
liet, koplytėlę — B. Gelbuogis; A. Bai- 
kauskaitės rankdarbio pagalvėlę — Ir. 
Mačikūnienė; vaist. Margio foto apa
ratą — J. Skrebutėnienė; J. Rinkūnie- 
nės tortą — dr. Yčas. Kitus mažesnius 
fantus laimėjo: p.p. Norkienė, Zubric- 
kas, Misevičienė, Graibus, Štuikys, Vi- 
tartaitė, Jurkštas, Balasevičius, Račiū- 
lienė, Sergautis, Vitkienė ir kt.

Rengėjai nuoširdžiai dėkoja visiems, 
prisidėjusiems prie spaudos baliaus pa
sisekimo — programa, fantais, atsilan
kymu, darbu; jie ypač dėkingi darbo 
tarnybai, kuri taip sklandžiai viską 
tvarkė.

P. STUOPIENĖ po operacijos išvy
ko keliom savaitėm poilsio į Floridą.

ST. LAURINAVIČIUS, viešbučio sa- 
vininkas, žymus verslininkas Toronte, 
dalyvavo sp. baliuje, pratęsė prenu
meratą iki 1966 m. ir pridėjo auka $5.

DĖMESIO!

Perku Kanados 
sidabrinius 

dolerius 
moku augštas kainas.

Skambinti darbo dienomis tik 
vakarais tel. LE 4-8575

Prisikėlimo parapijos skyriaus ruošiamą

tradicinį Užgavėnių

vasario 8 d., šeštadienį, Prisikėlimo parapijos auditorijoje.

TURTINGA LOTERIJA. BUFETE: ĮVAIRŪS GĖRIMAI, PAČIŲ NARIŲ 
PAGAMINTI KOLDŪNAI IR CEPELINAI. ANT STALŲ: SPURGOS IR 

BULKUTĖS — LAŠINĖČIAU GROS GERAS ORKESTRAS.

ĮĖJIMAS $1.50. STUDENTAMS $1.00. PRADŽIA 7.30 V.V.

MALONIAI KVIEČIAMI LIETU- 
VIAI dalyvauti Lietuvos gen. konsulo 
rengiamame Vasario 16. priėmime, ku
ris įvyks Royal York viešbutyje vasa
rio 15 d., šeštadienį 6 - 8 v.v. Pakvieti
mai gaunami pas J. R. Simanavičių 
“Dainoj”, 974 College St. Tel. LE 
4-1274.

TRADICINIS UŽGAVĖNIŲ BA
LIUS, ruošiamas KLK Moterų Dr-jos 
Prisikėlimo par. skyriaus, vasario 8 d., 
730 v.v. Prisikėlimo salėje. Nuošir
džiai kviečiame visus gausiai atsilanky
ti šį šeštadienį ir smagiai užsigavėti. 
Bus turtinga loterija. Bufete įvairiausi 
gėrimai ir skaniausi koldūnai, cepeli
nai. Savo atėjimu paremsite moterų 
veiklą ir įgalinsite vykdyti užsimotus 
darbus. Laukiame visų.

Taip pat pranešame, kad skyriaus 
narių susirinkimas įvyks vasario 9 d. 
po paskutinių Mišių muzikos studijoje. 
Programoje, be skyriaus ėinamųjų rei
kalų, turėsime progos išgirsti visiems 
žinomo menininko T. Valiaus paskaitą.

Maloniai kviečiame visas nares, pri
jaučiančias ponias ir paneles atsilanky
ti ir jaukiai prie kavos puoduko pasi
dalinti mintimis bei įspūdžiais.

Valdyba

TRADICINIS “ŠIUPINYS”. — Ma
loniai kviečiame visus Užgavėnių va
karą, antradienį, vasario 11 d., į Šv. 
Jono Kr. par. salę. Vaišinsime prityru 
šių šeimininkių paruoštu karštu “šiu
piniu” su visais priderančiais priedais. 
Pradžia 7 v.v. Programoj: trumpa pa
skaita apie Kr. Donelaitį; ištraukos ir 
deklamacijos iš Donelaičio kūrybos; 
sol. p. Sriubiškienė su akompaniatore 
D. Skrinskaite. Loterijoj, tarpe kitų 
gausių fantų, dail. H. Žmuidzinienės 
paveikslas. Veiks bufetas su visokiais 
gėrimais. Įėjimas tiktai $2.

M. Lietuvos Moterų Ratelis

KŪRĖJAI - SAVANORIAI vasario 
16 d., sekmadienį, 11 vai. dalyvauja 
organizuotai su vėliava iškilmingose 
pamaldose šv. Jono Kr. par. bažnyčio
je ir 20 min. prieš pamaldas renkasi 
parapijos salėje. Sk. valdyba

A.a. JUOZAS RIMŠELIS staigiai mi
rė sausio 30 d., 138 Fallinbrook Rd., 
Scarboro. Paliko žmoną, tris vaikus ir 
6 anūkus Lietuvoje. Palaidotas vasario 
1 d. iš kanadiečių katal. šv. Jono baž
nyčios, Kingston Rd. Bethel kapinėse, 
Scarboro. /.

METINĖ ATEITININKŲ ŠVENTĖ 
buvo pradėta susikaupimu išvakarėse. 
Sekmadienį jaunimas organizuotai, su 
vėliavomis dalyvavo pamaldose Prisi
kėlimo bažnyčioje. Ypaę drąsinantį 
įspūdį darė jaunimo gretos. Pamokslą 
sakė T. K. Trimakas, SJ, iš Čikagos. 
Popietinė iškilmė buvo pradėta atei
tininkų vėliavos įnešimu, kun. J. Staš
kevičiaus invokacija ir jaun. ateitinin
kų kuopos globėjo V. Kolyčiaus ati
daromuoju žodžiu. Iškilmingą įžodį 
davė gausus būrys įvairaus amžiaus 
jaunimo. Visi jie priklaupę pabučiavo 
vėliavą ir tapo ištikimais ateitininki- 
jos nariais. Juos sveikino MAS pirm. 
Račkauskas iš Čikagos, Toronto sen
draugių pirm. A. Gurevičius ir skautų 
tuntų vardu — G. Rinkūnaitė. Ilgesnį 
žodį apie dabartines krikščionybės at
sinaujinimo viltis tarė T. K. Trimakas, 
SJ. Meninėje dalyje vyravo patys jau
nieji taut, šokiais, žaidimais, deklama
cijomis, trumpais vaidinimais, duetais. 
Visus stebino “Jūratės ir Kastyčio” 
deklamacija — Ulozaitė. Labai patiko 
vaikams Kaknevičių dainos duetas ir 
Krikščiūnų piano duetas. Pabaigai Ni
na Rae paskambino marimba instru
mentu. Po programos buvo pasivaišin
ta kava, šventės proga išleistas jau
nųjų laikraštėlis “Pirmyn, Jaunime”, 
red. A. Bušinskaitės. Bv.

IŠNUOMOJAMAS ELEKTRINIS GA- 
RINTUVAS. Lengvai nuima senus sie
nų popierius — užtenka tik įjungti. 
Nepalieka nei garų nei dūmų. Skam
binti — A. Morkis LE 4-8459

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę I 
Montreal}, Londoną, Windsorą, Hamil
toną, North Bay, Sudbnri ir kitur.

30 DEWSON ST.. TORONTO 
Telefonas LE. 4-1493

Lietuviško baldu 
dirbtuvė

Daromi nauji minkyti baidai ir ap
traukiami seni piria kaina. P. T n- 
bys. Tel. WA. 2-7981. Nsmn AM 
14MWJ.

Maloniai kviečiame į

kuris įvyks vasario 9 d.z 6 v.v 
Šv. Jono Kr' parapijos salėje.

BŪSITE PAVAIŠINTI UŽGAVĖNIŲ VALGIAIS, 
PASIŠOKSITE IR IŠBANDYSITE LOTERIJOS LAIMĘ.

Rengėjos —Šv. Jono Kr. par. katalikės moterys

VASARIO 16 TORONTE
Apylinkės valdyba, Vasario 16 iškil

mių rengėja, stengiasi Lietuvos bylą 
šios šventės proga iškelti ir kanadiečių 
visuomenėj. Miesto rotušėje bus pakel
ta lietuviškoji trispalvė, o prie žuvu
sioms paminklo — padėtas vainikas. 
Yra labai svarbu, kad vėliavos pakėli
me dalyvautų daug tautiečių: ta proga 
būtų galima pakliūti į televiziją. Daro
ma žygių radiofonuose panaudoti 
lietuviškų plokštelių. Apylinkės val
dyba skatina visus tautiečius gausiai 
atsilankyti į didįjį minėjimą, kur yra 
pakviesta daug žymių kanadiečių sve
čių, jų tarpe kr. apsaugos ministeris 
Paul Hellyer. Tenka daug dėmesio 
kreipti taip pat į šventės išvakarėse 
gen. Lietuvos konsulo rengiamą ofi
cialų priėmimą Royal York viešbuty
je kanadiečiams ir lietuviams sve
čiams. K.

NAMŲ SAVININKAMS. — Vasario 
9 d., sekmadienį, 5 vai. p.p. Liet. Na
muose kviečiami atsilankyti namų sa
vininkai, kur bus apsvarstytas nejudo- 
mo turto saugumo reikalas.

“Verslo” S-ga

Ponios E. STEPAITIENĖS 
brangiai mamytei mirus, 

jai ir jos vyrui didelio skausmo ir liūdesio valandoje 
iš širdies reiškiame gilią užuojautą 

ir kartu liūdime —
A. E. Šelmiai
A. M. Seliokai

Padėka
A.A. JONUI DAUTARTUI mirus 1964 m. sausio 12 d. 

ir jį palaidojus 1964 m. sausio 15 d., 
reiškiame nuoširdžią padėką Toronto Prisikėlimo kunigams: už atlai
kytas šv. Mišias, palydėjimą į amžiną poilsio vietą, atkalbėjimą roži
nio ir gilų pamokslą bažnyčioje.

Dėkojame visiems Toronto ir kitų vietovių giminėms, draugams 
ir pažįstamiems už pareikštą užuojautą, gėles, paaukotas šv. Mišias 
už velionies sielą ir gausų dalyvavimą šv. rožinio kalbėjime ir pa
lydėjimą į šv. Jono kapines Port Credit, Ont.

Atsiprašome negalėdami pareikšti padėkos paskiriems asme
nims dėl neturėjimo tikrų adresų.

Reiškiame ypatingai didelę padėką p. Lastauskienei ir p.p. 
Totoraičiams už jų atliktus darbus ir prisidėjimą kitais dalykais.

Taip pat esame visiems labai dėkingi betkuo prisidėjusiems 
prie gražesnio paskutinio patarnavimo. šalčiai

Comprehensive 
Personal Liability.

I4K

nepamirškite užsukti lletuvlškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

Ufsakvmal priimami ir nn«fn z

TAUPYK IR SKOLINKIS

236 SLA KUOPOS SUSIRINKIMAS 
įvyks vasario 9 d. Liet. Namuose. Kvie
čiame narius ir prijaučiančius gausiai 
dalyvauti. V-ba

SOCIALINĖS PAGALBOS INFOR
MACINIS BIURAS teikia profesinius 
patarnavimus lietuviams, gyvenan
tiems Toronte, reikalingiems šeimos, 
šalpos, asmeninės ir socialinės pagal
bos. Informacijos teikiamos nemoka
mai. Biuro adresas 997 College St. 
studentų būstinės patalpose. Darbo va
landos kiekviena ketvirtadieni nuo 
730 iki 930 v.v. Tel. 534-5917.

LIETUVIŲ STUDENTŲ surengta 
paroda Toronto universitete, drauge su 
kitomis tautybėmis, atidaryta vasario 
3 d., dalyvaujant pačiam un-to prezi
dentui Bissel. Parodoj dalyvauja 8 
tautybės su įvairiais tautodailės dirbi
niais. Ji įrengta centrinėj un-to bib
liotekoj — Samuel Sigmund rūmuose 
ir lankoma nuo ryto iki vėlyvo vakaro 
iki vasario 8 d. Lietuvių skyrių š.m. 
organizavo studentai ateitininkai, Liet. 
Studentų S-gos pavesti. Paroda su
organizuota ryšium su metiniu un-to 
studentų festivaliu.

DRAUDIMO INDUSTRIJOS SUTRUMPINTAI 
VADINAMAS DRAUDIMAS, BŪTINAS 

e KIEKVIENAM NUOSAVYBĖS SAVININKUI.

Prano BARAUSKO agentūra
49 CAMEO CRES., TORONTO 9 

R O 6-081 1 80*64)832 

Commissioner for Taking Affidavits.

ŠV. KAZIMIERO PAR. ŽINIOS
— Sis penktadienis — vasario mėn. 

pirmasis. Šv. Mišios — rytą 730 ir 8
v., vakare — 8 v. Išpažinčių bus klau
soma ketvirtadienį nuo 7 v.v.

— P. Paznokaičių 50 metų vedybi
nis jubilėjus praėjo labai iškilmingai. 
6 v.v. buvo atlaikytos šv. Mišios, kur 
be jubiliatų, buvo beveik pilna bažny
čia svečių. Labai gražios buvo tai šven
tei pritaikytos apeigos. Po Mišių salė
je buvo iškilminga vakarienė. Jubilia
tus sveikino par. klebonas kun. dr. F. 
Jucevičius, iškeldamas jų visus nuo
pelnus tai parapijai. Daug buvo sveiki
nimų iš svečių ir artimųjų. Svečių 
buvo virš 300. Pabaigoje p. Paznokai- 
tis savo žmonos vardu padėkojo už 
sveikinimus ir dovanas, o šeimininkėm 
už taip gausias ir skaniai pagamintas 
vaišes. Jubiliatai buvo apdovanoti ver
tingomis dovanomis.

— Suorganizuotas jaunučių choras 
gan gražiai pagieda 10 vai. Mišių me
tu. Kad dar gražiau skambėtų ir iš
augtų į nuolatinį chorą, klebonas pra
šo įsijungti į tą chorą ir vyresniuosius 
jaunuolius, kurių parapijoj yra daug. 
Taigi, visi jaunuoliai kviečiami daly
vauti tame chore. E. N.

AUŠROS VARTŲ PAR. ŽINIOS
— Lietuvos nepriklausomybės šven

tės pamaldos — vasario 16 d., 11 vai. 
Organizacijos kviečiamos jau dabar su
sitarti, kad galėtų šventėje dalyvauti 
su vėliavomis. Minėjimas bus po pie
tų Plateau salėje.

— Prašome šį mėnesį pas seseles 
arba klebonijoje užregistruoti vaikus, 
norinčius priimti Pirmąją Komuniją 
ar Sutvirtinimo sakramentą.

— Šv. Onos Dr-jos susirinkimas — 
šį sekmad. po 11 vai. Mišių.

— Parapijos bazaro, rengiamo kovo 
14-15 d., knygutės su paaiškinimu apie 
parapijos finansinę padėtį jau išsiunti
nėtos. Dėkojame visiems, kurie jau 
grąžina šakneles. Nuo bazaro pasiseki
mo priklausys ir daugelio mūsų darbų 
pasisekimas. Būtų gera, kad dirban
tieji įstaigose paprašytų parapijos ba- 
ząrui fantų.

— Dėkojame J. Gražiams, paaukoju
siems bažnyčios fondui $20.

— Užpraėjusio sekmadienio rinklia
va — $215.

KONCERTAS — BALIUS, rengtas 
katalikių moterų dr-jos, AV par. salė
je pr. šeštadienį buvo gražus įvykis 
kultūrinių parengimų eilėj šį sezoną. 
Koncertinę dalį atliko Lietuvos oper. 
sol. E. Kardelienė ir sol. kun. K. Bal- 
čys. Sol. E. Kardelienė montrealie- 
čiams gerai pažįstama iš jos dažnų pa
sirodymų įvairių minėjimų programose 
ir giedojimo AV bažnyčioje, tačiau jau 
senokai buvome ją girdėję koncerte. 
Gal dėlto solistė taip šiltai publikos 
buvo sutikta. Solistė paliko klausyto
jams įspūdį, kad išeivija dar neprisi
augino ir vargu ar kada prisiaugins 
jai pakaitalą. Solistei gražiai akompo- 
navo pian. K. Smilgevičius.

Kun. K. Balčys montrealiečiams bu
vo ne tik negirdėtas, bet ir nežino
mas, tačiau ši pirma pažintis paliko la
bai gerą įspūdį. Gražus ir stiprus bari
tonas, laisva ir neformali laikysena pa
traukė klausytoją solisto naudai ir iš
laikė per visą koncertą. Solistas atsi
prašė, kad dauguma jo dainuojamų 
dalykų yra svetimoj kalboj, nes jo 
repertuaras esąs dar neturtingas lietu
vių kūriniais. Iš keleto padainuotų lie
tuviškų dalykų, “Lopšinė”, sukurta T. 
B. Markaičio, SJ, parašyta poeto dr. 
H. Nagio, susilaukė ypatingai gausių 
plojimų. Solistui akomponavo p-lė 
Klutterbuck.

Po koncerto įvykusios vaišės ir šo
kiai praėjo gražiai ir pakilioj nuotai
koj. KLK Moterų D-jos skyriui, ypač 
valdybai ir pirm. V. Ottienei, svečiai 
liko dėkingi už tokį gražų ir kultūrin
gą parengimą.

“NEPRIKL. LIETUVOS” kiekvienais 
metais rengiamas spaudos balius įvyks 
šį šeštadienį, vasario 8 d., slovakų sa
lėje.

JAUNIMAS, kuris norėtų priklausy
ti ateitininkam, kviečiamas atvykti į 
susirinkimus susipažinti. Žiūr. ateiti
ninkų skyrių.

O. BENSTEAD SU DUKRA NINA 
iš Vankuverio lankėsi “TŽ” redakci
joje, atnaujino savo motinos prenume
ratą ir paliko auką. Netrukus ji grįš į 
Vankuverį, o dukra Nina Rae pasiliks 
kurį laiką Toronte, čia ji yra pasira
šiusi sutartį su atitinkama agentūra 
koncertams.

LONDON, ONT. — Radijo pusvalan
dis bus transliuojamas Vasario 16 pro
ga per St. Thomas CHLO stotį vasario 
12 d., trečiadienį, 8.30 ligi 9 v. v.

District Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472 
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

A. GRAŽYS 789-9328
P. JASUTIS — LA 2-7879
M. ROTH — RE 7-9353

10 METŲ PATIRTIS

Savo Kredito (U rr ACH 
Kooperatyve Lf f A4O

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766*5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui doleriu. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Ui depozitus mokama 4%, ui šėrus — 4,5%. Ui asmenines pasko
las imama 7,6%, ui nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve — sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 vai.; 
dieną — antrad., trečiad. ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 1 vai.; vakarais — 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai. 3907 Rosemont Blvd. (tel. 
722-2472) trečiad. 7-9 V.v. ir penktadieniais 1-6 vai. ir nuo 7-9 vai. vak.

VALLEE BLEUE SKI CENTRE, 
INC. slidinėjimo kalnas buvo oficia
liai atidarytas vasario 2 dL Iškilmėse 
dalyvavo AV par. kleb. T. K. Pečkys, 
SJ, atlikęs šventinimo apeigas, Vai Da
vid miesto burmistras ir kiti vietos 
valdžios atstovai. Slidinėjimą pradėjo 
“Miss Vallee Bleue” stud. Rūta Semo- 
gaitė, pirmoji pasikėlusi į kalną. Iš
kilmėse dalyvavo gražus būrys montre- 
aliečių, kuriuos šeimininkai labai ma
loniai priėmė.

Vallee Bleue yra dar vienas lietuvių 
verslininkų įgyvendintas gražus suma
nymas. Bendrovė yra suorganizuota ak
ciniais pagrindais ir jos iniciatorius 
yra P. Juodkojis, gerai visiems pažįs
tamas “Palangos” vasarvietės kūrėjas. 
Talkinamas P. Lingaičio, jis sugebėjo 
rasti pritarimą ir suorganizavo bend
rovę, kuri buvo pajėgi įrengti moder
nų keltą, pastatyti gražų ir didelį res
toraną, teikiantį slidinėtojams visus 
patogumus. Vallee Bleue yra daugu
mai žinomo Vai David miestelio ribo
se. Laurentidų kalnuose, prie pat ke-

vininkai tiki, kad lietuviai slidinėto- 
jai mielai pasinaudos šia gražia ir pa
togia vieta slidinėjimui ir iš savo pu
sės yra pasiruošę duoti geriausią pa
tarnavimą. Linkime geriausios sėkmės 
ir “gero sniego” dar šiam jau įpusėju
siam sezonui.

SĖS. M. MARGARITA, NPM vienuo- 
lyno Montrealyje vyresnioji, jau grįžo. 
Praeitą savaitgalį Montrealyje lankė
si ir vienuolijos vadovė Motina Augus
ta. Kartu lankėsi ir buvusi montrealie- 
tė sės. M. Ahčila ir viešėjo pas savo 
tėvelius p. Lukošius ir kitus gimines.

TĖV. J. VAIŠNYS, SJ, yra pasiry- 
žęs papildyti sportininkų eiles ir kvie
čia visus berniukus ir mergaites regist
ruotis. Manome, kad jaunimas neuž- 
tektinai skiria dėmesio sportui ir Tėv. 
Vaišniui linkime sėkmės.

“LITO” VISUOTINIS NARIŲ SUSI- 
RINKIMAS numatytas 1964 m. kovo 
1 d., sekmadienį, 12.30 v. Šv. Kazimie
ro par. salėje 3426 Parthenais St.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
TAUPYTOJAMS

“Lito” valdyba 1964 m. nustatė se
kančių metų palūkanų už depozitus ir 
dividendų už indėlius — šėrus skaičia
vimo ir prirašymo tvarką:

1. Už depozitus nariams ir šiemet 
bus mokami 4% palūkanų, tačiau jų 
skaičiavimas bus daromas kas mėnesį 
nuo mažiausios sąskaitoje buvusios 
sumos. Palūkanos bus prirašomos į 
knygutes kas pusmetis. Lig šiol palū
kanų už depozitus skaičiavimas ir pri
rašymas buvo daromas kiekvieną me
tų ketvirtį.

2. Už indėlius šiemet numatoma mo
kėti po 4% % ar daugiau dividendų, 
žiūrint koks bus metinis pelnas. Iki 
birželio 30 d. dividendai bus skaičiuo
jami sena tvarka nuo mažiausios me
tų ketvirtyje buvusios sumos. Nuo lie
pos 1 d. dividendai bus skaičiuojami 
tik vieną kartą pusmetyje nuo ma
žiausios tame pusmetyje buvusios su
mos. Dividendų prirašymas už abu pus
mečius bus daromas po metinio susi
rinkimo apyskaitą patvirtinus, kaip to 
reikalauja kooperatyvu įstatymas (Bill 
No. 8).

Nariams, kurie savo santaupas nuo
lat kaitalioja, patariama nieko nelau
kiant dalį savo indėlių jau dabar iškel
ti į depozitų sąskaitas. Mėnesinis pa
lūkanų skaičiavimas jiems užtikrina 
žymiai geresnes pajamas už santaupas 
depozitų sąskaitose nei indėlių sąskai
tose, kad ir iš 4%%. Be to, iš depozi
tų sąskaitų jie gauna teisę rašyti če
kius.

Nariai, kurie savo santaupų metų 
bėgyje visai nenumato kaitalioti, gali 
depozitų sąskaitų ir toliau neturėti 
arba jas turėti nedidelėmis sumomis 
smulkiai apyvartai ir sudarymui dides
nių sumų, perkeltinu į indėlių s-tas.

šis “Lito” valdybos patvarkymas ve
da prie žymiai didesnių dividendų ir 
palūkanų išmokėjimų šiais metais. Ta
čiau tikimasi, kad mėnesinis dividendų 
skaičiavimas turėtų sutraukti narių 
santaupas, dabar laikomas kitų bankų 
ein. sąskaitose, kur jie praktiškai be
veik jokių palūkanų negauna. Pakėli
mas dividendų už indėlius turėtų bū
ti patrauklus pastoviai “Lite” laikan
tiems didesnes pinigų sumas. “Lito” 
valdyba tikisi, kad nuo 1965 m. pra
džios bus galima prieiti prie 5% už 
indėlius, tačiau jų skaičiavimas bus 
vienkartinis, kaip tai pramatyta koope
ratyvų įstatyme Ir kaip tai praktikuo
jama visos “Caisses Populaires”, To
ronto “Parama” ir kitos kredito uni
jos. Pr. R.
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