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Vasario 16 aktualumas Būkime laisvės
DR. ANDRIUS BALTINIS

Tarp mūsų yra susidaręs reikšmingas paprotys švęsti tautos 
šventę — Vasario 16 ir išeivijos sąlygose, švenčiant ją mūsų są
lygose, iškyla klausimas, ar domėjimasis Lietuva ir rūpinimasis 
jos laisve mums šiandien dar yra aktualus? Aktualu yra visa tai, 
kas mus domina, kas sužadina mūsų emocijas, ypač vertybių pa
jautimą, visa, ką mes pergyvename kaip gėri, kaip kilnų dalyką, 
arba, iš antros pusės, kaip kažkokį blogį, kurį reikia pašalinti.

Iškeltojo aptarimo šviesoje turime pasakyti, kad dauguma 
mūsų nesidomėjimą savo kenčiančia tauta ir jos laisve laikytų 
kažkuo, ko reikėtų gėdytis, kas mus žemintų. Mes visdėlto jau
čiame, kad mumyse yra dar gyvas reikalavimas vertinti ir mylėti 
tuos tūkstančius, kurie žuvo dėl mūsų tautai padarytų nusikalti
mų. Mes jaučiame, kad mūsų prigimties giliausias dorinis reika
lavimas verčia mus neapkęsti neteisybės, daryti visa, kas galima, 
kad ji būtų kokiu nors būdu atitaisyta, kad ji bent nepasiektų 
savo galutinio tikslo, kuris ją yra įkvėpęs, būtent, lietuvių tautos 
laisvės panaikinimo visiems laikams.

Bet gal nevienas pasakys: ką galime padaryti, neturime jo
kios galimybės. Iš tikrųjų nebūsime teisūs, jei sakysime, kad čia 
nieko negalime padaryti, Kaiką visdėlto galima padaryti, kad mū
sų priešai nepasiektų savo minėto tikslo — lietuvių tautos sunai
kinimo. Čia yra galimi kaikurie praktiški žingsniai/kaip pvz. mo
ralinis ir medžiaginis mūsų žmonių rėmimas tiek išeivijoje, tiek 
Lietuvoje esančiųjų. Pagaliau yra vienas dalykas, kurį kiekvienas 
gali ir turi padaryti: neleisti išblėsti pačiai neteisybės pašalinimo 
idėjai, neleisti išnykti Lietuvos nepriklausomybės atstatymo min
čiai. Kol mumyse nėra išnykusi Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo idėja, kol dar yra žmonių, kurie trokšta ir siekia už viską 
labiausiai, tol mūsų laisvės reikalas nėra prarastas. Pirmoji parei
ga savo tautai čia tad yra išsaugoti savyje norą būti laisvu, išlai
kyti savyje troškimą atgauti išplėštąjį nepriklausomo gyvenimo 
vainiką ir jį nešioti. Dėmesio ir rūpesčio savąja tauta išsekimas 
būtų mums nedovanotina klaida, tai. būtų pirmas žingsnis Į pasi
davimą, kurį džiaugsmingai sveikintų mūsų priešai.

Savo laisvę brangindami turėtume parodyti lietuviškąjį ryž
tą apie kurį daug kalbame: neturime prileisti, kad mūsų priešai 
tyčiotųsi ir sakytų — toks ten ir buvo jų patrijotizmas ir Lietu
vos laisvės meilė; jie nevertina jos net tiek, kad jai paaukotų bent 
porą valandų susirinkimams, kur ši laisvė minima; jie vadina tai 
“perdideliu nukrypimu įjJraeitį” ir sako, kad visa tai neaktualu.

Nebūtų teisinga sakyti, kad visi iškilmingieji iritragiškieji 
įvykiai, kurie vyko savo metu Lietuvoje, dabar mums kaip praei
tis būtų neaktualūs. Daugeliui praeities įvykiai yra gyvenimo tik
rovė, kuri apsprendžia visą jų gyvenimą. Belaisviui Bairono po
emoje prarastoji laisvė yra amžinai aktuali tikrovė, populiariojo 
Durno romano herojui grafui Monte Cristo jaunystėje iškentėtoji 
neteisybė pasilieka visuomet aktuali ir apsprendžia visus jo žings
nius. Šekspyro Hamletui jo tėvo praeityje išdavikiškas nužudy
mas yra jam gyviausia tikrovė, gyvesnė už visa tai, kas vyksta kas 
dieną prieš jo akis, ir apsprendžia jo gyvenimą ir mirtį.

Lietuvos Laisvės Varpas, dovanotas Amerikos lietuvių nepriklausomai Lietuvai 1922 m. Jis buvo 
atliedintas 1919 m. Amerikos lietuvių kongreso nutarimu pagal JAV Laisvės Varpą, esantį Filadel
fijoj. Vienoje pusėje Įrašyta: “Lietuvių seimas Amerikoje Lietuvai, Čikagoje, 1919 m. birželio 8-11 
d.” Kitoje pusėje: “O, skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos”.

Tuščio sovietų gyrymosi laikai, 
kada jie skelbėsi viską išradę, 
visko prisigaminę, nugalėję ir be- 
laidoją Vakarus, — praėjo. Jiems 
besigiriant, komunistinė jų ūkio 
sistema subankrutavo. Net duo
nos jie priversti jieškoti Vakarų 
kraštuose. Ir Lietuvos paskutiniai 
maisto likučiai išgabenami Sovie
tų Sąjungos gyventojams maitin
ti Tai dar padidina okupuotos 
Lietuvos gyventojų skurdą. Va
karuose sovietai įsigijo tik dalį 
jiems reikalingo maisto, nes neuž
teko aukso jam pirkti. Ilgus me
tus Maskvos finansuota komunis
tinė propaganda užsieniuose iš
sėmė sovietų aukso ir svetimos 
valiutos atsargas, pakirsdama So
vietu Sąjungos perkamąjį ir ga
mybinį pajėgumą.

Maskvos politinę galią kietai 
laužia komunistinės Kinijos žy
giai, siekią paveržti iš Kremliaus 
valdovų rankų komunistinio pa
saulio vadovybę. Kremliui tenka 
jieškoti laisvajame pasaulyje ne 
tik duonos, bet jau net ir politi
nės atramos.

Deja, Vakaruose mes matome 
tam tikro susirūpinimo padėti 
Sovietų Sąjungai atsigriebti, visai 
nereikalaujant, kad būtų panai
kintas Europoje sovietinis kolo- 
nizmas. Todėl

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas, kovodamas dėl 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo ir siekdamas greičiau ją iš
laisvinti, pavergtos lietuvių tau
tos vardu

1. primena visam pasauliui, 
kad atėjo laikas imtis rimtų žy
gių sovietiniam kolonizmui Lie
tuvoje likviduoti;

2. kviečia, išnaudoti Sovietų 
Sąjungos
reikalų pašlijimą bei atsisakyti 
nuo prekybinių mainų ir nereika
lingų politinių žygių tiems sovie
tiniams reikalams pagerinti;

kovos dalyviai!
3. tiki, jog Vakarai, ypač di

džiosios jų valstybės, nesitenkins 
vienu lūkuriavimu, kad Lietuva 
pati be jų pagalbos išsilaisvintų, 
ir supras, kad sovietinis imperia
lizmas jau yra įleidęs nagus ir ki
tuose kontinentuose (Kuba, Gana, 
Zanzibaras ir kt.) bei vis naujų 
aukų siekia;

4. mano, jog atėjo laikas ir is
torinė proga valstybių vyrams, 
visuomenei ir laisvajai spaudai 
kovingai pakelti savo balsą prieš 
Sovietų Sąjungą, kuri daugiau 
kaip dvidešimt metų laiko paver
gusi lietuvių tautą/

5. laukia, kad Šv. Tėvas ir kitų 
religinių bendruomenių vadovai* 
siekdami visoms tautoms religi
nės laisvės bei taikos, vienybes 
ir arti no meilės žmonėse, pakel
tų savo autoritetingus balsus 
prieš religijos persekiojimą oku
puotoje Lietuvoje ir pareikalautų 
jos gyventojams tikėjimo ir Baž
nyčios veikimo laisvės.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas iš savo pusės pa
kartotinai primins Vakarų pasau
lio vairuotojams jų įsipareigoji
mus, išplaukiančius iš tarptauti
nės teisės nuostatų — Jungtinių 
Tautų Chartos, Atlanto deklara
cijos, Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos, kolonizmui panai
kinti nutarimų bei eilės tarptau
tinių sutarčių, kimiomis buvo lai
duota visoms tautoms— tarp jų 
ir Lietuvai — laisvė ir nepriklau
somybė.

Ryšium su savo įsipareigoji
mais ir numatytais žygiais VLI 
Kas kviečia visus lietuvius remti 
šiuos žygius savo sumanymais, 
darbais ir aukomis. Ištesėkime 
savo įsipareigojimus tautai kovo
ti dėkles ISsvės yšvL/šksG per
galės. Vasario šesioiilriiji testip? 
rina mus darbuose ir vienybėje!

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteas

Savaitės įvykiai
Daugeliui tėvų savo vaikų netekimas mirties atveju lieka am

žinai aktualus Įvykis, ir taip pat mums lietuviams savo namų, sa
vo žemės, savo valstybės ir jos laisvės netekimas, yra amžinai ne
užmirštamoji tikrovė, yra žaizda širdyje, kuri niekad neleidžia 
užmiršti, kas esame ir ko esame netekę.

Gal kas nors sakys, kad mes dabar esame laisvi, gyvename 
demokratinėse valstybėse, ko daugiau, kokios laisvės mums rei
kia? Tačiau aišku, kad kaip lietuviai nesame laisvi, negalime gy
venti kaip mes norime, negalime net visose vietose visai laisvai 
kalbėti, rašyti, negalime patys tvarkyti savo gyvenimo, tiktai iš
imtinais atvejais galime būti savo bendruomenėje: esame sveti
moje žemėje, turime gyventi taip, kaip mūsų globėjams atrodo 
gerai, turime gyventi pagal jų gyvenimo būdą, o ne mūsų. Todėl 
laisvės idėja mums tokia svarbi ir aktuali, kaip ir tiems lietu- 
viams, kurie gyvena pavergtoje tėvynėje.

Vėjai ir skersvėjai Lietuvoje OLANDIJOS PRINCESĖS IRENOS SUŽADĖTUVĖS SUKĖ

Vokietijos kancleris ramina italus
Tą dieną kai Prancūzijos vy-i 

riausybė oficialiai paskelbė už
mezganti diplomatinius santykius 
su komunistine Kinija, kai Lon
done, prie posėdžių stalo, trys 
Atlanto S-gos partneriai — Grai
kija, Turkija ir Anglija nesėkmin
gai grūmėsi dėl Kipro likimo, V. 
Vokietijos kancleris Erhardas 
skriejo traukiniu Apeninų pusia
salio link. Po Paryžiaus, Vašing
tono ir Londono Roma buvo ket
virtoji sostinė.

Jei paskutinis K. Adenauerio 
vizitas Amžinajame mieste per
nai rudenį prabėgo melancholiš
koj atsisveikinimo nuotaikoj, me
nant praeitį ir joje nuveiktus žy
gius V. Europos vienybės labui, 
nuotaikoj, kurioje virpėjo ir ner
vinantis netikrumas (italai tuo 
metu jieškojo naujos vyriausybės 
su tvirtesne parlamentine atrama, 
o vokiečiai nekantriai laukė nau
jo kanclerio rinkimų), — tai da
bar, sausio 27-29 d., politinės ap
linkybės buvo gana palankios pir
mam naujų Vokietijos ir Italijos 
vyriausybių šefų susitikimui.

Realistas ir optimistas
L. Erhardo vardas yra gerai ži

nomas visiems V. Europos politi
kams. Kartu su savo pirmtaku 
Adenaueriu Erhardas sudarė tą 
aši, apie kurią pokario metais, 
kai tik buvo įkurta Feder. Vokie
tijos resoublika. sukėsi visa už
sienio ir vidaus politika. Keičian
tis mįnisteriams. jiedu pasilikda
vo savo uostuose: Adenaueris, be- 
formuodamas V. Vokietijos santy-

kius su Europos ir užjūrio valsty
bėmis, ir Erhardas, besisieloda
mas krašto ūkio atstatymu, pra
gyvenimo lygio kėlimu ir ekono
minių jėgų derinimu. Tiek vie
nas, tiek kitas sėkmingai kopė į 
viršų, susilaukdami ne vien savo 
tautos, bet ir kitų šalių pripaži
nimo. Ir kai asketiškai gotiškos iš
vaizdos Adenaueriui teko perduo
ti kanclerio skeptrą jaunesniam 
valstybininkui, krikščionių demo
kratų partijos nominavo barokiš
kų linijų Erhardą.

Lyginant šituodu valstybinin
kus, visiems peršasi realisto ir 
optimisto terminai. Adenaueris 
priskiriamas prie realistų, jo įpė
dinis — prie optimistų. Optimiz
mu vadina stebėtojai Erhardo nu
sistatymą jieškoti derybų partne
riuose visu pirma ne tai, kas ski
ria, bet tai, kas jungia. Gi tokių 
jungiančių elementų Erhardui ne
buvo sunku surasti nei Paryžiuje, 
nei Vašingtone, nei Londone, nei 
pagaliau Romoje.

Ką svarstė?
Pokalbiuose, kuriuos vedė 

lijos premjeras Aldo Moro su
čiu iš Bonnos, buvo aptarti politi
nės Europos vienybės ir Atlanto 
S-gos klausimai, bendras atomi
nių pajėgų planas, italų-vokiečių 
santykiai, italus, kurie kažko bai
minasi dėl prancūzų - vokiečių 
draugystės sutarties, ‘ Erhardas

Ita- 
sve-

švedų kompartijos pavyzdys 
paveikė kaimynus: norvegų ko
munistai, nė nelaukdami suvažia
vimo, taip pat pakeitė savo vadą 
jaunesniu. Senųjų švedų ir norve
gų komunistų vadų kritimas sie
jamas su energingomis pastango
mis atjauninti ir atnaujinti par
tijas, kurios praktiškai nevaidina 
jokio vaidmens šių kraštų vieša- 

J. PIPIRAS 
Mūsų bendradarbis Vokietijoje

me politiniame gyvenime. Per- 
J mainos vadovaujančiuose postuo-

ly-
nuramino nurodydamas, kad 
sutartis nekliudo vokiečiams 
giai draugiškai santykiauti su 
tomis tautomis. Taip pat be pa
grindo esąs nuogąstavimas, jog 
vokiečiai gali tapti ramsčiu tiems, 
kurie užsigeistų Įsigalėti Europo
je. Iš savo pusės Italijos vyriausy
bė pareiškė, kad Vokietijos susi
vienijimą ir Berlyno klausimą ji 
laikanti pagrindinėmis Vakarų- 
Rytų santykių problemomis.

Bendrame komunikate Roma ir 
Bonna pasisakė už tolimesnį At
lanto S-gos stiprinimą ir glaudžių 
santykių su JAV išlaikymą. Jos 
tęs pastangas kuriant bendras 
atomines pajėgas, neuždarys du
rų norintiems patekti Į ūkinę Eu
ropos bendruomenę, pastarąją 
dar papildys bendromis politinė
mis institucijomis, kaip Europos 
parlamentu, jam suteikiant pla
tesnę, negu iki šiol, kompeten
ciją.

Ir ką nutarė?
Vokiečių - italų santykiams pa

gyvinti nutarta: 1. ūkinė vokiečių i 
- italų komisija, sudaryta 1956 m., j 
vėl rinksis ateity kas 3 mėn.; ji 
jieškos būdų išlyginti abiejų kraš
tų eksporto-importo balansui (pa
sirodo, kad paskutiniu metu vo
kiečių eksportas Italijon pakilo 
30%, kai tuo tarpu italų ekspor
tas Vokietijon pasiliko tam pa
čiam Ivgy): 2. kita vokiečių - italų 
komisija intensyviai rūpinsis 270. 
000 italu, kurie dirba V. Vokieti
joje: 3. trečioji komisija bus at
sakinga už kultūrinių vokiečių-

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj 

se rodo savotiškas “naujo vėjo” 
nuotaikas ir jieškojimus.

Skandinavijoj vienaip
Maždaug tuo pačiu laiku įvyko 

kompartijų suvažiavimai ir kitoje 
Baltijos jūros pusėje: Latvijoje 
dar gruodžio mėnesį, o Lietuvo
je ir Estijoje — sausio viduryje. 
Pelšės, Sniečkaus ir Kebino per
rinkimą pirmaisiais sekretoriais, 
atseit, partijų vadovais galima 
laikyti aiškiausiu ženklu, kad čia 
“senoji gvardija” dar nemano 
apleisti pozicijų.

Vadinasi, Skandinavijos ir Pa
baltijo maskvinėse partijose laik
rodis nemuša tos pačios valandos. 
Ir tai nenuostabu: juk viena ir ki
ta Baltijos jūros pusė — tai du 
visiškai skirtingi pasauliai. Nea
bejotinai skirtingos išorinės vei
kimo sąlygos verčia skandinaviš
kuosius komunistus demonstraty
viai rodyti atsinaujinimo valią, 
atsiriboti nuo ligšiolinių “stalini
nės” praeities vadų ir tuo būdu 
susidaryti patogesnę padėtį vi
suomenėje, kurioje jiems tenka 
tūnoti šešėlyje ir tykoti progų.

Pabaltijy kitaip
Visai kas kita Pabaltijy, kur 

sovietų karinės galybės išlaiko
mai partijai nereikia “kovoti už 
būvį”. Jeigu ir čia turi reikštis 
daugiau ar mažiau juntama vi
daus kova tarp “naujo” ir “seno”, 
tarp “jaunųjų” ir “veteranų”, tai 
partijai atrodo naudingiau nepri
duoti tai kovai kokio nors drama-

italų ryšių plėtotę.
Tą pačią priešpietę, kai Aust

rijos mieste Innsbrucke suskam
bo fanfarai, skelbdami IX-tos žie
mos olimpijados pradžią, kai 1350 
sportininkų iš 35 valstybių traukė 
i stadijoną. džiūgaujant 50.000 
žiūrovų miniai, V.žiūrovų miniai, V. Vokietijos žymesnių pareigų. Vėliau parti- 
kancleris L. Erhardas užbaigė sa- jai pertvarkius pramonės ir že- 
vo viešnagę Romoj pirma audien- mės ūkio vadovavimą, Songaila 
ei ja pas Šv. Tėvą Paulių VI. ku- buvo paskirtas LKP ck žemės 
riam padėkojo už nepasikeitusią i ūkio biuro pirmininku. Tose pa- 
Šv. Sosto laikyseną valstybinės reigose ir dabar patvirtintas. Ka- 
Vokietijos sudėties atžvilgiu. 1 (Nukelta į 8 psl.)

tiško išorinio pobūdžio. Senas ru
sų priežodis moko: “Tylesnis bū- 
si~ toliau važiuosi”. Tokiu dialek
tiniu galvojimu remiasi ir parti
jos oficialioji linija: išorinio tęs
tinumo skraiste pridengti giles
nius vidaus lūžius.

Kita vertus, partijos vidaus 
ginčų sudramatinimas Pabaltijo 
kraštuose, matyt, šiuo metu ga
lėtų nelauktai suaktyvinti tuos 
opozicinius visuomenės sluogs- 
nius, kurių partija pilnai ar visai 
nekontroliuoja. Atseit, nenorima 
šauktis vilko iš girios.

Tuo tarpu tegalima tiktai spė
lioti, kuris šių motyvu iš tikrųjų 
stipresnis ir faktiškai padiktavo 
dabartinį Maskvos centrinės nu
rodymą — jokių eksperimentų 
Pabaltijy! Todėl ir paskutiniai 
partijų suvažiavimai šiuose kraš
tuose praėjo nusistovėjusia tvar
ka, be jokių staigmenų.

Nėra naujų vėjų
Vertinant paskelbtuosius Lietu

vos KP XIV-jo suvažiavimo duo
menis, tikrai negalima aptikti 
juose kokių nors naujo vėjo ženk 
lų. Daugių daugiausia galima kal
bėti tik apie “skersvėjus”. Palie
kant juos nagrinėti tiems, kurie, 
kaip sakoma, iš to duoną valgo, 
čia tenkinamės pastebėjimu, jog 
apie juos nesunku spręsti iš par
tijos organų asmeninės sudėties 
pasikeitimų ir suvažiavimo nu
tarimų.

Pačioje viršūnėje, kaip minėta, 
nėra jokių pasikeitimų. Savo vie
tose pasiliko ne tik Sniečkus, bet 
ir jo antrasis “aš”, tikrasis Mask
vos gauleiteris — Borisas Popo
vas. o taip pat kiti trys sekreto
riai: A. Barauskas, A. Barkauskas 
ir J. Maniušis. Vieninteliu pasi
keitimu sekretoriate reikia laiky
ti šeštojo sekretoriaus R. Songai
los atėjimą, Apie jį galima pasa
kyti, jog tai naujas žmogus ta 
nrasme, kad XIII-me LKP suva
žiavime jis dar neturėjo jokių

(Nukelta j 8 psl.)

LĖ POLITINĘ KRIZĘ. Pagal konstituciją, Olandijos karališko
ji šeima turi būti protestantiška. Irena gi perėjo į katalikybę, 
susižadėjo su ispanų karališkos giminės nariu Don Carlos 
Buorbon - Parma. Irenos tėvai bandė ją atkalbėti nuo šių ve
dybų, nes vyriausybė atsisakė jas patvirtinti. Irena betgi to 
nepaisė, atsisakė teisių į Olandijos sostą, kaip antroji po sesers 
Beatričės, ir pasirinko privatų gyvenimą Prancūzijoj, kur yra
įsikūręs jos busimasis vyras.
Kubos valdžia išjungė vanden

tiekį Amerikos bazei Guantana
mo įlankoj, keršydama už sulaiky
mą *36 žvejų, žvejojusių arti Ame- 
kos krantų. Du iš žvejų jau pa
prašė Amerikos vyriausybę poli
tinės globos teisių, nes nenori 
grįžti atgal.

Graikai su turkais kovoja to
liau Kipro saloje. Tik viename 
kaime žuvo 6 graikai ir 5 turkai; 
visas kaimas sudegė.

Vietname bolševikų partizanai 
jau artinasi prie sostinės Saigono. 
Puola daugely vietų, taip kad vy
riausybės kariuomenei sunku pra
matyti kur partizanai puls ir puo
la.

Kongo vyriausybė, kovodama 
su komunistų vadovaujamais su
kilėliais, tūrėjo didelių nuostto- 
lių; žuvo pulk. Abeya, kuris va
dovavo toms kovoms, nuo užnuo
dytos vilyčios.

Ganos diktatorius Nkrumah iš
varė iš savo universiteto 4 ameri
kiečius profesorius, kuriuos ap
kaltino antivalstybine veikla, šioj 
prosovietinėj valstybėj paskuti
niu laiku prasidėjo sistemingas 
priešamerikinis veikimas, ir žino
ma, Amerikos amabasados langų 
daužymas. Vadovauja visur vie
nintelės valstybinės partijos na
riai su savo vadovais.

Burmos vyriausybės galva gen. 
Ne Win lankė Indijos premjerą 
Nehru, kuris dar serga ir pareigų 
neina. Norima manyti, kad šis 
staigus vizitas reiškia tarpininka
vimą tarp raud. Kinijos ir Indi
jos. Iniciatyva turėjo išeiti iš su
grįžusio iš kelionės po Afriką Ki
nijos premjero čuenlai.

Kongo raudonasis Mulele, tre
niravęsis Pekinge ir buvęs gar
saus Lumumbos kabinete šviet. 
ministeriu, sudaręs bandą terori
zuoja ir centrinės vyriausybės 

valdininkus, užmušinėja misijo- 
nierius, degina misijų pastatus. 
Jis yra palaikomas ir rusų, ir ki
niečių. Apie 250 misijų darbinin
kų jau yra evakuota iš revoliuci- 
ninkų provincijos.

Kubos treniruoti “partizanai” 
jau neduoda ramybės beveik vi
soms vidurinės Amerikos valsty
bėms. Pirmiau terorizavo Vene- 
cuelą, dabar — Hondūrą. Aiškiai 
nustatyta, kad jie veikia ir Pana
moj, kur Castro draugas Then 
Thelma King jau turi suorgani
zavęs apie 1.000 “draugų”.

Amerika ligi šiol po II D. ka
ro yra išleidusi pagalbai kitų 

tautų $108 bil.; karo reikalams 
— $684 bil. Ir visdėlto neįsigijo 
nei perdaug draugų, nei įvarė 
baimės priešams.

Amerikos spauda konstatuoja 
(Time), kad Prancūzija savo po

litika iš antraeilių valstybių išli
po į pirmaeiles. Anglija pripaži
no raud, Kiniją prieš 14 metų, 
bet niekas dėlto nesijaudino. Da
bar. kai Prancūzija pripažino tą 
pačią Kiniją, sujudo visi, ir smer
kia De Gaulle.

Kanados 
lietuvių kunigų 
suvažiavimas

šaukiamas vasario 26 d., trečia
dienį, Hamiltone AV par. klebo
nijoje. Prasidės 10 vai. pamaldo
mis už mirusius sanbrolius. Po
sėdžiuose dalyvaus ir vysk. V. 
Brizgys. Dabartinę Kunigų Vie
nybės valdybą Kanadoje sudaro: 
pirm. mons. dr. J. Tadarauskas, 
sekr. T. B. Mikalauskas. OFM, 
ižd. kun. B. Pacevičius. Dalyvau
jantieji prašomi atkreipti dėmesį 
į datą — suvažiavimas įvyks va
sario 26 d., o ne 24, kaip laiškais 
buvo pranešta.
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RELIGINIAME GWEWE
• Ateisimų knygų antplūdis. 

Kovoje prieš religija komunis
tai svarbiu ginklu laiko ateisti
nes knygas. Todėl Lietuvoje jų 
leidžiama daug ir įvairių. Kas
met auga išleidžiamų ateistinių 
knygų skaičius. 1963 m. valsty
binės leidyklos išspausdino ir 
metė į rinką 30 ateistinių kny
gų, kurių bendras tiražas siekia 
360.000 egz. Vien tik lapkričio - 
gruodžio mėn. buvo išleistos šios 
ateistinės knygos: S. Laurinai- 
tis-S. Bistrickas, “Jų dievas”, 15. 
000 egz.; A. Veščikas, “Tarybi
niai įstatymai apie religinius 
kultus”, 8000 egz.; B. Poškutė, 
“Mokslas ir religija”, 2000 egz.; 
V. Niunka, “Nuo Vatikano pir
mojo iki Vatikano antrojo”, 
5000 egz.; V. Laurinaitis, “Tam
sos skleidėjai”, 15.000 egz.; A. 
Jablonskis-E. Juškys, “Dangaus 
ir žemės nieks nesutvėrė”, 15. 
000 egz.; P. Pečiūra, “Dievai pa
lieka žmones”, 12.000 egz.; P. 
Kirijenka, “Raudonasis vika
ras”, 10.000 egz.

• Atnaujinami šūkiai. 1962 m. 
pradžioje Lietuvos komunistai 
metė Šukį: “Kova prieš religinę 
ideologiją yra būtina sustiprin
ti” (“Komunistas” nr. 4). 1963 
m. vasario 12-13 d. Vilniuje įvy
kusiame Lietuvos komunistų 
partijos c. k. posėdyje svarsty
ta ateistinės propagandos klau
simai ir reikalauta sustiprinti 
bei pagerinti ateistinę veiklą ir 
suduoti religijai lemiamą smūgį.

1964 m. sausio 9-10 d. Lietu
vos komunistų partijos XIV su
važiavime partijos sekr. A. 
Sniečkus vėl kartojo: “Moksli- 
nio-ateistinio auklėjimo darbas 
tebėra vienas iš svarbiausių par
tijos uždavinių*. Reikįa siekti, 
kad ateistinė propaganda butų 
giliai moksliška. Ypač svarbu 
sustiprinti ateistinį auklėjimą 
svyruojančių tarpe. Kovai prieš 
religiją reikia panaudoti visas 
ideologinio poveikio grandis, ne
galima* nuolaidžiauti bažnyčios 
atžvilgiu ...” (Literatūra ir me
nas” 1964 m. nr. 2).

• Vardynos su gandru. Komu
nistai vieton krikšto sakramen
to įvedė vardo suteikimo apei
gas — vardynas, kurios atlieka
mos apylinkės vykd. komiteto 
raštinėje — metrikacijos sky
riuje. Vietoj krikšto tėvų, čia 
vardo tėvai atneša kūdikį, kurį 
įveda į metrikacijos biurą ir pas
kui jį* išveda vaikas, apsirengęs 
gandru. Surašius metriką, sako
mos kalbos ir sveikinimai; iškil
mėms padidinti dalyvauja or
kestras ir vaikų pijonierių cho
ras; naujagimiui įteikiamos do
vanos, o išleidžiant perkerpama 
laimės juosta. Štai kaip praktiš
kai pravedamos tokios vardo su
teikimo komunistinės apeigos 
Pasvalyje:

“Šeštadienio popietę susijaudinę 
pijonieriai ir spaliukai skubėjo į me
trikacijos skyrių. Vaikai darnia gre
ta išsirikiuoja iškilmių kambaryje. 
Orkestras groja maršą. Iš mašinos iš
lipa vardo tėvai, nešdami statybinin
ko Žaliausko sūnelį, štai prie jų, lė
tai keldamas raudonas kojas ir lin
guodamas ilgą kaklą pristypčioja 
gandras. Jis, paplasnodamas juodais 
sparnais, rodo kelią ir veda visą iš
kilmingą eiseną į vidų. Maršas dar 
linksmiau trenkia, kai gandras su var
do tėvais įžengia į papuoštą iškilmių 
kambarį. Ilgakaklis prieina prie sta
lo, nusilenkia čia laukiantiems me-

trikacijos skyriaus darbuotojams, 
mosteli snapu į naujagimį ir pasi
traukia į šalį. Atseit, savo pareigą 
jis atliko. Vaikai tik šypsosi, nes ži
no, kad po gandro apdaru slypi jų 
draugas Gediminas Razbadauskis.

— Remigijus — iškilmingai skel
biamas mažojo Žaliausko vardas.

Nespėja metrikacijos biuro vedė
ja užbaigti savo kalbos, kai gandras 
duoda ženklą ir suskamba pijonie- 
rių balsai. Geriausieji deklamatoriai 
sveikina mažąjį Remigijų. Vaikai lin
ki jam eiti jų, spaliukų ir pijonierių 
keliais, būti dar geresniu už juos. 
Vaikų žodžiai jaudina susirinkusius, 
ypač mažojo Remigijaus tėvus — Da
nutę ir Gintautą Žaliauskus.

Pagaliau balsai nutilo. Dabar nuo 
būrio atsiskiria keli pijonieriai ir pri
eina prie vardo tėvų, laikančių Re
migijų. Algimanta Nainytė paduoda 
pijonierių dovanėlę. Ją paima vardo 
tėvai. Remigijui žaisliukas kol kas 
nerūpi. Bet kiek džiaugsmo bus pas
kui, kai pradės žaisti.

Vardo tėvai pasuka durų link. Čia 
jau išsirikiavę vaikai, o per vidurį 
nusitiesusi laimės juosta. Ketvirto
kas Algis Patamsis ištiesia vardo tė
vams žirkles. Tegu perkerpa laimės 
juostą, tegu eina į gyvenimą mažasis 
Remigijus, lydimas sėkmės.” (“Lie
tuvos Pionierius” 1963 m. nr. 104).

• Neakivaizdiniai kursai. Vo
kietijoj, Frankfurto mieste, vei
kia Katalikų Tikėjimo Informa
cijos biuras^ Jo tikslas yra pa
siekti tuos katalikus, kurie šven
tadieniais nedalyvauja pamaldo
se. Neakivaizdiniu būdu vedami 
kursai užtrunka 6 mėn. Iki šiol, 
per 3 metus, 25.000 katalikų 
pasinaudojo šia galimybe savo 
tikėjimui stiprinti. Jų tarpe bu
vo: % vyrų ir Ys moterų, 18,5% 
jaunuolių iki 20 metų, 62,1% su
augusių iki 40 metų ir 19,4% 
virš 40fcmetų; 53,3% darbininkų 
ir tarnautojų, 25<69^mokiniu ir 
studentų, 12,3% savarankiškų, ir 
laisvų profesijų, 8,9% šeimi
ninkių.

• 80-tasis vokiečių katalikų su
važiavimas — Deutscher Katho- 
likentag rengiamas Stuttgarte 
rugsėjo 2-6 d. Suvažiavimo mot
to: “Pasikeiskime naujo galvo
jimo dėka”.

• Atidaryta pirmoji seminari
ja pasauliečiams Wuerzburge, 
Vokietijoje. Vakarais, dukart 
per savaitę, skaitomos paskaitos. 
Mokslas užtruks 2 metus. Semi
nariją baigusieji gaus teisę dės
tyti mokyklose tikybą. Šiuo me
tu seminarija turi 60 lankytojų.

• Vokietijos katalikų ir evan
gelikų sociologai sausio 14 išlei
do bendras rekomendacijas, pa
naudotinas nuosavybės politiko
je. Sociologai rėmėsi iš katalikų 
pusės enciklika “Mater et Ma
gistrą”, iš evangelikų — memo
randumu “Nuosavybės sudary
mas socialinės atsakomybės po
žiūriu”, kartu atsižvelgdami į 
naujausias ekonomikos pažintis 
ir praėjusių metų patirtis, šitos 
rekomendacijos susilaukė pla
taus atgarsio vokiečių visuome
nėje.

puola abi tvirtoves — tautinę ir 
religinę.

Kompartija turi daug priemo
nių žmogui palenkti. Spauda, ra
dijas, televizija, literatūra, mo
kyklos ir net mokslas panaudo
jamas komunizmo pasaulėžiūrai 
skleisti. A. Sniečkus 1964 m. sau
sio 9 d. partijos XIV suvažiavime 
priekaištavo:

“Atskiri laikraščiai ir žurnalai spaus
dina nepakankamai patikrintą medžia
gą. Leidyklų vadovai kartais būna ne
pakankamai reiklūs leidžiamai litera
tūrai. Vis dar pasitaiko žemo idėjinio 
ir meninio lygio kūrinių, neturinčių 
skaitytojų paklausos. Daugelis kultū
ros ir švietimo dirba silpnai, daro ne
žymią įtaką savo kaimo, rajono idėji
niam gyvenimui. Meninės saviveiklos 
repertuare turi būti daugiau kūrinių 
šiuolaikinėmis temomis. Ryžtingai pa
gerinti kino teatrų darbą. Dar būna 
ir tokių studentų, kurie išeina į gy
venimą be plataus politinio akiračio. 
Pasitaiko, kad miesčioniškumo ir skep
tiškumo nuotaikos vis dar prasiskver
bia į jaunuolių sąmonę ...” (Tiesa, 
1964. I. 10).

Žymiai daugiau vietos jis ski
ria kovai prieš tikėjimą. Šiuo 
klausimu jis tėra L. Iljičiovo, ru
sų kompartijos ideologo, atskam- 
bys. Sniečkaus tvirtinimai prieš
tarauja sovietų konstitucijai, ku
rioje skelbiama sąžinės laisvė:

“Svarbią vietą partinių organi
zacijų veikloje turėjo kova prieš 
religinę ideologiją. Moksliniam-

ateistinės propagandos tarybų su
darymas padeda gerinti ateistinio 
auklėjimo koordinavimą ir jo or
ganizavimą, o taip pat ruošti ko
vingus ateistus...

Reikia siekti, kad ateistinė pro
paganda būtų giliai moksliška, 
geriau organizuoti individualų 
darbą su tikinčiaisiais. Ypač svar
bu sustiprinti ateistinį auklėjimą 
svyruojančiųjų tarpe. Kovai prieš 
religiją reikia panaudoti visas 
ideologinio poveikio grandis, ne
leidžiant nei nuolaidžiavimo baž
nyčios atžvilgiu, nei administravi
mo ir tikinčiųjų jausmų pažeidi
mo”. (Tiesa, 1964. I. 10).

Šiuo metu vykdoma arši ateis
tinė propaganda. Bandymas pra
siskverbti į kaimo gyventojus ne
sulaukė pasisekimo. Prieinames
nį pasirodė miestelėnai, linkę pri
sitaikyti prie komunistinių reika
lavimų. Žemdirbiai laikosi drą
siau, nes jie mažai ką gali pra
rasti.

žaizdos ir viltys
Lietuvių tauta skaudžiai pažeis

ta. Vien partizaninių kovų tarps
nyje buvo išnaikinta apie 30.000. 
Prano Zundės teigimu: “Lietuvių

re su sovietais pusantro karto di
desnės kaip italų, 2,5 karto kaip 
prancūzų ir kone 5 kartus dides
nės kaip amerikiečių praėjusio 
karo metu, tūkstančiui gyvento
jų” (Sėja, 1963 m. 5-6, 43 psl.).

Šios aukos, giliosios lietuvių

nepriklausomos Lietuvos atmini
mą, bet ir jaunimui.

Lietuvių tauta ūkiškai engia
ma ir apiplėšiama. Tas ją tolina 
nuo Rusijos ir jos sukurtojo vals
tybinio kapitalizmo, kuris vadi
namas socializmu ar komunizmu.

Lietuvių pastangos naudotis 
nors ir maža savivalda, gintis nuo 
rusų įsigalėjimo krašte vertė pa
naudoti įvairias priedangas.

Rusinimo užmačios sustiprino 
lietuvių jaunesnės kartos pastan
gas ugdyti savąją kultūrą. Ji sa
vo kūrybinius polėkius nukreipė 
į lietuvišką tautosaką, tautodailę, 
didelio masto kalbotyrą, istorinių 
paminklų priežiūrą, tautinės te
matikos scenos meną, atramos 
jieškojimą lietuviškoje praeityje.

Mums teikia daug vilčių lietu
vių tautos gyvastingumas: dides
nis gyventojų prieauglis, tvirtas 
ryžtas kovoti už savo kultūrą, 
tautiškumą ir tikėjimą sunkiau
siose sąlygose. Iki šio meto lietu
vių tauta atlaikė milžiniškus smū
gius ir patyrė nepaprastus nuo
stolius. Ne tik kruvinoji, bet ir 
tylioji kova reikalauja aukų.

Mums turėtų kelti didelio susi
rūpinimo Maskvos apsisprendi
mas

Sunkiųjų metų didiesiems ban
dymams tebevykstant, deja, lietu
viai Vakarų pasaulyje nepateisi
no mūsų tautos vilčių. Ji vylėsi 
mūsų veiksmų — sulaukė žo
džius, ji tikėjosi mūsų ryžto — 
patyrė sustingimą, ji laukė pla
ningos veiklos, rado mūsų pasi
metimą, kuris talkina pavergėjui.

J. Richter: “Norint pilnai įvertinti tris dalykus — mie
gą, turtą ir sveikatą, reikia kurį laiką jų neturėti”. ‘

mas negrų studentus, einančius bė eilės: “Kodėl mes turime 
stovėti eilėje šaldami, kai tos beždžionės įleidžiamos prieš 
mus!”

Ganos gynybos ministeris: “Kwame Nkrumah šiandien 
Afrikai yra tuo, kuo Leninas buvo Rusijai 1917 m.”

N. Chruščiovas, kalbėdamasis su keliaujančiu JAV am
basadoriumi Averell Harriman: “Laikas nuo laiko mes jums 
užminsime ant kojos ir kai jūs sušuksite, mes atsiprašysim. 
Bet išeidamas iš kambario aš negarantuoju, kad vėl neuž
minsime jum ant mazolio”.

Prez. Johnson: “Mes nieko nesiruošiame palaidoti, bet 
ir patys nesiduosime laidojami”.

Ludwig Erhard, V. Vokietijos kancleris: “Mum yra rei
kalinga amerikiečių protekcija, bet mes nesame Amerikos 
protektoratas”.

“Toronto Daily Star”: “šiandien daugelis žmonių ne
drįsta pasirodyti bažnyčios priekyje, nebent lydimi karsta- 

•» nėšių”.
Bob Hope, JAV komikas: “Sov. Sąjungoje kiekviename 

viešbučio kambaryje yra televizija. Skirtumas tik tas, kad ne 
tu ją, o ji tave “watchina” ...

Br. Raila: “Iš ilgo patyrimo aš esu jau beveik priėjęs 
įsitikinimo, kad kuo rimtesnis ir kuo labiau yra pagrįstas 
pamokslas, tuo daugiau jis duoda priešingų vaisių... Pra
dėk pamokslininkauti nesąmones, tai gal matysi, kaip dauge
lis ims iš užsispyrimo eiti protingyn”.

AUKA PALENGVINS KOVA /

Naujosios valstybės

TANGANIKOJ KAREIVIUS NUMALŠINO FEJERVERKAIS
Sausio 19-tos sekmadienis Tan- 

ganikoj buvo kaip ir visi kiti sek
madieniai. Pusiaujo saulė kepi
no. Juodukai ir arabai sukinosi 
apie mečetes.

Pavakariui artėjant patyręs ste
bėtojas prie Kolito kareivinių ga
lėjo pastebėti neįprastą sujudi
mą: I Tanganikos saulių batalio
no kariai, kurie tokiu metu pa
prastai dar žiopsodavo į merginas 
netolimos sostinės Dar es Salamo 
gatvėse, visi buvo grįžę, į savo pa
talpas. Kaikuri^ jų,* kaip kokie 
pasiuntiniai visą laiką lakstė iš 
kambario į kambarį, iš patalpų į 
patalpas, lyg kokias slaptas žinias 
-nešiodami.

Budintis anglas karininkas šūk
telėjo pro sali skubančiam juo
dukui:

— Ei, Džio, kas tave čia šian
dien pririšęs laiko?

Bet juodukas nieko neatsakė, 
tik, it musę kandęs, nusisuko už 
kampo.

Tuoj po vidurnakčio tas pats 
juodukas ir du jo draugai įsilaužė 
į anglo kambarį, atkišo šautuvus 
ir sušuko:

— Rankas augštyn!
Nuginklavo karininką
Anglas, žinodamas vietinių 

temperamentą, tuojau suprato, 
kad- čia ne juokai ir paklausė. 
Kai du laikė atkišę šautuvus, tre
čias priėjo ir atjuosė anglo diržą 
su revolveriu.

— Jūsų valdžia čia pasibaigė, 
— aiškino. — Mes baltųjų neno
rim. Važiuokit namo!

Nuvedė karininką į kareivinių 
kampą, kur jau buvo* suvaryti ir 
kiti devyni baltieji karininkai ir 
viršilos.

V. ZALATORIUS

landas, pirkliams, valdininkams, 
darbininkams ir dykaduoniams

turėjo savo rankose visas strate
gines Dar es Salamo pozicijas.

Suėmė visus ministerius. Už
sienio reikalų ir kartu krašto ap
saugos ministerį O. Kamboną iš
tempė iš lovos ir liepė važiuoti su 
maištininkų apjf>e atgal į karei
vines. Ten 'jį nusivedė prie suim
tų anglų ir pirštu į juos rodyda
mi suriko:

— Atsikratyk tų žmonių! Mes 
jų nenorim!

Tuo tarpu sostinėj gerokai pra
švito ir smalsuolių būriai pradė
jo rinktis prie kareivinių lauko 
aprangoj. Iš mažų būrelių*greitai 
susidarė minia. Vienas juodukas 
kareivis vyresnysis pradėjo aiš
kinti, kad užtenka jiems svetimų
jų klausyti.

Kažkas iš minios sušuko:
— Nereikia mums ir indiečių 

su arabais! Lauk ir jie!
Kaip susitarę, visi pasuko į čia 

pat esančias siauras gatveles su 
indiečių ir arabų krautuvėmis. 
Pradėjo* daužyti langus, mušti sa
vininkus, plėšti jų turtą.

Vienas arabas kažkaip ištraukė 
iš kareivio šautuvą, nušovė jį, jo 
draugą ir du civilius. Kiti karei
viai, išgirdę šaudymą, atbėgo ir 
tuoj pat granatomis užmušė ara
bą, jo žmoną ir vaikus. Gatvėj 
žmonės, užsilipę ant sunkvežimių, 
rėkė: “Namo, kolonistai!”

Vakarui artėjant, tos suirutės 
galo dar nesimatė. Kareiviai, ku
rie pradžioj norėjo, kad pakeltų

Aplinkui dūzgė angliškų sunk- jų $14 į mėnesį atlyginimą ir pa- 
vežimių ir džypų motorai. Jie keistų baltuosius karininkus juo- 
greit prisipildė kareivių, kurie pa- daisia*is, pamatė, kad viskas gali 
sistatę ant autovežimių viršaus baigtis daug blogiau. Šoko atsta- 
kulkosvaidžius, tvarkinga vilksti- tyti tvarkos. Policija jiems nega- 
ne išvyko į sostinę už 10 mylių. Įėjo ateiti į pagalbą, nes daugu- 

Septyni šimtai vyrų 130.000 gy- - 
ventojų mieste, atrodo, turėtų 
dingti kaip lašas jūroje. Bet šitie 
nedingo. Dalis sunkvežimių pasu
ko ties prezidentūra, dalis į ae
rodromą, vieni į radijo stotį, kiti 
į telegrafo įstaigą. Per kelias va-

Ar jūsų

Dirbtiniai dantys
nejuda, neslankioja, ar nekrenta?

FASTEETH yra pagerinti milteliai, kurių už- 
dulkinus ant apatinės ir viršutinės dantų 
plokštelių, dantys tvirčiau laikosi savo vietoje. 
Nustoja slankioti, kristi bei judėti. Nesijaučia 
jokio kaučuko skonio bei sulipinto jausmo. 
FASTEETH yra šarminiai (be rūgšties). Jie ne- 
rūgsta. Panaikina "plokštelių kvapų". Reika
laukite FASTEETH kiekvienoje cheminių ga
minių parduotuvėje.

reiviai kituose dviejuose garnizo
nuose.

Susirūpinę savo buvusiu pro
tektoratu anglai įsakė prie Ade
no plūduriavusiam lėktuvnešiui 
“Centaurui” ir naikintojui “Ken- 
brijanui” plaukti prie Tanganikos 
krantų. Frigata “Rhyl” jau patru
liavo Dar es Salamo apylinkėj. 
Ant “Centauro” buvo 600 inva
zijai pasiruošusių karių.

Juodukai maištininkai apie 
šiuos laivus turbūt nieko neži
nojo, nes ir grįžę į kareivines te- 
besielgė arogantiškai, vos nesu- 
šaudė trijų vokiečių ir dviejų ita
lų korespondentų, kurie norėjo 
pasikalbėti su nauju kariuomenės 
vadu. Maištininkai kiekvienu mo
mentu galėjo grįžti į sostinę ir ten 
vėl pradėti šeiminankauti.

Nijererę tą ketvirtadienį, sau
sio 23, kažkas, ar juokais ar rim
tai, paklausė, ar jis manąs bausti 
maištininkus. Tas tik nusišypso
jo, patraukė pečiais, atsistojo ir 
tuo užbaigė konferenciją. Matė
si, kad jis buvo nustojęs galios ir 
lyg kažko laukė. Ir sulaukė.

Išgąsdinti ir nuginkluoti
šeštadienį, dar neišaušus, prie 

Kolito kareivinių iš kažkur atsi
rado būrys ginkluotų baltųjų su 
beretėmis ir panašiomis unifor
momis kaip kad juodukai dėvėjo.

Vienas baltasis, prisispaudęs 
prie sienos, autoritetingu balsu 
riktelėjo pirma angliškai paskui 
svahiliškai:

— Pasiduokit! Jūs apsupti!
Juodukai turėjo atpažinti savo 

buvusio kariuomenės vado briga- 
dieriaus P. Daglaso balsą. Bet ty
lėjo visi kaip pelės.

Tada Daglasas davė įsakymą 
šauti į sargybos būstinę 3,5 colio 
raketine bazuka, kuri nunešė 
sargybos būstinės stogą ir išbars
tė aplinkinių pastatų langus. Tuo 
pat metu 60* anglų komandų, at-

Mūsų brangioji tėvynė Lietuva 
šventai tebetiki, kad laisvasis pa
saulis, jausdamas pavojų savo 
laisvei, padės mums kovoje prieš 
pavergėją iki atgausime laisvę ir 
nepriklausomybę.

Laisvajame pasauly esantiems 
lietuviams kovoje prieš pavergė
ją vadovauja Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas — VLIK. 
Jo uždaviniai yra nepaprastai sun
kūs ir komplikuoti.

Efektingai kovai už laisvę vesti 
yra reikalingi ir pinigai, kurių nė 
cento iš svetimųjų negauname. 
Tad turime patys* iš savo sunkaus 
uždarbio dalį atiduoti, kad laisvi
nimo darbai nė kiek nesusilpnėtų. 
Didžioji dalis sukeltų lėšų eina 
šioms kovos priemonėms vesti:

a. RADIJUI. VLIKas naudojasi 
žinių perdavimui į pavergtą tėvy
nę lietuviškai per Romos, Madri
do ir Vatikano radijofonus. Oku
pantas nepaprastai bijo tiesos žo-. 
džio iš laisvojo pasaulio ir įvai
riausiais būdais prieš siuntimą ko
voja. Tačiau nei grasinimai, nei

vežtų malūnsparniais iš “Centau
ro”, paleido savo feierverkus ir 
ugniaspragius. Už keleto mylių 
jūroje sustojęs lėktuvnešis ir nai
kintojas ėmė šaudyti tuščiais 
sviediniais iš savo priešlėktuvinių 
pabūklų.

Juodukams tas pragariškas 
triukšmas, raketos ir virš kareivi
nių stogų zvimbią malūnsparniai 
turėjo tikrai baisiai atrodyti, nes 
dauguma jų užmiršę šautuvus — 
bėgo į kiemą nežinodami ką da
ryti. Anglams jų nuginkluoti ne
reikėjo, tik nuraminti.

Per visą tą triukšmą trys maiš
tininkai buvo užmušti. Du iš jų 
žuvo nuo bazukos. Panašiai buvo 
nuginkluoti ir Načinvejos garni
zono kariai 260 mylių į pietus nuo 
sostinės, prie portugalų Moambi- 
ko kolonijos, ir Taboro garnizo
nas, 450 mylių į vakarus nuo Dar 
es Salamo.

Prezidentas Nijererė paskelbė, 
kad 1.350 Tanganikos šaulių ar
mija bus demobilizuota, o jų vie
toj sudaryta nauja kariuomenė iš 
“Tanganikos Afrikos tautinės są
jungos” jaunimo. Sąjunga yra 
Nijererės partija, beveik be opo
zicijos.

bausmės nuo slapto žinių klausy
mo neatbaidė. Mes turime dar la
biau stiprinti ryšius su pavergtą
ja tėvyne oro bangomis. Tai kelia 
ten lietuviškumo dvasią ir duoda 
daugiau vilčių.

b. ELTOS* BIULETENIAMS. 
VLIKas informacijos tikslu lei
džia biuletenius lietuvių, vokie
čių, anglų, italų ir ispanų kalbo
mis. Tie biuleteniai yra siunčia
mi draugingų kraštų politikams, 
žurnalistams, visuomenininkams, 
mokslininkams, spaudai ir kt. Tie 
biuleteniai yra svarbūs, labai ver
tinami ir daug prisideda prie lais
vinimo kovos.

Tautos Fondas yra VLIKo pa
dalinys. Jis rūpinasi lėšų telki
mu, kad kova už tėvynės* laisvę 
būtų ne tik tęsiama, bet ir suak
tyvinta. Todėl ir šiais metais Tau
tos Fondas laukia Jūsų aukos, ku
ri yra nepaprastai reikalinga. Jū
sų auka palengvins kovą ir su
stiprins tėvynei Lietuvai kelią į 
laisvės rytojų.

Savo auką malonėkite siųsti 
Tautos Fondo atstovybėms ar įga
liotiniams. JAV savo auką Vasa
rio 16 proga siųskite ALTai per 
jo skyirus, kadangi ALTa pinigais 
remia VLIKo veiklą. Gi visuose 
kituose kraštuose malonėkite pi
niginę auką siųsti Tautos Fondo 
atstovybėms. Norintieji savo auką 
įteikti betarpiškai Tautos Fondui, 
prašomi siųsti šiuo adresu:

Lithuanian National Fund 
64-14 56th Road
Maspeth, New York 11378,

Kanadoje aukas siųsti TF at
stovybei: Mr. V. Vaidotas, 45 Ca
meo Cr., Toronto 9, Ont.

Tautos Fondo valdyba

Otava. — Kanados popieriaus 
ir medienos gamyba 1963 m. sie
kė $1,7 bil., eksportuota už $1,2 
bil.

Vašingtonas. — Išrasta nauja 
elektroninė mašina pašto ženk
lams perforuoti, kuri ne tik pa
greitins, bet ir patobulins darbą. 
Jau nuo 1894 m. vyriausybės ži
nioje dirbantis Bureau of Print
ing and Engraving turėjo daug 
sunkumų ir įvairiausių bandymų 
jiems pašalinti. Deja, tik dabar 
pasisekė kliūtis nugalėti.

NAUJA LIETUVIŲ AUTOMOBILIŲ ATSTOVYBĖ

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

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

MŪSŲ 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.
B0LT0H (J) 4T^TAV 

ALBION

HWY

401HWY

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 ir automobilius pristatome tiesiog iš Oshawos arba iš 
savo prekybos. Rašykite lietuviškai arba angliškai. Skambinant klausti 
Jbe arba John. ______

VISAIS AUTOMOBILIU REIKALAIS KREIPTIS:
JUOZAS STALIORATTIS G. McCALLEN
Namų teL RO 2-2407 Tel. Bolton 857-1030

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

ma policininkų buvo iškomandi- 
ruoti į netolimą Zanzibarą, kur 
visai neseniai įvyko kairiųjų re
voliucija.

Sunku buvo ir tikėti, kad dar 
saulei nenusileidus, kareiviai gat
ves pravalė ir nakčiai paskelbė 
karo stovį — joks civilis negalįs 
išeiti ant gatvės. Rytojaus dieną, 
antradienį, visas batalijonas, kaip 
avinėliai, grįžo į kareivines. Vie
ni sako, kad ministeris Kambona 
juos savo autoritetu perkalbėjęs, 
kiti mano, kad jie pridarę triukš
mo išsigando ir grįžo į savo įpras
tą aplinką.

Tuo tarpu visus anglus karinin
kus ir jų šeimas kareiviai dar 
maišto dieną buvo nuvežę į aerod
romą ir išskraidinę į kaimyninę 
Keniją.

Prezidentas buvo dingęs
Kai viskas šiek tiek aprimo, 

staiga ir prezidentas J. Nijererė 
vėl atsirado sostinėje. Maišto die
ną sukilėliai jo niekur negalėjo 
rasti. Dabar jis kreipėsi per ra
diją į sostinės gyventojus, ragino 
juos grįžti į normalų gyvenimą ir 
išreiškė viltį, kad “tokia gėda 
Tanganikoj niekad nebepasikar
tos”.

Kai viskas buvo pradėję kryp
ti į gerąją pusę, Dar ės Salamą 
pasiekė žinios, kad maištauja ka-

The Quality Goes In
Before the Name Goes On

Kodėl Zenith TV, radijo ir Hi-Fi 
aparatai yra geresni nei kiti?

1.

2.

3.

4.

Visi aparatai yra rankų darbo — ne ant plastikos 
spausdinti sujungimai, kurie nuo karštų lempų 
trūksta ir susilanksto.
Televizijos turi transformatorių (power transformer), 
dalys augštesnės kokybės.
Stočių paskirstymo dėžutėje (tuner) kontaktai 16K 
aukso (ne double) paveikslo ryškumui bei gerumui.
Zenith 45 metų elektronikos praktika reiškia patyrimą 
šioje srityje, todėl neapsivilsite nusipirkę Zenith.

ZENITH APARATUS GALITE GAUTI 
PRIEINAMOMIS KAINOMIS PAS:

ALFA Radio
L 2746 H

672 Lansdowne Ave. Toronto 4. LE 1-6165 Sav. Alfa Čižikas
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Myliu Tave, nors nemačiau
Lietuva, mano tėvyne, aš pasi

juntu tau skolinga. Aš kalbu ta

paveldėtus papročius ir myliu 
tave, nors niekad nemačiau. Ta
ve aš pažįstu tik iš tėvelių ir šeš
tadieninės mokyklos mokytojų 
pasakojimų. Tu esi graži ir liksi 
man graži mintyse nors man gal 
ir neteks tavęs matyti. Tu buvai 
didelė ir galinga Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Vytauto lai
kais, tavo ribos siekė Baltijos ir 
Juodosios jūros krantus: tai bu
vo tavo galybės vidudienis.

Beitu ir vargo ir priespaudos

KAS YRA LIETUVIS?
Vasario 1-2 dienomis Liet. Studen

tų Sąjungos Toronto skyrius suruo
šė studijų dienas. Vieną iš paskaitų 
skaitė A. Rinktinas, augščiaų minima 
tema. Dedame tos paskaitos santrau
ką, kurią paruošė pats autorius. Red.

Visi išeiviai stovi ant dviejų 
pasaulių ribos: vienoje pusėje 
yra senoji tėvynė, kitoje — nau
joji žemė. Dviejų pasaulių susi
dūrimas kiekviename žmoguje 
kelia konfliktą. Tas dvasinis 
konfliktas išeiviui yra lemiantis. 
Jis gali pakelti išeivį Į dvasines 
augštybes, bet jis gali* žmogų ir 
visai sužlugdyti. Dvasinį konflik
tą jaučiame ir mes visi — senes
nieji ir jaunieji lietuviai. Jis, no
rime ar nenorime, atsiliepia mu
myse kaip lietuviškos sąžinės 
balsas.

Norėdami savo dvasios kon
fliktą pasukti tinkama kryptimi, 
pirmiausia turime pažinti abu 
pasaulius, kurie mums tą kon
fliktą sukėlė. Tas veda į jieško- 
jimą atsakymo į du klausimus: 
kas yra lietuvis ir kas yra kana
dietis? Palikę antrąjį klausimą 
kitam svarstymui, pabandykime 
pajieškoti atsakymo į pirmąjį: 
kas yra lietuvis? Gal kaikam at
rodo, kad klausimas yra savai
me aiškus, ir jo svarstymui tik 

ra. Labai dažnai dalykai, kurie 
yra perarti, yra kaip tik tie, ku
riuos mažiausiai pažįstame.

Rasė
Jungtinių Tautų UNESCO ko

misija 1951 m. yra nustačiusi to
kį rasės sąvokos apibūdinimą: 
“žmonių būriui nuo kito skirti, 
rasės žodis tegali būti naudoja- 

• mas vien antropologine pras
me, imant dėmesin tik paveldi
mai perduodamas žmogaus fizi
nes savybes”. Rasinę mūsų pri- 

. klausomybę sunku nustatyti, nes 
visą laiką gyvenome ant didelių 
tautų kelio ir turime kitų rasių 
priemaišų.

jau minėtas mūsų dvasios konf- 
išnaudojimo ir naikinimo ilgą liktas. Jį ypač jaučia jaunimas, 
• • "" ------ —kuris is tėvų įgavo kilmę, kalbą

ir praeitį, bet visą dabartį semia
si naujojoje žemėje. Yra didelio 
pavojaus, kad kitų tautų kultū
ra perdaug neįsivyrautų mūsų 
dvasioje, išstumdama vi'sa, kas 
yra lietuviška. Kad taip neįvyk
tų, turime stengtis ir dabartyje 
semtis ne tik kitatautiškos, bet 

__ _ _ __ _ ir tautinės kultūros. Tos tauti-
besiu tavo "kalba, priklausysiu; nės kultūros šaltiniai išeivijoje 
lietuviškoms organizacijoms ir 
prašysiu Dievo Motinėlės, kad 
Ji tavęs neužmirštų. Noriu aš 
tau, mano tėvyne; likti ištikima!

keliu perėjai. Tavo sūnūs, norė
dami tavo laisvės, atgaivino ta
ve ir prikėlė, nors ta laisvė ir 
nebuvo ilga: šiais metais sueina 
46 metai nuo tavo nepriklauso
mybės atgavimo. Bet šiandien ir 
vėl tu esi pavergta. Tavo skaus
mai tęsiasi tolyn. Tavo sūnūs Si
bire miršta dėl tavęs. Lietuva, 
ką aš turiu daryti? Kalbu ir kal-

yra mokyklos, organizacijos, lie
tuviškasis menas, literatūra ir 
mokslas. Kitatautiška ir tautinė 

________  kultūra turi kasdien ateiti į mū- 
frena Dvilaitytė s4 dvasią lygiomis normomis.

Tada tik jausime tinkamą dva
sios pusiausvyrą ir galėsime ne 
tik įsisavinti vis naujus lietuviš
kosios kultūros laimėjimus, bet 
ir patys tą lietuvišką kultūrą 
kurti.Kalba

Kalbos atžvilgiu mūsų vieta 
pasaulio kalbų tarpe yra visai 
aiški. Esame rytų indoeuropie
čiai, ir šioje kalbų grupėje mū
sų kalba yra seniausia iš prak
tiškai naudojamų kalbų. Lietu
vių kalba yra artima sanskrito 
kalbai, kuria yra parašytos šven
tosios vedų knygos, siekiančios 
tūkstančius metų prieš Kristaus 
gimimą. Visa eilė kitataučių 
mokslininkų yra išmokę mūsų 
kalbos grynai mokslo reikalui. 
Lietuvių kalba yra didelė mūsų 
tautiškumo žymė. Tie lietuviai* 
kurie jos nebevartoja, yra nu
stoję didelės tautiškumo dalies.

Tautinė praeitis
Nemažiau sena yra ir mūsų 

tautinė praeitis. Archeologinės 
iškasenos rodo, kad lietuviai gy
veno Baltijos pajūryje jau apie 
2000 metų prieš Kristaus gimi
mą. Labai anksti lietuviai —bal
tai yra sukūrę ir savo stiprią kul
tūrą, iš kurios mokėsi kaimyni
nės tautos. Lietuviai - baltai per
ėjo iš akmens į žalvario laiko
tarpį jau apie 1500 metų prieš 
Kristų, kai tuo tarpu, sakysime, 
Kanados indėnai tebebuvo ak
mens amžiuje iki maždaug tų 
pat metų po Kristaus gimimo.

Gili tautinė kultūra iŠ praei
ties yra palikusi mūsų charak
teryje palinkimą į intelektinį 
darbą ir sugebėjimą vadovauti.

Po gražaus žydėjimo laikotar
pio, mūsų praeitis nebuvo lai
minga. Kelis šimtmečius esame 
buvę baudžiauninkais, beveik 
vergais. Ilgas baudžiavos laiko
tarpis yra palikęs mūsų charak
teryje vergiškumo žymių, verž
lumo trūkumą, nenorą kariauti 
dėl savo pozicijų, nepakankamą 
sugebėjimą tvarkyti praktiškus 
verslus.

Didelių žymių mūsų charak
teriui yra palikusi ir ta aplinky
bė, kad daugelį šimtmečių esa-

Nr. 7 (734) me buvę žemdirbiai — ūkinin- 
. , ™ turime visas ūkinin- 

jrio žymes: konserva-

savyje, meilę gamtai, artojui 
įprastą vaišingumą. Mylime ir 
vaišiname net savo priešus.

Naujai įgytoji kultūra z
Rasė, kalba ir tautinė patirtis 

sudaro didelę mūsų tautiškumo 
dalį. Tačiau tai dar neviskas. Ki
tą mūsų dvasios pusę sudaro 
kultūra, kurią patys įsigyjame 
begyvendami. Čia ir prasideda

Paskaita sukėlė gana gyvas 
diskusijas. Daugiausia buvo dis
kutuojami trys klausimai:

1. Ar rasinė kilmė turi mums 
kokios reikšmės? Ar, pavyzdžiui, 
totoriai, apsigyvenę Lietuvoje 
Vytauto laikais, nėra tiek sulie-

Stud. Stefa Vėlyvytė, Toronto 
lietuvių studentų pirmininkė. 
Ji vadovayo studijų posė

džiams Toronte/

Nauja "Lituanus" 
valdyba

Lietuvių Studentų Sąjunga 
yra pakvietusi sekančius asme
nis sudaryti “Lituanus” Foun
dation valdybą:

Algis Lukas — pirm., 2407 
W. 68th St., Chicago 29, Ill., 

dr. Tomas Remeikis — redak
torius; nariai: dr. V. P. Vygan
tas, Valdas Adamkavičius, Vac
lovas Kleiza, Vytautas Germa
nas, Romas Stakauskas.

Taip atrodė 
nepriklauso* 
mos Lietuvos 
5 0 litu bank
notas, kurio 
vertė buvo 
apie 10 J A V 
dolerių. K a i - 
rėj pusėj—dr. 
J. Basanavi
čiaus, Lietu- 
vos nepriklau
somybės pra
našo, atvaiz
das .

R. Europa - didžiausia JAV galimybė
Komunistų siekis — įtraukt 

žmoniją vergijon, mūsų gi siekis 
— atnešt laisvę komunistų pa
vergtom tautom. Mūsų politikos 
pagrindas turi būti: gint laisvę 
ne tik savo, bet ir visų žmonių. 
Aš tikiu, kad tą galima atsiekti 
be karo. Rytų Europa — Chruš
čiovo silpnybė, o mūsų — stip
riausia galimybė. Ką turime da
ryt, norėdami pagelbėt paverg
tiem atgauti laisvę?

Tenka pripažint, kad yra daly
kų, kurių negalima liest. Negali
ma kalbėt apie sukilimą prieš val
džią sąlygose, kur yra tūkstančiai 
sovietų kariuomenės. Prisiminki
me Vengrijos sukilimą. Tai buvo 
tikrų vengrų sukilimas: tūkstan- 

lietuvis šimtu nuošimčių, nes 
jis yra nelietuviškos kilmės, ly
giai kaip lietuvis niekad negali 
pasidaryti 100% anglu, nors at
sisakytų lietuvybės, užmirštų lie
tuvių kalbą ir pakeistų savo pa
vardę.

2. Kokią Lietuvą jaunimas no
ri matyti: romantišką svajonių 
šalį ar realią?

Ats. Nors buvo pasisakyta ir 
už romantišką Lietuvos vaizdą, 
tačiau daugumos nuomonė bu
vo, kad Lietuvą reikia matyti re
alią — tokia, kokia ji yra, su vi
somis gėrybėmis ir blogybėmis.

3. Ar jaunimas gauna pakan
kamai ir tinkama forma lietuviš
kosios kultūros iš senųjų?

Ats. Deja, ne. Senieji rodo 
daug gerų norų ir stengiasi, ta
čiau jiems trūksta sugebėjimo 
perduoti savo žinias jaunimui 
geriau suprantama ir šiame 
krašte įprasta forma. A. R.

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 Roncesvalies Avė. • Tel. LE 3-8008
B. Naujalis, R.M.N.Pt.

R. NIXON

šių minčių autorius yra . buvęs 
JAV viceprezidentas, neseniai lan
kęsis R. Europoje ir Berlyne, čia 
pateikiame laisvai atpasakotas 
mintis, kurios buvo paskelbtos 
amerikiečių spaudoje. Jei Nixono 
asmuo dar kartą iškiltų JAV poli
tikoj, suaktualėtu ir jo idėjos.

Red.

čiai darbininkų ir mokinių stojo į 
kovą prieš žiaurią komunistų val
džią. Tada sovietų kariuomenė 
įsibrovė į Budapeštą; laisvės ko
votojai šaukėsi pagalbos, o mes 
pareiškėm tik užuojautą. Ir kas 
daugiau galima buvo daryt visuo
tinės karo grėsmės akivaizdoj?

Aš manau, kad Chruščiovo ir 
jo komunistų padarytas nusikal
timas yra didelis, tačiau Vengri
jos atžvilgiu galima buvo panau
dot kitokius būdus. Turėjome nu
traukti diplomatinius ryšius su 
sovietais. Antra, turėjome leist 
laisvose šalyse organizuotis sava
norių būriams ir eit į pagalbą 
laisvės kovotojams. Kaip tik šia 
veikla Kremlius naudojasi pa
vergtose šalyse. Trečia, kai Ka
daro buvo sudaryta marionetinė 
vyriausybė, turėjome pripažint 
Vengrijos valdžią svetur. Tai bū
tų reikšminga ne vien vengram, 
bet visai Rytų Europai ir tiem, 
kurie gyrė jų pastangas ir drąsą 
kovoj už laisvę.

Amerikiečiai visada teigė, jei 
norime išlikti laisvi, turime remt 
kovojančius už laisvę. Juokinga, 
kai JAV didžiuojasi savo libera
lumu, bet pasirodo priešingos 
tiem, kurie organizuoja veiklą 
siekti laisvės. Tokio nusiteikimo 

žmonės, kalbėdami su Chruščio
vu yra linkę neliesti jo pavergtų
jų ir tartis tiktai “taikos” reika
lu... Prileiskime, kad Chruščio
vas supyks keliant pavergtų tau
tų klausimą. Bet ar ne laikas iš
bandyt jo norus? Neseniai suta
rėm sustabdyt branduolinių gink
lų bandymus. “Naujas” Chruščio
vas vaizduojamas visoj žemėj 
kaip taikos vadas ir Rytų-Vakarų 
įtampos švelnintojas. Bet ką jis 
iš tikrųjų padarė tai įtampai su
mažinti?

Teigiama, kad karo pavojus su
mažintas uždraudus branduolinių 
ginklų bandymus., Be abejonės, 
karo pavojus sumažintas, tačiau 
pralaimėjimo pavojus padidėjo. 
V. Europoj, JAV ir P. Amerikoj 
komunistai siekia nuversti val
džias. Toks puolimo būdas be ka
ro yra pavojingesnis, nes jį sunku 
susekti — neapčiuopiamas...

Mūsų siekis turi būti — palai
kyti laisvę, ją ugdyti, siekti išlais
vinti Kubą, Rytų Europą ir Kini
ją ramiu būdu.

Mūsų sąjungininkai už 
geležinės uždangos
Ką teigiamo JAV gali daryt iš

laisvinimui 97 milijonų R . Eu
ropoj?

• Pirmiausia stengtis palaikyt
negęstamą išsilaisvinimo viltį; tai 
reiškia — turime spirtis Chruš
čiovo noram pripažint pavergtas 
tautas, laikyti jas neteisėtai pasi
grobtomis. )

• Turime atsižvelgti į kiekvie
ną R. Europos šalį, kad ir komu
nistinę, atskirai, nes jos nėra lyg 
vienos uolos gabalas. Kiekvienos 
pavergtos tautos žmonės bijo ir 
nepasitiki Rusija. Jie visi turi 
tautinius skirtumus. Auganti tau
tinė sąmonė R. Europos tautose 
yra nemaža, mįslė Chruščiovui. 
Bet mūsų sąjungininkas — kong
resas turi teikti vyriausybei ga
lią valstybiniuose ir ūkiniuose 
reikaluose atskirai atsižvelgti į 
kiekvieną šalį.

• Neprivalom padėti komunis
tų valdžiom, jei jų veiksmas ne
lengvina priespaudos. Pavyzdžiui 
nuo 1945 iki vidurio 1962 m. da
vėm 2.3 bil. dolerių Jugoslavijai 
karo ir ūkio reikalam. Daugiau
sia todėl, kad Tito atskilo nuo

Kremliaus; tikėjomės, kad remda
mi Tito, gilinsime plyšį tarp 
Chruščiovo ir Tito. Dabar Chruš
čiovas su Tito glėbesčiuojasi; duo
ta Titui karo pagalba — ginklai 
susikirtimo atveju tikrai bus at
kreipti prieš mus.

• Turime siekti: 1. pašalint so
vietų karines pajėgas iš R. Euro
pos šalių; 2. kad komunistu val
domų šalių piliečiams būtų lei
džiama išvykt į laisvas šalis, jei 
jie to geidžia; 3. kad komunistų 
valdžios priimtų nuostatą, lei
džiantį išvykti ten, kur maldyk
los ir kitos įstaigos laisvai lanko
mos; 4. sustiprinti tiesioginį ryšį 
su žmonėm, neišskiriant lanky
mąsi augštų JAV valdininkų, ku
rie primintų, kad jie neužmiršti; 
5. padidint pasikeitimą raštija, 
radijo programomis ir kitais da
lykais, kurią ypač įgalintų susiži
noti jaunimą su Vakarų žmonė
mis. Tikras pavojus gresia, kad 
jaunoji karta išaugs nežinodama 
kitokio gyvenimo būdo, tik dėl 
sąlyčio stokos su laisvom šalim.

•Mes turime sutikt su tik to
kiom programom, kurios derinasi 
su mano išdėstytom mintim pre
kyboj ir ginklų gamyboj, nors 
tuo tarpu jų negalima panaudot. 
Neleistina, kad JAV prekyba 
stiprintų komunistines valdžias 
žmonėms pavergti.

• Turime skirti Kremlių su jo 
marionetinėm valdžiom nuo žmo
nių. Kremlius neįstengia patraukt 
R. Europos tautų; jos juk smurtu 
pagrobtos. Neužmirškime, kad di
delė dauguma gyventojų komu
nistų šalyse yra mūsų draugai.

Budapešto geležinkelio stoty, 
mūsų traukiniui esant parengty 
išvažiuoti į Vieną, priėjo prie ma
nęs darbininkas ir tarė laužyta 
anglų kalba: “Mano brolis išvyko 
1956 m., dabar gyvena Columbus 
mieste Ohio. Jei susitiktum jį, 
pasakyk, kad jis buvo teisus; man 
reikėjo su juo išvažiuot, kol buvo 
galima!” Traukinys pajudėjo jam 
nebaigus kalbėti. Jis sekė bėgda
mas šalia traukinio: “Aš pamir
šau jum pasakyt: Euclid Avenue, 
Columbus, Ohio. Pasakyk, aš ti
kiu jį sutikt, pasakyk jam, pasa
kyk jam ...” Traukinys nuriedė
jo greičiau nei aš galėjau sužino
ti jo vardą.

Jis bandė įduot man žinutę sa
vo broliui, bet, kiek supratau, jis 
siuntė per mane žinią į Amerikos 
šalį: Neapleiskite mūsų, ir mes 
norime laisvės!”

Vertė Pakruojietis

Londonas. — Tunelio statyba 
tarp Anglijos ir Prancūzijos at
sieis $400 mil. Finansuos bankai 
su abiejų kraštų .vyriausybių ga
rantijomis.

Vašingtonas. — žemės ūkio mi
nisterija praneša, kad 1963 m. 
amerikiečiai surūkė 523 bil. ciga
rečių ir 7,2 bil- įvairių cigarų. Rū
kalų* pagaminta* 3% daugiau nei 
1962 m.; rūkalų gamyba bei su
naudojimas kilo septinti metai iš 
eilės.

Frankfurtas. — V. Vokietija 
yra didžiausias autovežimių eks- 
porteris pasaulyje. 1963 m. paga
minta 2.66 mil. automobilių ir 
sunkvežimių. Kas antras paga
mintas automobilis eksportuoja
mas. Gamyba V. Vokietija užima 
antrą vietą po JAV.

LIETUVA DABAR

Klaikaus 
siaubo 

replėse
Irika Našliūnaitė

★ ★ ★

£mė stipriai skambėti telefonas centrinėj, kur 
dirbau. Kažkas prašė milicijos kuo greičiau. Sujun
giau ir klausiau, nes mes telefonistės visos taip da
rydavom. Balsas sakė: “žinai, šįvakar mokiniai lip
dys plakatus; aš žinau, Aldona bus. Tai išgavau iš 
jos, nes žadėjau kartu eiti”. Milicininkas atsakė: 
“Gerai”.

Toliau skambino pas “liaudies gynėjus”, vadinda
mi juos NKGB (o mes sakydavom “stribokai”).

Aš laukiau. Kai manęs atėjo pakeisti pamaina, 
bėgau pranešti Aldonai. Visur buvo pilna kariškių. 
Kadangi ėjau iš tarnybos, nebijojau. Staiga išgirdau 
triukšmą: penki stribokai veda Aldoną, vos penkio
likos metų merginą. Girdžiu jos žodžius: “Tegyvuo
ja nepriklausoma Lietuva!” Kruvina, sudaužyta. Aš 
bėgau toliau. Staiga balsas — “Sustok!” Išsigandusi 
uniformuoto vyro sakau jam:

— Aš vokietaitė; pareinu iš darbo.
— Nu ir bėk!
Sutinku merginas su gėlėmis. Jos nešė jas parti

zanams, kurių kapus susekdavo. Aš vienai sakau:
— Regina, Aldoną suėmė! Stribokų pilna!
— Tu neini kartu?
— Ne, aš labai alkana.
Bet (ėjusi į kiemą grįžau atgal. Staiga iš tolo pa

mačiau būrį vyrų. Greitai šokau už tvarto ir pasi
slėpiau. Prasidėjo šaudymas, kuris truko maždaug 
pusę valandos. Stribokai traukėsi, o aš galvojau — 
kur Regina? JI atbėgo per laukus.

— Regina, kas atsitiko?
— Du sužeisti! Mes turime juos nuvilkti!

Ant rytojaus Regina mane nuvedė pas partizanus. 
Kartu ėjo Stasė ir atrado Juozą. Aš priėjau ir jutau, 
kad aš Juozui nusikaltau. Priėjau visai arti, ir jis 
kalbėjo:

— Irika, aš tave norėjau sutikti. Tu ištekėjusi?
— Taip, Juozai.
— Nesiteisink, tik tiek galiu pasakyti, kad myliu 

tave, bet aš neilgai gyvensiu. (Buvo sužeistas).
Jis nutilo. Aš sėdėjau iki sutemos. Paskui nu

ėjau pas Algį, kuris arkliu paštą veždavo. Pas jį 
gavau arklį ir nujojau tada pas kleboną A. prašyti, 
kad kartu jotų pas du partizanu. Kunigas apsirengė 
ir abu nujojom. Vieną partizaną atradome mirusį, o 
Juozas dar kalbėjo, bet už keturių Valandų ir jis 
užmerkė akis su stipriu pasitikėjimu, kad Lietuva 
bus laisva, kad amerikiečiai ją padės išlaisvinti.

★ ★ ★

Lavonus buvo galima palaidoti kapinėse tik nak
ties metu, nes dieną buvo pavojinga. Klebonas, atli
kęs savo šventą pareigą, išjojo, o aš pasiėmiau 
Stasę ant arklio ir jojau namų link.

Aš negalėjau jos raminti — tylėjova abi, bet 
ji po kiek laiko pradėjo pasakoti savo gyvenimą, 
kaip buvo įsimylėjusi į vieną vokiečių karininką, 
kuris leido jos vyrą išvežti į Vokietiją. Aš jai tariau:

— Kam tu man tai sakai, kam nori prisiminti, 
kas daugiau nesugrąžinama?

★ ★ ★

Namuose radau atvykusį savo tėvą. Aš jį apkabi
nau ... Abu verkėm. Išgėrėm arbatos ir ilgai kal
bėjom apie visą mano gyvenimą. Bet kur buvau, ne
sakiau, nes aš nekenčiau komunizmo, kuris nuo na- 
cionalsocializmo nei kiek nesiskyrė.

Už kelių dienų tėvas išvyko. Grižo mano vyras 
Jonas karininku ir gavo vietą J. milicijos pasų sky
riaus viršininku. Bet mūsų santykiai nebuvo tokie, 
kaip anksčiau — kažkaip viskas šalo ir blėso. Jis 
pareidavo naktimis; vis sakydavo, kad daug darbo.

Bėgo laikas, o komunistinė santvarka ir jos žiau- 
rūmas stiprėjo, žmonių buvo daug išvežta, bet galo 
dar nebuvo matyti. Kai gaudavom telegramas su 
penkiom skaitlinėm ir jų būdavo daug, žinodavom, 
kad kažkas įvyks. Tas telegramas vadindavo “šif- 
rovkom”.

štai ir vėlei praėjo metai. Vėl pavasaris ir vėlei 
žydėjo sodai, obelys, vyšnios, o žmonių veidai buvo 
pilni baimės.

* ★ ★

1949 metai atnešė vėlei daug ašarų. Pareidama 
vieną rytą iš darbo pamačiau — varo būrį vaikų — 
12 berniukų; mažiausias — vos 8 metų, vyriausias 
— 15 metų. Tie vaikai išplėšė katalikų bažnyčią, iš- 
nešė ką ten rado, pardavė, o kitką numetė. Po kiek 

laiko buvo teismas. Beveik visi turėjo tėvus, tik vie
nas 8 metų buvo vokietukas — nieko neturėjo.

Kokios motinos širdis gali šitą vaiką teisti? Jis 
eidavo elgetauti, o paskui pradėjo vogti. Pareigūnai 
ant jo daugiausia šaukė sakydami, kad jis visus prie 
to privedė. Vaikas sėdėjo, o jo akys buvo pilnos 
ašarų. Jis neturėjo nei tėvynės, nei tėvų. Hitlerio 
viešpatavimas suardė milijonams žmonių šeimyninį 
gyvenimą, o Stalino komunizmas baigia sunaikinti 
šio vargšo našlaičio širdį

Nuteisė visus 4 metam į auklėjimo namus. Teis
mas davė paskutinį žodį šiems jaunuoliams. Visi, 
prašė dovanoti. Mažasis gi aiškino, verkdamas, kad 
tėvas negrįžo iš karo, o motina buvo kankinama 
rusų kareivių; kai pabudęs rytą, mama nebegalėjusi 
kalbėti. Tada jis labai norėjęs valgyti ir ėjęs į Lie
tuvą, kur ir patekęs į tokį gyvenimą. Sakė norėtų 
rasti nors tėvą arba kokią tetą, kad jį pasiimtų. 
Tada vienas iš rusų sakė:

— Matai, vokiečių ir vaikai moka meluoti...
Aš žinojau kokia mirtimi jo motina mirė. Aš 

žinojau ką jie darė su moterimi, bet kas supras? 
Jei aš teisybę pasakyčiau — kalėjimas. Ėjo vargšas 
vaikas verkdamas ir šaukdamas:

— Mama, kur tu?!
Verkė kartu visos moterys.
★ ★ ★

Neužilgo vežė kleboną A. į tolimą Sibirą, žmonės 
surinko jam aukų šiltiem drabužiam. Jis sėdėjo ant 
sunkvežimio toks ramus, rodos, visai nekenčia. Kai- 
moterys verkė, jis laimino, žegnojo savo mylimus 
tautiečius, savo brangią Tėvynę, kur jis laikydavo 
pamaldas ir per pamokslus skatino išlaikyti savo 
lietuviškumą. Ypač merginom sakydavo, kaip baisu 
nešti kūdikį ant rankų nuo mūsų priešo. Visa tai 
netiko raudoniesiems pakalikams.

Kaip kokį žmogžudį buvo apstoję apie dešimt 
karių su ginklais, žiūrovų tarpe ir aš buvau. Per 
jo veidą perėjo šypsena. Jis matė, kaip man ašaros 
riedėjo. Aš klausiau save, ar jis grįš?... Matė mane 
ir stribokai. Jie juokėsi iš manęs sakydami, girdi, 
“nedrums daugiau tavo širdies”. Sunkvežimis nuva
žiavo, bet aš ilgai su kitomis moterimis stovėjau ir 
sunkiais žingsniais grįžau namo. Jonas laukė manęs. 
Jis mane mušė ir barė visokiais žodžiais, kad aš jam 
gėdą darau.

Dabar matau, kad tarp mūsų niekad nebus meilės, 
nes aš jo nekenčiu; bėgčiau nuo jo, bet ir aš kaip tas 
vaikas — kur bėgti?

★ * *

Tuoj po to jie pradėjo tuštinti vokiečių evangeli
kų kleboniją. Kunigas G. susikraustė į bažnyčią su 
savo žmona ir dviem mažom dukrytėm. Į kleboniją 
susikraustė rusų NKGB stribokai: įrengė raštinę, o

iš tvarto padarė politinių kalinių kalėjimą.
žmonės iš nerimo nerado vietos. Žinojau, kad ir 

jį veš, bet vistiek ėjau į bažnyčią. Vienas stribokas 
sekė mane. Kartą pakvietė pas save. Aš ilgai kalbė
jau. Jis buvo linksmas kaip visuomet. Klausė mane:

— Tu matei kaip vežė katalikų kleboną?
— Mačiau/ bet aš kartais vaikiškai galvodavau: 

kas man gali atsitikti dienos metu? Juk į bažnyčią 
ėjau.

Jis paėmė mano rankas, sakydamas:
— Aš norėčiau tave laimingą matyti...
Jis turėjo gražų balsą, ir mudu abu dainavom. 

Aš atsisveikinau ir norėjau eiti, bet stribokas metė 
akmenį į sieną. Aš išsigandau, bet nieko nesakiau. 
Jis irgi tylėjo. Atsisveikinau, ir išėjau. Stribokas 
šaukė:

— Tu gėdos neturi apgaudinėti savo vyrą ir dar 
i bažnyčią eini!

Aš atsisukau sakydama:
— Jūs visi sukvailę!
Ant rytojaus anksti vežė ir ev. kunigą G. žmo

nių vėlei buvo daug (nežinojau kaip sužinojo jo iš
vežimą). Žmona su dukromis verkė. Aš jį tik baž
nyčioje sakant pamokslą mačiau verkiant. Dabar jis 
šypsojosi. Kodėl šie kunigai neverkė, aš negalėjau 
suprasti; linksmi su šypsena važiavo į pražūtį. Žmo
nės galvojo, kad jau paskutinės aukos, bet vis atsi
rasdavo naujų, žmonės apie jas ir man pranešdavo.

Mano Jonas girtas mane apmušdavo. Jis eidavo 
su merginom, o man prikaišiodavo kunigus ir šiaip 
vyrus. Vieną naktį besiruošdama tarnybon pastebė
jau, kad jis irgi ruošėsi naktiniam darbui. Jis daug 
dirbdavo naktimis. Jonas viską žinodavo, bet yra tai
syklė savo šeimai nieko nesakyti

Tą naktį į pašto langą pasibeldė rusų kareiviai. 
Jie reikalavo, kad juos įsileisčiau į centrinę. Aš 
jiems sakiau, kad neturiu teisės. Jie keikė mane ir 
nuėjo pas viršininką, kuris grįžo su jais ir liepė man 
juos įleisti. Jie man pasakė:

— Jei kas skambins, prašau nesujungti.
Karininkas ir kareivis buvo apsiginklavę.
Nežinau, ar atėjo manęs suimti, ar nori išvežti? 

Kažkas yra nepaprasto. Ir kaip sužinoti kas dedasi 
lauke, kaip išeiti? Aš sakau leitenantui:

— Noriu išeiti lauk.
— Tik rimtu avėju, — jis tarė.
— žinoma, rimtu!
Mane lydėjo kareivis. Pamačiau, kad gatvė buvo 

pilna mašinų, o kariuomenės — kaip bičių avily!
Nežinau, ar tai karas, tik girdžiu iš tolo moterų 

ir mažų vaikų šauksmą. Vadinasi, veža žmones! Veža 
paskutinius lietuvius, drasko kaimą, drasko gimtą 
sodžių. Maišais nešė, vežė paskutinius kruvinomis 
rankomis uždirbtus ir sunkiai įgytus daiktus. Sugrį
žusi tylėjau. Leitenantas tarė:

— Na, norėjai sužinoti kas darosi lauke? Mums 
išaušo laiminga diena; mes vežame tuos, kurie kan
kino vargšus vaikus, darbininkų išnaudotojus. O tu 
tylėsi! Supranti? — Jis priėjo prie manęs ir pa
ėmė mane į glėbį. — Ach, graži tu, patinki man!

Aš gyniaus nuo šio žvėries. Nežinau kaip aš jam 
stipriai įkandau į veidą. Jis mane mušė per veidą, 
bet kareivis liepė mane paleisti, sakydamas:

— Ji darbe, tu neturi teisės jos užkabinti.
Leitenantas gi atkirto:
— Aš čia sėdėsiu tris naktis, gal visą savaitę ir 

tu turėsi būti visas naktis su manim.
— Eisiu pas komendantą, — pagrasinau.
Jis visą naktį neleido man ramiai sėdėti. Aš spy

riau jam. Netekusi kantrybės, ėmiau verkti, jis at
sitraukė. O kareivis vis liepė leisti man ramiai sė
dėti. Jis buvo tikrai doras jaunuolis.

★ ★ ★

Rytą parėjau namo. Jono nebuvo — jis irgi pa- 
dėjo vežti žmones. Grįžo tik už savaitės. Parsivežė 
didelį maišą drabužių ir dalindamiesi su kitu mili
cininku pešėsi. Aš jam sakiau:

— Man nereikia žmonių kruvinų ašarų! Ar tu 
piktos dvasios apsėstas?

Daug jie išvežė lietuvių. Su kaikuriom tų išvežtų 
merginų kartu dirbom, bet komunistai rado nusi
kaltimų. Aš mokydavau mažuosius dainuoti, šokti — 
viskas būdavo negerai, nes “netarybiška”. Tarnyboje, 
kur aš geriausia darbininkė buvau, viskas buvo nege
rai: mano eisena, mano judesiai... Ir jie buvo ne
geri, “netarybiški”.

★ ★ ★

Praėjo ir šie sunkūs metai. Dainos girdėdavosi 
liūdnos, žmonės kažkaip netokie kaip anksčiau. Visu 
akyse baimė ir nepasitikėjimas vienas kitu, nes neži
nojai kur priešą gali sutikti. Bažnyčios buvo pilnos, 
nors jaunimą sekė ir draudė į jas eiti. Kunigus 
šmeižė vis daugiau. Naujajam katalikų klebonui net 
įkalbėti norėjo, kad mergina laukiasi iš jo kūdikio. 
Vieną sekmadienį atėjo moteris su kūdikiu aūt ran
kų, kai jis pamokslą sakė. Tikintieji sulaikė, o ji 
šaukė:

— Sis kunigas mane vargšę apgavo!
žinoma, komunistai jai gerai užmokėjo. Laikraš

tyje rašė apie kunigo apgaulę, bet jis negalėjo 
atsakyti.

Šiandien ši melagė ir apgavikė nebijo gėdos, ko
munistai ją gerbia, o kunigas gavo išsikelti į S^ nes 
ta mergina ir gatvėje jį užkabindavo.

Aš žinau, kad nei vienas kunigas neužsiims su 
tokia gatvės valkata, bet komunizmui juk viskas me
las, viskas niekšybė. Pas juos apkaltinti žmogų leng
va ir, rodos, tu esi kaltas.

* * ♦ (Bus daugiau)

R.M.N.Pt
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ISTORIJOS REFORMUOTOJAI
Lietuvos knygynų lentynose pasi

rodė “LTSR istorijos” II tomas, ap
imantis 1861-1917 m. įvykius. Medžia-

“Tiesa” atspaude charakteringą 
laišką: “Brangioji redakcija! Į jus 
kreipiasi anykštietės moterys, kurių 
vyrai dirba Anykščių autotransporto 
kontoroje, šios kontoros darbuoto- 

_ _______ __ o___ _ ______ jai, pradedant šoferiais ir baigiant 
Mulevičius, B. Pranskus, R. Šarmai- viršininkais, daug girtuokliauja, ne- 
tis ir J. Žiugžda.__________________ sąžiningai elgiasi. Mūsų vaikai nuolat

1863 m. sukilimas vaizduojamas pa- mato klykiančias nuo girtų vyrų 
prasta valstiečių kova prieš dvarinin- smūgių motinas. Ir kaip skaudu, kai 
kus. Niekas, girdi, nė negalvojęs pa
kelti rankos prieš pačią rusų tautą. 
Istorijos autoriai tautinio judėjimo 
nemato ir 1905-7 m. įvykiuose. Au
torių nuomone, tai buvęs tik papras
tas Rusijos revoliucinio judėjimo at
spindys. Lietuvos darbininkai žygia
vo koja kojon su Rusijos proletaria
tu, kuriam vadovavę bolševikai. Gar
binamas V. Mickevičius-Kapsukas, Z. 
Aleksa-Angarietis, Lenino “Iskra”, 
“Pravda” ir kita marksistinė litera
tūra. 1

Juokingiausia, kad šie istorijos re
formuotojai netgi mėgina apkaltinti 
nepriklausomos Lietuvos istorikus: 
jie, girdi, vadovavęsi subjektyviu po
žiūriu, visuomenės gyvenimo reiški
nius traktavę idealistiniu atžvilgiu ir 
sąmoningai mažinę liaudies masių 
vaidmenį. Barami ir dabartiniai “bur
žuaziniai” istorikai emigrantai už tai, 
kad jie nušviečia tik atskiras istori
nio proceso puses, nemėgindami at
skleisti objektyvaus dėsningumo lie
tuvių tautos istorijoje. Dėsningumu, 
be abejonės, istorijos reformuotojai 
laiko marksistų ir bolševikų vadova
vimą ir lietuvių amžinus “draugys
tės” ryšius su “broliais” rusais, kaip 
to šiandien pageidauja kompartija.

“NERIES” KULIAMOJI
1961 m. šakių rajono Valenčiūnų 

kolchozas pirko “Neries” pagamintą 
kuliamąją “Imanta42”. Sumokėta bu
vo 3.200 rb., o mašina, nė poros to
nų neprikalus, sustreikavo. Kauno 
“Atramos” remonto dirbtuvės kulia
mojoje rado stambių konstrukcinių 
klaidų, kurias pašalinti galėtų tik pa
ti “Neries” gamykla. Prasidėjo ilgas 
susirašinėjimas, “Neries” atstovu vizi
tai į kolchozą ir jų draugiškas pata
rimas — laukite, mes viską sutvarky
sime. Pagaliau praėjusių metų rudenį 
kolchozo pirm. V. Miliauskas gavo išvardinę jo parašytas knygas, paste- 
oficialų “Neries” vadovų laišką: “Ga- bi: . vėliau K. Jurgelionis nuto-
rantinis laikas baigėsi, ir gamykla lo nuo pažangaus visuomeninio judė- 

—vkst—

šė P. Girdzijauskienė, E. Griškūnaitė, 
M. Jučas, J. Jurginis, V. Merkys, L.

34 metų vaikas vakarais prašo ma
mytę: “Išeikime iš namų, ateis tėtė 
girtas ir muš vėl”. Kiek naktų tenka 
nakvoti įstaigoje arba pas pažįsta
mus!”

šiai kontorai, pasirodo, vadovauja 
A. Lobačas ir kompartijos sekr. R. 
Sadauskas. A. Lobačui keturi šoferiai 
praėjusiais metais dovanų nupirko 
medžioklinį šautuvą. Abiems vado
vams pareikštas partinis papeikimas, 
o iš pareigų atleisti: autobusų stoties 
viršininkas A. Žvirblis, konduktorė 
Malaševičiūtė, šoferiai — Lebedevas, 
Satkūnas ir Rakštelis.

A. BIMBAI 70 METŲ
Vilniaus un-tų aktų salėje kompar

tija pagerbė JAV liet, komunistą An
taną Bimbą. Pranešimus apie jo 
“mokslinę, istorinę ir publicistinę” 
veiklą padarė akademikas J. Žiugžda, 
Kauno Politechnikos instituto prof. 
K. Baršauskas, žurn. A. Laurinčiukas 
ir kt. Posėdžio dalyviams buvo paro
dytas filmas, kuriame užfiksuotas Vil
niaus un-to garbės daktaro diplomo 
Įteikimas A. Bimbai. Lietuvos komu
nistinėje spaudoje raudama, kad JAV 
vyriausybės organai jubilijatą nori 
nupilietinti. Niekas neužsimena, jog 
šiam Sov. Sąjungos ir sovietinės Lie
tuvos garbintojui būtų laikas išsi
kraustyti iš Amerikos ir pagyventi 
komunistiniame rojuje. Lietuvių ko
munistų dienos JAV baigiasi su jų 
senyvu amžiumi ir visiška komunis
tuojančio jaunimo stoka.

PAMINĖTAS
A.A. K. JURGELIONIS
Komunistinė spauda, sulaužydama 

tylos tradiciją, keliomis eilutėmis pa
minėjo Kalifornijoje mirusį žurna
listą ir rašytoją Kleofą Jurgelionį. 
Laikraščiai, užsiminę apie velionies 
dalyvavimą 1905 m. revoliucijoje ir

pretenzijų nepriima...” jimo...”
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Kalgariečiai po pamaldų Šv. Kryžiaus ligoninės koplyčioje. 
Sveikinasi juos lankęs T? St. Kulbis, S J, kuris kartas nuo kar

to aplanko Kanados vakaruose gyvenančius tautiečius.

Fort William - Port Arthur, Ont
LIGONIAI IR MIRUSIEJI. — P. 

Giedraitienė buvo susirgusi, gulėjo li
goninėj. Dabar sveiksta namie. J. Kra
paitis sužeistas darbe; gydosi ambu
latoriškai. Apyl. v-bos sekr. J. Erslo- 
vas sveiksta ir pradėjo dirbti. Vi
siems ligoniams linkime greito pa
sveikimo.

Toronte miręs J. Dautartas yra dir
bęs ilgesnį laiką čia miškuose. Malo
naus ir ramaus būdo, nuoširdus lietu
vis. Jo dėdei ir giminėms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą mūsų apylinkės 
vardu.

KALĖDŲ EGLUTĖ vaikams suruoš
ta Giedraičių namuose. Vaikai gražiai 
pasirodė deklamuodami, dainuodami, 
šokdami. Erslovų sūnus Kęstutis pa
grojo akordeonu, Paukščių 2 dukros 
(3 ir 2 metų) padainavo duetą; Kry- 
gerių berniukas ir mergaitė pašoko; 
Kalibatų dukros padainavo duetą; 

' Krikščiūnų ir Bagdonų anūkai dekla
mavo.

Dalyvavo 28 vaikai ir nė vienas ne
moka lietuviškai. Patartina vaikus iš
mokyti, be vietinės kalbos, ir abie
jų tėvų kalbos! Vaikui išmokti yra 
labai lengva, ypač jeigu namie yra

tai

ŠJ SEKMADIENI — VASARIO 16.

kelta Lietuvos trispalvė priminti vi
siems, jog tai ypatinga lietuviams die* 
na. AV parapijos bažnyčioje turėsime

tusiems už laisvę ir tradicinį čia mūsų 
vainiko įnešimą. Šiemet tab atliks mū
sų skautai.

3 vai. p.p. punktualiai Liet. Namų 
“Delta” kino salėje įvyksta iškilmingas 
minėjimas. Trumpai, bet įdomiai žada 
kalbėti ped. Ant Rinkūnas iŠ Toronto. 
Meninėj daly girdėsime du chorus: 
AV parapijos ir Hamiltono vaikų. Sce
noje pasirodys dvi grupės gyvatarie- 
čių. Vyresnieji pademonstruos preci
zišką judesių ir gracijos mūsų tauti
nių šokių meną ir jaunesnieji parodys, 
kad jie irgi ruošiasi tautiniuose festi
valiuose niekam kitam neperleisti pir
mųjų vietų. Dainuos sol. Vacį. Veri- 
kaitis, kuris niekada publikos nenu
leidžiamas nuo scenos be pakartojimo. 
Gabi deklamatorė J. Kaminskaitė pa
deklamuos eilėraščių. Dalyvaukime vi
si ir pademonstruokime svečiams ka
nadiečiams, kad mūsų yra daug ir kad 
mums yra svarbi ta diena.

Kas dar nebus balsavęs iš ryto pa
rapijos salėje, galės tai atlikti “Del
ta” kino salės vestibiulyje prie įėjimo.

K. M. z

kas moka kalbą. Vėliau gyvenime 
didelis kraitis — žinoti daugiau kai-; 
bu, jau neminint patrijotiniu motyvų.:

BENDRAS APYLINKĖS PARENGI
MAS įvyko gruodžio 28 d. pas p. Gie
draičius. Akordeonu puikiai grojo šo
kiams Kuolaičių dukrelė gimnazistė.

ŠALPAI IR VAS. 16 gimnazijai au
kojo: E. Jasevičiūtė $10, B. Kalibatas 
ir L. Radzevičiūtė po $6, B. Raulickas 
$5, J. Erslovas $4, V. Jokubauskas 
$3; po $2 — P. Bružienė, J. Simonai
tis, P. Ramonas, V. Gurtajus, J. Par- 
gauskas, J. Danėnas, J. Paukštys; Žu
kauskas $1,50, F. Bagdonienė $1.

Solidarumo įnašą ir aukas daugiau
sia yra surinkęs P. Ramonas ir J. 
Erslovas. J. Krapaitis yra paaukojęs 
$5 kaikurioms išlaidoms padengti. Vi
siem labai ačiū.

Už 1964 M. jau yra užsimokėję so
lidarumo įnašą po $2: VI. žemaitis, 
J. Danėnas, St. Gimbutis, A. Galiaus- 
kas, J. Suslavičius, E. Jasevičiūtė, P. 
Radzevičius. Prašome ir kitus nedelsti.

SOLIDARUMO ĮNAŠĄ po $2 yra 
dar užsimokėję: P. Ramonas, J. Kra
paitis, Bortkevičius, B. Raulickas, J. 
Osila, J. Mockus. E. J.

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!

K LB HAMILTONO APYLINKĖS 
RINKIMINĖS KOMISIJOS PRANEŠI
MAS. — Rinkiminė komisija pakarto
tinai skelbia, kad rinkimai į KLB Ha
miltono apylinkės valdybą ir kontrolės 
komisiją 1964-65 m. kadencijai įvyks
ta Hamiltone 1964 m. vasario 16 d. se
kančia tvarka: nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. p.p. AV parapijos salėje, 58 Dun- 
durn St. N., Hamilton, Ont. Nuo 2.30 
v. p.p. iki 5.30 v. p.p. Liet* Namuose, 
1083 Main St. E., Hamilton, Ont

Kandidatų į apyl. valdybą sąrašas:
1. Kačinskas, Stasys, 34 m., darbin.
2. Kanopa, Povilas, 47 m., darbinink.
3. Kaušpėdas, Antanas, 53 m., darbin.
4. Kažemėkas, Juozas, 47 m., tarnaut.
5. Lasevičius, Pranas, 43 m., darbin.
6. Lukošius, Petras, 49 m., tarnaut.
7. Mikšys, Kazys, 50 m., darbininkas.
8. Pinkevičiūtė Filiomena, 28 m.,

tarnautoja.
9. Rimkevičienė, Regina, 38 m. šeim. 

10. Stasiulis, Otonas, 40 m., tarnaut.
Kandidatų į reviz. komisiją sąrašas:

1. Dalangauskas, Adomas, 39 m. darb.
2. Mileris, Kazys, 43 m., mokytojas.
3. Pulianauskas, Zigmas, 52 m., darb.
4. Stonkus, Juozas, 51 m., darbinink.
5. Varanavičius, Jonas, 51 m., tarnaut.
Balsuoti galima nedaugiau kaip už 

7 asmenis apyl. valdybon ir nedaugiau 
kaip už 3 asmenis kontrolės komisijom

Balsavimo teisę turi kiekvienas L. 
Bendruomenės narys, nejaunesnis kaip 
18 m. amžiaus.

LIETUVIŲ NAMAI. — Gana gausi 
ir judri Hamiltono lietuvių kolonija 
vis dar nepajėgia įsigyti kiek didesnių 
savo kultūriniams poreikiams patalpų 
— Liet. Namų. Paskutinių kelių savai
čių reiškiniai rodo, kad per kelis me
tus taip plačiai išgarsinti naujų Liet. 
Namų statybos reikalai nejuda priekin 

atsidūrė kryžkelėje. Pats didžiau
sias stabdis — lėšų stoka. Bet yra ir 
kitų priežasčių, kurios trukdė ir truk
do namų statybą. Viena jų — tai vado
vaujančių asmenų nesutarimas kaip iš
bristi iš susidariusios padėties. Pasi
girdo tarpusaviai kaltinimai, iškilo 
nauji planai, sumanymai ir pan. Viso 
to pasekmė — daugelis šėrininkų pa
davė pareiškimus atsiimti pinigams. 
Liet. Namų valdyba, jieškodama išei
ties, 1963 m. gruodžio 15 d. sušaukė 
visuotinį šėrininkų susirinkimą. Val
dyba jame nepasiūlė jokio konkretaus 
plano. Po diskusijų buvo daugumos 
nubalsuota parduoti “Delta” pastatą 
ir statyti naujus namus turimame skly
pe. Pirm. S. Bakšys balsavo prieš. Jis 
siūlė statyti apartamentinį pastatą su 
maža 150 vietų sale lietuvių reikalams. 
Tai visus nustebino, nes ligi šiol buvo 
propaguojami gražūs, didingi Liet. Na
mai. Kol kas čia ir sustota. Ruošia
masi naujam šėrininkų susirinkimui 
galbūt kovo mėn. ir tikimasi rasti iš
eitį iš susidariusios padėties.

A. Lukas

“TALKOS” SUSIRINKIMAS.—1964 
vasaro 15 d., šeštadienį, 5 vai. p.p. 
šaukiamas metinis Hamiltono Lietu
vių Kredito Kooperatyvo “Talka” na- 
rių-šėrininkų susirinkimas AV parapi
jos salėje, 58 Dundurn St. N., Hamil
ton, Ont., šiai darbotvarkei svarstyti:

1. Narių registracija
2. Susirinkimo atidarymas
3. Pr. metų protokolo skaitymas ir 

priėmimas
4. Pranešimai: a. valdybos pirminin

ko, b. iždininko—bankelio vedėjo, 
c. kredito komiteto, d. revizijos 
komisijos

5. Diskusijos dėl pranešimų
6. Apyskaitos už 1963 m. priėmimas
7. Pelno paskirstymas už 1963 m.
8. Sąmata 1M4 m.
9. Rinkimai į valdybą, kredito komi

tetą ir revizijos komisiją
10. Įstatų pakeitimas (pakelti banke

lio nariams skolinimosi normas 
asmeninėms paskoloms iki $5000 
ir nekilnojamo turto pirmųjų mor- 
gičių paskoloms iki $15.000).

11. Klausimai
12. Susirinkimo uždarymas.
Valdyba nuoširdžiai kviečia visus na

rius dalyvauti šiame devintajame iš ei
lės metiniame susirinkime, kuriame 
bus sprendžiami labai svarbūs banke-Į 
lio nariams piniginiai reikalai. Kvie
čiame atsivesti ir savo draugus, kurie 
dar nėra nariai^ nes norintieji galės 
vietoje įstoti nariais. Į susirinkimą 
prašome atsinešti savo nario-bankelio 
knygutes. Laukiame atvykstant!

Hamiltono Lietuvių Kredito Ko
operatyvo “Talka” valdyba

MONS. DR. J. TADARAUSKAS va
sario 2 d., sekmadienį, per visas Mi
šias darė metinį parapijos pranešimą. 
Iš pranešimo matyti, kad parapijos vi
sos skolos išmokėtos, įsigyta naujų li
turginių drabužių, pradėta dėti vitra
žai ir taip pat numatyta š.m. daug di
delių darbų parapijos ribose. Taip 
pat parapija nemažas pinigų sumas 
skyrė šeštad. mokyklos išlaikymui, 
sportui, jaunimo reikalams; Šiluvos 
koplyčiai Vašingtone paaukota $1000.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, vasario 15 d., 10 
vai. šv. Mišios bus laikomos už a.a. 
Marijos Petrašaitienės vėlę.

ĮSPŪDINGAS KAUKIŲ BALIUS, 
šeštad. mokyklos tėvų komiteto ruoš
tas kaukių balius vasario 1 d. praėjo 
su dideliu pasisekimu, kuriame daly
vavo virš 250. Buvo premijuotos 6 
kaukės. Komisiją sudarė: L. Kybartie
nė, L. Meškauskienė, M. Saliklienė, 
inž. D. Slavinskas, K. Mileris, J. Mik
šys ir A. Vainauskas. I premija, skir
ta šeštd. m-los įsteigėjo ir jos globėjo 
mons. dr. J. Tadarausko, atiteko K. 
Donelaičio “Metams”. Si kaukė tikrai 
buvo verta I premijos. Keturis “Me
tų” laikus vaizdavo: pavasarį — H. 
Žilvitienė, vasarą — R. Bagdonienė, 
rudenį — J. Narušienė ir žiemą — 
H. Rickienė, šios kaukės sumanytoja. 
II premija atiteko “Motinai ir vaikui”, 
kurių rolėje buvo Pr. Klimaitienė ir 
V. Ulbinienė. III — laukinis žmogus; 
jos autorius — torontietis V. Ročys. 
Šios abi premijos skirtos Sure Oil 
Heat sav. A. Šimkevičiaus. IV premija, 
duota Canada Meat sav. Al. Kybarto, 
atiteko indėnei — V. Lekavičiūtei. V 
ir VI, skirtos tėvų komiteto, atiteko 
japonei — S. Martinkutei ir žirniui, 
šeštad. m-los IX skyt. mokiniui M. 
Griniui. Be to, šokių metu buvo tur
tinga loterija ir laimės staliukai, ku
riuos laimėjo L. Kuperskienė, A. Gra
jauskas, Prielgauskas, P. Rimkus, A. 
Vizgirda, Šeduikienė. Vakaras praėjo 
labai gražioje nuotaikoje, tik perma- 
ža salė tokiam dideliam parengimui. 
Visas pelnas — šeštad. mokyklai.

VAGIS vasario 1 d., šeštadienio va
kare, įsilaužė į E. Sudiko butą. Nenau
dėlis išvertė visą butą, jieškojo pini
gų. Jų neradęs išsinešė tik bonką deg
tinės.

E. K. GUDINSKŲ SŪNELIS ANTA
NĖLIS mokykloje, pertraukos metu, 
susilaužė dešinę ranką. Ligoninėje 
ranką sugipsavo ir grįžo namo. Lin
kime Antanėliui greitai pasveikti.

jų ir žūklautojų klubo penketukas: Z. 
Zaleskis, E. Kuehalskis, j. Lukošiū
nas, J. Šimkus ir J. Žavys. Tuo būdu 
Toronto klubas ir laimėjo Hamiltono 
klubo “Giedraitis” įsteigtą pereinamą 
taurę. Sekančiais metais Toronto klu
bas yra įpareigotas suruošti tokias pat 
šaudymo varžybas Toronte ir pakviesti 
visus Kanadoje veikiančius žūklautojų 
ir medžiotojų klubus.

M. Trumpickas, laimėjęs Hamiltono 
žūklautojų ir medžiotojų klubo perein. 
taurę.

e LIETUVIAI PASAULYJE
J A Valstybės

NEK. PR. M. SESERŲ KONGRE
GACIJA turėjo atsinaujinimo mėnesį. 
Dalyvavo seserys bent po 10 metų iš
buvusios vienuolyne. Vadovavo kun. 
V. Bagdonavičius, MIC, iŠ Čikagos.

MATULAIČIO NAMŲ VAJUS. — 
Nek. Pr. M. seserų kongregacija ruo
šiasi statyti didelius ir modernius se
natvės ir poilsio namus. Prel. P. Juro 
pirmininkaujamas komitetas šiuo me
tu praveda vajų tų namų statybos 
fondui sudaryti. Paskiri aukotojai sa
vo aukas siunčia Į Putnam, Conn., kur 
yra vajaus komitetas ir kur bus sta
tomi Matulaičio namai.

Šiomis dienomis S. Sukarevičienė iš 
Klevelando, Ohio, savo vyro atmini
mui atsiuntė $1000 įrengti kambariui 
tuose namuose. Savo tėvų atminimui 
Įamžinti tų namų statybos fondui taip 
pat $1000 paaukojo G. Batulevitz iš 
Warehouse Point, Conn. Neseniai to* 
kią pat sumą namams davė ir P. Jo
kubauskas iš Waterburio, Conn.

JUOZUI J. BACIŪNUI, PLB pirmi- 
ninkui, po ilgesnių sveikatos tyrinėji
mų Michigano un-to klinikose, buvo 
padaryta operacija. Ligonis pasiliks 
ligoninėje keletą savaičių.

DR. D. IR S. JASAIČIAI, siųsdami 
dešimties dolerių auką a.a. prof. K. 
Pakšto paminklui, rašo: “...pritariu 
jūsų sumanymui pagerbti didįjį lietu
vį ir patriotą a.a. K. Pakštą; ...būtų 
gera, kad galima būtų išleisti jo mo
nografiją iki 1965 m.”

Aukas prašome siųsti: Pakštas Fund, 
c/o J. Mikaila, 16870 Stoepel, Detroit, 
Mich. 48221.

LIETUVIŲ BEI LIETUVIŠKOS 
KILMĖS KUNIGŲ JAV ir Kanadoje 
yra 584. Dauguma jų priklauso Kunigų 
Vienybei ir skaito kunigų žurnalą 
“Lux Christi”. Nepriklausančių K. Vie
nybei yra: 24 klebonai, 107 vikarai, 
35 tremtiniai ir 12 ligonių, iš viso 
178.

MOKSLEIVIAI ATEITININKAI IR 
JAUNUČIAI gausiai dalyvavo Toron
to ateitininkų metinėje šventėje va
sario 2 d. Dalyvavo ir daug ateitinin
kų sendraugių. Ateitininkų vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja už nuvežimą jau
nųjų ateitininkų šventę: J. Deksniui, 
V. Sasnauskui, V. Apanavičiui, P. La- 
tauskui, K. Bungardai, V. Kažemėkui, 
B. Orvidui, K. Gudinskui.

SAUSIO 25 D. įvyko “zuikių balius”.- 
Be kitų garbingų svečių, klubo baliu
je dalyvavo miesto burmistras su po
nia, policijos vadas su ponia ir Hamil
tone gerai _ žinomų ’’Clarion” senelių 
prieglaudų-ligoninių dir. D. Savic, ku
ris paaukojo klubui $50 ir tuo būdu 
pagal klubo statuto 9 str. tapo klubo 
nariu-rėmėju. Baliaus metu buvo įteik
tos minėtiems laimėtojams taurės. Abi 
taures Hamiltono klubui paaukojo 
Walker & Sons Co. Ltd., kurios atsto
vas Ted Manorek perdavė taures klu
bo pirm. A. Liūdžiui, o pastarajam pa
prašius — miesto burmistras V. Copps 
jas įteikė laimėtojams. Be to, dar bu
vo įteiktos taurės VI. Sasnauskui, lai
mėjusiam II vietą klubo “trap” šau
dymo varžybose, ir seniausiam klubo 
nariui Pareščiui, sugavusiam didžiau
sią “black bass” 1963 žuvavimo sezo
ne. Klubo valdyba sveikina visus lai
mėtojus ir nuošidžiai dėkoja Sure 
Heat Fuel Oils savininkams Šimkevi- 
čiams, aukojusiems laimės staliuką ir 
įėjimo premijoms laikrodį; Concession 
Garage sav-kams Armonui ir Bolskiui 
— laimės staliuką ir įėjimo premiją; 
Tri Realty Limited sav-kams Didžba- 
liui ir Pranckevičiui — laimės staliu
ką, Economy Meat Market sav. V. Ky
bartui — laimės staliuką ir Sakas Par
cel Service — už vertingą dovaną lo
terijai. Klubo valdyba taip pat nuošir
džiai dėkoja ponioms M. šiulienei, D. 
Jonikienei ir Z. Rickienei, puikiai pa- 
ruošusioms zuikienos vakarienę, pane
lėms S. Martinkutei, V. Lekavičiūtei 
ir D. Rakauskaitei, pardavinėjusioms 
įėjimo ir loterijos bilietus, ir visiems 
kuo nors prisidėjusiėms prie šio pir
mojo klubo baliaus gero pasisekimo

AMERIKOS LIETUVIŲ INŽINIE
RIŲ IR ARCHITEKTŲ S-GA įstojo į 
Lietuvių Fondą su $1.000. čekį įteikė 
S-gos CV pirm. inž. Č. Staniulis Fon
do pirmininkui T. Blinstrabui. Adv. 
R. Skipitis su žmona įstojo Fondan su 
šimtine dolerių.

K. BALUKAS, J. RAMONAS ir jų 
žmonos, čikagiškiai, sužeisti automo
bilio nelaimėje. Visi nuvežti į Šv. Kry
žiaus ligoninę. Ypač sunkiai sužeista 
p. Batakienė; sulaužyti kaulai keliose 
vietose.

Australija
PREL. L. TULABA, Šv. Kazimiero 

kolegijos Romoje rektorius, atvyksta 
į Australiją. Lietuvių kolonijose pra
ves gavėnios rekolekcijas. Adelaidėje 
jis bus Didžiąją savaitę

ADELAIDĖS ARKIVYSKUPAS su
tiko Lietuvos nepriklausomybės pro
ga, vasario 16 d., Šv. Kazimiero kop
lyčioje atnašauti iškilmingas Mišias ir 
pasakyti pamokslą. 7 v.v. teiks Su
tvirtinimo sakramentą.

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBO VEIKLA. — Sausio 18 d. bu
vo įvykdytos klubo medžiotojų “trap” 
(skraidančių lėkščių) šaudymo varžy
bos. Pagal nustatytas taisykles, kiek
vienas medžiotojas turėjo teisę iššau
ti po 100 nr. 7,5 šovinių. Iš dalyvavu
sių 11 varžovų I vietą ir pereinamą 
geriausio šaulio klubo taurę laimėjo 
Mykolas Trumpickas.
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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 
namą — FU. 3-8928

4

MOHAWK Furniture Ltd
Danforth Ave Tel. OX 9-4444

137 Roncesvalles Ave Tel. 537-1442
Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

KUN. L. JANKAUS IR KUN. B. 
RUTKAUSKO, OP, sidabrinis kuni
gystės jubilėjus bus minimas gegužės 
24 d. Rytą bus Šv. Kryžiaus parapijoj 
pamaldos, o 5 v. p.p. Jaunimo Centre 
Čikagoje pagerbimo pietūs. Minėjimui 
ruošti sudarytas k-tas iš Hanau liet, 
stovykloj gyvenusių: A. Barono, J. 
Baužio, V. Kleizos, P. Maldeikio, S. Jo- 
nynienės, Tarulienės, S. Semėnienės, 
J. Janušaičio, A. Gintnerio, E. Eivie- 
nės, dr. Kasakaitienės, dr. Strimaičio, 
dr. Rudaičio, B. Žukausko, Krasausko, 
Petrausko, Šimkaus, Jasiukaičio, Dzir- 
vono ir kt. Pirmininku išrinktas Pov. 
Gaučys.

BR. ŽVYNYS, buvęs Nepr. Lietuvos 
karys, sausio 15 d. mirė Floridoje, vie
šėdamas pas R. Gužą. Velionis Ameri
koj giminių neturėjo. Lietuvoje liku
si žmona ir duktė.

JONUI ČIUBERKIUI, “Dirvos” 
vyr. redaktoriui, sausio 19 d. suėjo 
50 m. amžiaus. Ta proga sausio 18 d. 
Čikagoje, nors “Dirva” leidžiama Kle- 
velande, buvo suruoštas redaktoriui 
priėmimas-minėjimas.

MONS. DR. A. DEKSNIO, East St. 
Louis liet. par. klebono statytoj baž
nyčioj yra Įjungta daug nepr. Lietu- 

■ voj išugdytų talentų meno, kaip: Jony- 
inas vitražuose yra Įamžinęs Marijos 
j šventoves ir Lietuvos kunigaikščiusKnights of Columubus salė buvo be-i* .7, tf. et ., ĄuiugaiKsuus 

ooaa shei tautos atgimimo žadintojus su Va- maz perpildyta. Gauta apie S300 pel- lančiumi jr Maironiu; P. Vėbra suku- 
no’ u o va y a ręs -r paėjęs lietuviu tautos liaudies

KLB HAMILTONO ŠALPOS FON
DO KOMITETO 1963 M. ŠALPAI AU
KOJUSIŲ SĄRAŠAS. — Hamiltone: 
Mons. J. Tadarauskas $25, St. Bak
šys $20.

Po $10: J. Asmenavičius, V. Narke
vičius, A. Pilipavičiai ir J. Skaistys.

Po $5: J. Andriukaitis, V. Antanai
tis, J. Astas, R. Bacevičius, J. Bajorai
tis, Bartninkas, Z. Bolskis, P. Breich- 
manas, J. Bulionis, K. Bungarda, S. 
Dalius, J. Dervaitis, A. Garkūnas, B. 
Grajauskas, K. Gudinskas, A. Jankū
nas, A. Januškevičius, P. Kalvaitis, V. 
Kazlauskas, W. Kažemėkas, A. Keru- 
tytė, V. Kezys, J. Kežinaitis, L. Kle
vas, D. Kochanka, Mrs. J. Koll, B. 
Kronas, J. Kšivickas, A. Kybartas, V. 
Kybartas, M. Lazdutis, V. Leparskas, 
J. Mačiukas, J. Mačiulaitis, G. Marti
šius, P. Masys, K. Mikšys, O. Mikšytė, 
G. Melnikas, K. Mileris, V. Navickas, 
A. Obcarskis, A. Petraška, J. Pleinys, 
A. Petkevičius, V. Pilkauskas, L. Pliu- 
ra, Z. Pulianauskas, V. Sakas, P. Sa
kalas, G. ir L. Skripkutės, J. Stanai
tis, K. Stanaitis, J. Svilas, A. ščiuka,
A. šilinskas, P. Siūlys, A. Tėvelis, J. 
Tirkšlevičius, dr. O. Valaitis, N. Za
bulionis, p. X ir P. Pleinys.

Po $4: J. Gimžauskas, Giedraitienė, 
J. Mikšys ir J. Naujokas.

Po $3: E. Antanaitis, P. Armonas, 
V. Babeckas, K. ir O. čeliauskai, M. 
Gugis, P. Giedraitis, F. Guja, L. Gu
tauskas, A. Jankauskas, M. Jonikas, 
Kūkalis, K. Milaševičius, B. Orvidas, 
V. Parkauskas, Pauliukas, J. Pilipaitis, 
S. Pilipavičius, A. Pnmskus, P. Ročys, 
V. Sližys, A. Stasevičius, J. Stonkus,
B. Sopys, A. Sukaitis, A. Tomaitis, A. 
Volungė ir K. Žukauskas. $2.50 — J. 
Liaugminas.

Po $2: V. Adamonis, J. Adomaitis, 
S. Aleksa, R. Antanavičius, J. Antvi- 
las, B. Aselskis, A. Aušrotas, R. Bag
donas, J. Bajoriūnas, J. Banevičius, J.

dievdirbių dvasią medžio altoriuosna; 
Kašuba atkūręs tos pačios dvasios 
statulas. Taip Amerikos viduryje at
sirado lietuviško stiliaus ir dvasios 
bažnyčia.

Vokietija
STUTTGARTO APYLINKĖ IŠSI

RINKO NAUJĄ V-BĄ: A. Šukys — 
pirm., inž. L. Prosinskis — vicepirm., 
R. Maziliauskas — sekr., G. Rejišienė 
— ižd., S. Baublys — narys jaunimo 
reikalams. Pagal senosios v-bos sura
šymus, Stuttgarte ir jo apylinkėj esą 
330 lietuvių. Tarp 50 ir 100 dar esa
ma “nepagautų dūšių”... Pavasarį nu
matoma pradėti savaitgalio m-ją vai
kams, kultūrines popietes, bent 3-4 
per metus, kur bus skaitomi referatai 
aktualiais klausimais. Po Vasario 16 
numatytas leisti apylinkės biuletenis, 
šiemet bus surengta ir iškilmingai pa
minėta Vasario 16 šventė, Motinos Die
na, birželio Įvykių minėjimas, Vėlinių 
minėjimas ir tradicinė Kalėdų eglutė.

STUTTGARTO APYL. RIBOSE 
VEIKIA: VLIKo vykd. taryba, ELTA, 
vykd. tarybos ilgametis pirm. J. Glem- 
ža. Čia gyvena išradingasis inž. dr. M. 
Baublys, kurio konstruktuotos maši
nos pernai rudeni tarptautinėje maši
nų parodoje Milane buvo sukėlusios 
Įvairių sluogsnių dėmesį. Inž. Baublys 
turi savo Įstaiga ir Įmonę su daugeliu 
tarnautojų. Savo srityje dirba ir po
puliarusis stuttgartietis inž. L. Pro
sinskis. Apylinkei priklauso ir meno 
istorikas dr. P. Rėklaitis, nors jam 
antri metai tenka raustis Marburgo 
universiteto archyvuose. Muzikas Da
rius Lapinskas Įsikūręs pačiame Stutt
garte; dirba operoje. Ingrida Suokai- 
tė, buv. Vasario 16 gimn. auklėtinė, 
Stuttgarte studijuoja meną. J. Kras- 
nauskienė dirba kaip vyr. sesuo Štut
garto klinikoje. Paruošė Pr. Al.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.000, mot- 
gičia paskolos iki 60% tarto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

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

FOUR SEASONS TRAVEL « .
254 LAKESHORE RD. EAST, rOIT VreaiT

VD A AĖK1 A C visais kelionhj reikalais, visame pasan-
• dAGeIXAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

Baron, K. Baronas, A. Barkauskas, J. 
Bartkus, V. Beniušis, Bilevičius, Blauz- 
dys, C. Blažaitis, J. Blekaitis, P. Bob
bin, E. Boguslauskas, J. Buivydas, J. 
Bubnys, S. Bikinas, A. Bugailiškis, J. 
Budnikas P. Bulkė, S. Burdinavičius, 
J. Butkevičius, K. Butkus, P. Daugėla, 
B. Daugilis, J. Deksnys, A. Dronsata- 
vičius, J. Eidukaitis, Z. Gasiūnas, V. 
Gedminas, A. Gedrimas, V. Geležinis, 
A. Geležinis, R. Giedraitis, A. Giriū- 
nas, P. Girnius, J. Grigaitis, J. Griga
lius, J. Grybas, A. Gudelis, A. Gurec- 
kas, A. Gurgždys, B. Gužas, V. Ikasa- 
la, J. Inkratas, P. Jakštonis, V. Jakima
vičius, J. Jakimavičiūtė, J. Jasimienė, 
S. Jankauskas, P. Jankus, A. Juozapa
vičius, A. Joniką, J. Jokubynas, A. 
Judd, A. Jusys, Jurevičius, B. Juodelė, 
A. Kaniaitis, J. Kaneva, S. Kačinskas, 
A. Kaminskas, A. Kalmatavičius, J. 
Karaliūnas, P. Kareckas, A. Kaušpė
dą, J. Kažemėkas, P. Kažemėkas, J. 
Kažemėkas, V. Kažemėkas, J. Kazic
kas, M. Kežinaitytė, V. Kežinaitis, J. 
Klypas, L. Koperskiš, P. Kovelis, Ku
daba, F. Krivinskai, K. Kvedaras, J. 
Krištolaitis, P. Labuckas, J. Lekutis, 
Leščius, Linčiauskas, V. Liškauskas, 
A. Liaukus, S. Lukoševičiūtė, P. Lu
košius, P. Lukošius, L. Mačikūnas, Ma- 
čiulaitis, Mrs. A. Matulis, A. Matuliu- 
nas, Maksimavičius, J. Merkevičius, L. 
Meškauskas, A. Mikalauskas, V. Mi- 
kuckas, Milkeraitis, J. Mikutaitis, J. 
Miltenis, A. Mingėla, P. Misevičius, V. 
Morkūnas, A. Mūliolis, S. Mureika, K. 
Narbutas, A. Navickas, K. Norkus, J. 
Orantas, Pacepavičius, L. Palčiauskas, 
A. Pareštis, V. Pašilys, J. Paškevičius, 
G. Paukštys, F. Pajerskas, A. Paulius, 
Petraitis, J. Petrūnas, M. Pike, J. Pi
piras, J. Povilauskas, P. Pranskevi- 
čius, A. Prunskis, A. Pusdešris, S. 
Raupėnas, Repečka, P. Rimkūnas, H. 
Rimkevičius, F. Rimkus, K. Rulys, S. 
Rukšėnas, V. Rusenavičius, V. Sas
nauskas, Senkus, K. Simaitis, A. Siru
tis, K. Sinkevičius, D. Slavinskas, J. 
Stankus, V. Stabingis, J. Stanius, J. 
Staras, J. Stonkus, Z. Stanaitis, J. 
Steiblys, D. Stukas, J. Stundžia, Z. 
Stonkus, Standžius, V. Subatnikaitė, 
E. Sudikas, B. Šeduikis, S. Sešelgis, V. 
Sešelgis, A. Silgalis, J. Širvaitis, M. 
Sniuolis, J. Svabaitis, T. Telyčėnas, J. 
Tarvidas, K. Trumpickas, M. Trum
pickas, F. Urbaitis, S. Urbonavičius, 
J. Vaina, A. Vainauskas, P. Vaitonis, 
J. Varanavičius, V. Valskis, B. Veng
ris, A. Vesnkaitis, A. Vinerskis, T. Vir- 
bickaitė, A. Virbickas, V. Virbickas, 
J. Virkietis, V. Vitkevičius, A. Vizgir
da, L. Virbickaitė, P. Zubas, A. Zu-

lys, J. Zurlys, Žemaitis, A. Žemaitis, 
S. žioba. Kiti aukojo po mažiau.

Paris:
Po $5: P. Jakobs, E. Jasinskas, A. 

Kuzmickas.
Po $2: Z. Gečas, J. Narkevičius, V, 

Peldžius, J. Širvinskas.
Po $1: P. Česnulis, J. čypas, V. La- 

bašauska*.
Preston:
$6: A. Laugalys.
Po $5: Z. Laugalys, A. Bivainis, Juo

dis, V. Norkevičius, J. Tamoliūnas, 
R. Zubrickas ir J. Z.

$3: Mrs. S. Nevidon.
Po $2: V. Jagučianskis, A. Luters, 

J. Trečiokas.
Kitchener:"
$5: M. Čepaitis.
Po $3: E. Degutis, A. Sturman.
Po $2: A. Barstys, A. Broga, J. Buš

kevičius, P. Jonikas, F. Lazauskas, V. 
Pocius, S. Saldžiūnas, B. šmatavičius.

Po $1: K. Helgerman, V. Laurinai
tis, P. Siniauskas.

Stoney Creek:
$10: Mr. J. Williams-Vilimas.
Po $5: T. Falkauskas, S. Matulionis.
$3: A. Erštikaitis.
Po $2: L. Kriaučiūnas, J. Riekus, 

J. Rimkui.
V. Leparskas, iždininkas

DELHI, Ont.
LIET. BENDRUOMENĖ kartu su ki

tomis apylinkėje veikiančiomis orga
nizacijomis rengia Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimą vasario 22 
d. vokiečių salėje. Šventėje sutiko da
lyvauti ir tarti žodį Lietuvos gen. kon
sulas dr. J. žmudzinas. Meninę prog
ramą išpildys plačiai žinomas Toron
to vyrų kvartetas, vad. muz. St. Gai- 
levičiaus. Po oficialiosios dalies bus 
kavutė ir bendri užkandžiai. Pasirodys 
apylinkės jaunimas su savo menine 
programa. Veiks geras bufetas. Pra
džia 7 v.v. Visus apylinkės lietuvius ir 
svečius iš toliau kviečiame atsilanky
ti ir tuo parodyti lietuvišką solidaru
mą ir jautrumą lietuviškam reikalui.

Valdyba

ŠAULIŲ BŪRIO visuotinis narių su
sirinkimas — vasario 16 d., sekmadie
nį, 2 v. p.p. šaulio Alfonso Rudoko 
ūkyje, R.R. 6 Tillsonburg, Ont Po su
sirinkimo bus bendra kavutė, todėl vi
si šauliai prašomi dalyvauti su ponio-

tiek ir bendroje kavutėje.
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© SKAITYTOJAI PASISAKO
JAUNIMO ŠVENTĖ

Norėčiau padėkoti vaikų vardu atei
tininkų šventės rengėjams už tokią 
puikią šventę. Namo vežiau pilną auto
mobilį jaunimo, kuris nenustojo dis
kutavęs programos ir džiaugėsi gra
žiai praleistu vakaru. Tai pirmas toks 
atsitikimas. Dažniausiai jie grįždavo 
namo pavargę, nepatenkinti. Ko dau
giau ir bereikia, jei jaunimui ruošta 
šventė taip labai jaunimui patiko. Lin
kėčiau, kad ir ateityje jaunųjų šven
tės būtų jiems pritaikintos.

Patenkinta mama

TAUTINES GRUPES
Tautinės grupės Kanadoje, tarp jų 

ir mes lietuviai, kalbėdami apie mo
zaiką, iš kurios kraštas susideda, siū
lome ar galvojame siūlyti savus pa
geidavimus. Niekam neaišku, kokie 
reikalavimai. Visos tautinės grupės 
turi laisvę leisti savo laikraščius, kur
ti savas parapijas. Ukrainiečiai Kana
dos vakaruose, kur jų yra dauguma, 
naudojasi dar didesnėmis teisėmis. 
Jeigu dabar Kanada turi vargo ir ne
žino kaip rasti išeitį turėdama dvi ofi
cialias kalbas ir dvi didesnes tautines 
grupes (anglų ir pracūzų), tai kas bus, 
kai atsiras Babelio bokštas, ir visos 
tautybės pradės reikalauti įvairių tei
sių? Tauta ir tautinė kultūra kuriama 
visų gyventojų, kokios kilmės jie be
būtų ir tai kartu, bet ne atskirai.

Kaip su mūsų lietuviška kultūra ir 
lietuvybės išlaikymu? Tas priklausys 
ne nuo kokios “Royal commission”, 
bet nuo mūsų pačių7. Priklausys nuo 
to, kaip stipri bus mūsų pačių dvasinė 
kultūra. Kai patys tėvai, šeima, nepa
laikys lietuviškos dvasios, tai jos mum 
neįkvėps nė “Royal Commission on 
Biculturalism”. V. K.

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAI

Atsiliepimas į J. Žilio pasisakymą
Labai malonu, kad spaudoje yra ke

liami mūsų sukurtų bankelių reika
lai, bet taipogi ir liūdna, kad esame 
puolami, mes, verslininkai, kad tik 
taupytojos norima iškelti siūlant, kad 
verslininkai būtų išskirti iš bankelių 
valdomųjų organų.

Kaip Tamsta žinai, bankai ir banke
liai gyvuoja tik indėlininkų ir skoli
ninkų pagrindu — nebus indėlininkų, 
neturėsime nei skolininkų. Jei nebus 
skolininkų, ką darys su pinigais ban
keliai? Aš manau, kad kiekvienas sko
lininkas kartu yra ir indėlininkas. Pa
gal Tamstos palyginimą, balsavimo tei
sę turėtų turėti tik vieni indėlininkai 
-taupytojai ir tvarkyti suneštą kapi
talą, nors didžiausias bankelio pelnas 
yra gaunamas iš verslininkų. -

Visai' nerimtas siūlymas judamam 
turtui neduoti paskolų. Tai visai neiš
laiko kritikos. Šiandien, kai bankai 
yra paskyrę kreditus įsigyti autoveži- 
miams, televizijai, radijui, namų apy
vokos reikalams ir namų remontams 
dar specialius kreditus, Tamsta siūlai 
tuos kreditus mūsų bankeliams nu
traukti. Nejaugi mūsų bankeliai gy
vuos vien iš taupytojų? Gali atsitikti, 
kad neturės pajamų nei tarnautojams 
apmokėti, kurie dėl taupumo ir šiaip 
yra perkrauti darbu.

Prekių inkasavimas — bereikalin
gas, nes atrodo, kad tuo pasinaudojo 
tik iniciatorius ir, gali būti, dar pora 
verslininkų.

Nepaslaptis, kad nuo pat bankelių 
įsikūrimo yra asmenų, kurie per susi
rinkimus garsiau šaukia už visus kitus, 
leidžia skatinančius taupyti atsišauki
mus, o savo santaupas laiko netolimuo
se bankuose ir visą laiką yra renkami 
į valdomuosius organus.

Paskolas duodant reikia rimtai ap
svarstyti, į valdomus organus rinkti 
sąžiningus ir darbščius žmones, padi
dinti dirbančių bankeliuose personalą 
ir įvesti normalias bankų darbo va
landas. §

Nuostolių visur yra ir bus. Ir kiek
vienas verslininkas, pradėdamas vers
lą, galbūt pirmiausia užveda pelno ir 
nuostolio sąskaitą. Reikia pabrėžti, 
kad verslininkams rūpi ne vien tik pel
nas, bet ir patarnavimas. Kredito ban
keliai kuriami tam, kad saviems tau- 
pytojams kartu duotų ir paskolas ge
riausiomis ir prieinamiausiomis sąly
gomis, neišskiriant nei verslininkų.

Nejaugi turėdami savo sukurtus 
bankelius tik taupysime, o paskolas 
imsime iš skolinamųjų bendrovių, mo
kėdami 24 ir didesnį nuošimtį?

Nors esu verslininkas virš 10 metų, 
bet dar paskolomis iš bankelių nesi
naudojau, o santaupas juose laikau ir 
laikysiu, nežiūrint visų gąsdinimų 
spaudoje; o jei kas nepasitiki, patar
čiau panigus laikyti kojinėje arba in
vestuoti į skolinimo bendroves, kurios 
duos tikrai gražų “pelną”.

Tad taupykime ir paskolas imkime

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžinsi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per keletą minučių sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagreiti
na uždegimo pažeistų audinių gijimą.

Visais tyrimų atvejais, švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

iš savo bankelių ir nedarykime skirtu
mo nei paskolų davime, nei rinkime į 
valdomuosius organus — ar jis vers
lininkas, ar ne.

Juk bankai taipogi turi pelno ir nuo
stolio sąskaitas, o mūsų verslininkai 
geriau seka kapitalo judėjimą, negu 
kaikam atrodo. S. Barzdaitis

MEDICARE PLANAS STIPRIAI 
LAIKOSI SASKAČEVANE

“Maclean’s” š.m. sausio 4 d. laidoj 
paskelbė, jų manymu, iškilių kanadie
čių, pasižymėjusių 1963 m. sąrašą. 
Trečiuoju eina Woodrow Lloyd, Sas- 
kačevano ministeris pirm. Pasak “Mac
lean’s”, šis lėtai ir ramiai kalbąs pyp- 
korius senukas vertas pagyrimo už jo 
pastangas įvedant “Medicare” sveika
tos planą savo valdomojoje pro vi- 
cijoj, planą, kuris, su valdžios subsidi
jom, už $24 į metus duoda kiekvienam 
pilną sveikatos globą. Girdi, tai esąs 
pirmas tos rūšies bandymas šiam kon
tinente. Prieš 2 metus “Medicare” 
plano įvedimas sukėlė daug vėjo: gy
dytojai paskelbė visuotinį streiką, gra
sindami masiniu išsikėllmu iš Saska- 
čevano, publika kėlė protesto demonst
racijas, o opozicijos politikai skelbė, 
neva, komunizmo kėslų užuomazgą.

Saskačevano provinc. valdžia ėmė 
kviesti gydytojus iš Anglijos. Lordas 
Taylor, darbiečių šulas, pats gydyto
jas, atkviestas, greit visus įtikino, kad 
čia nesą jokių komunizmo užuominų, 
nes panašūs “Medicare” sveikatos pla
nai jau seniai veikią Britanijoj, Aust
ralijoj ir N. Zelandijoj. Taip “Medi
care” planas ir buvo paliktas, su ma
žais kompromisais, šiandien, pagal 
“Maęlean’s”, girdi, paaiškėjo, kad gy
dytojų pajamos Saskačevane nenuken
tėjo ir gydytojų skaičius nei kiek ne
sumažėjo. Gydytojų kolegijos vadovas 
pareiškęs viešai, kad, girdi, “jokių 
abejonių nebegali būti, ir “Medicare” 
planas turėtų likti čia ir toliau”, o ki
tas atstovas pareiškęs karštą norą, 
kad per sekančius rinkimus būtų kuo 
mažiausiai užsiminta apie “Medicare”, 
kad nekiltų karčių prisiminimų

O kiek kartais gali kainuoti gydy
mas, čia rašančiam teko neseniai pa
tirti pačiam, kai vienam iš jo artimų
jų už 2 savaites ligoninėj buvo pri- 
skaityta $800, už operaciją $400, už 
3 mėn. ligoninėje po to dar $2.900. 
Bet mirtis atėjo nelauktai ir uždėjo 
dar $1.500 laidotuvėms bei kukliam 
paminklui. Taip liga gali nušluoti il
gų metų santaupas, nors apdraudos 
organizacijos ir apmoka stambią dalį, 
tačiau neviską.

Kai serga nedirbą senučiai (tėvai, 
uošviai), arba kai ir dirbančiam ligo
niui ilgesnį laiką sergant jo darbovie
tė nebeturi iš ko daryti atskaitų, gi 
šeima užmiršo pratęsti duoklių mokė
jimą, gali atsirasti didelių sunkumų 
gauti tiek ligos, tiek mirties apdraudą 
iš privačių bendrovių, kol jos reikalus 
tvarko savarankiškai. “Medicare” pla
nas, koks jis yra Saskačevane, šiuos 
trūkumus pašalina ir dėlto linkėtina 
jam sėkmės išsiplėsti visoj Kanadoj.

St. Bijūnas

Ši degtinė 
nepraranda savo 

skonio

J EI mėgstate degtinę, kuri turi degtinės skonį — švelnų, tačiau 

turtingą ir stiprų; degtinę, kuri nepraranda savo skonio sumaišyta su van

deniu ar miešiniu, ši degtinė skirta jums. Ji yra rūpestingai atskiestą su 

daugeliu senesnių, brangesnių, pilnai skaidrių rūšių degtine. Ir yra ilgai 

laikyta deginto balto ąžuolo statinėse.

Rezultatas? Tikra degtinė, kurios kiekviena uncija pilna stiprumo 

ir gaivinančio skonio nuo pirmo iki paskutinio gurkšnio, ar tai būtų mė

giama su ledais, atmiešta vandeniu ar miešiniu.

Sekantį kartą paragaukite tikro skonio degtinės. Pabandykite Gold 
9 -

Stripe. Jūs pamėgsite jos skonį...ir prieinamą kainą, už kurią galite F
nusipirkti Gold Stripe.

The Telegram, Toronto

Dalis žaidėjų garsiosios Kanados ledo ritulio komandos, kuri dalyvavo tarptautinėse olimpinėse 
žaidynėse Innsbrucke, Austrijoj. Komandą sudarė, paruošė ir vadovavo kun. prof. Bauer, bazilijo
nas. Komandos nariai — daugiausia studentai.

KOMISIJA DVIEJŲ KALBŲ IR KULTŪRŲ REIKALAMS
Kanados karališkoji komisija 

dviejų Kanados kalbų ir kultūrų 
reikalams tirti nepradėjo dirbti 
taip, kaip ji tikėjosi. Ji susitiko 
dviem dienom Otavoje išklausyti 
ne argumentų rūpimu klausimu, 
bet gauti idėjų i kurias sritis ji 
turėtų nukreipti savo dėmesį. Ji 
gavo pageidavimų, bet susilaukė 
ir perspėjimų.

Visdėlto tos dvi dienos Įnešė 
aiškumo i esamus skirtumus, lie
čiančius Kanados kultūrini ir kal
binį gyvenimą, kurie bus "tiriami 
pagrindinai.

Kanados tautinės grupės jau 
yra padarę stiprių pareiškimų. 
Dr. J. A. Wojciechowski Kanados 
lenkų kongreso vardu kritikavo 
komisijos pavadinimą. Kanada 
esą turi daugiau kaip dvi kultū
ras; komisijos titulas liečia tik 
dvi grupes, nors yra penki mili
jonai kanadiečių, nepriklausan
čių nei anglams nei prancūzams; 
Kanada esanti daugelio kultūrų 
šalis.

Yra stiprių argumentų prieš 
pripažinimą tik anglų ir prancū
zų kultūrų įstatymų keliu, kaip 
dviejų įnašų į sudėtingą šalį, ku
ri vadinasi Kanada. Įtakinga St. 
Jean Baptiste draugija Kvebeko 
prov. sako, kad negali būti klau
simo apie palikimą ir apsaugoji
mą betkurios kitos tautinės gru
pės kultūros. Esą jos gali pasi
rinkti tiktai grupę, kurioje asimi
liuotis — angliškojoj ar prancū
ziškojoj.

Nesunku spręsti, kad komisijos 
apklausinėjimai suksis apie pran
cūzų kalbos ir kultūros iškėlimą 

prieš visą kitą Kanadą. Tie, kurie 
kalba anglų kalba arba europie
čių kalbomis, o ne prancūzų, bus 
nepajėgūs sudaryti bendro fron
to, kaip tai padarys prancūzai. 
Faktas yra, kad Kanada yra dau
gelio kultūrų šalis, kurioje pran
cūzai kanadiečiai sudaro didžiau
sią ir vieningiausią grupę, turin
čią ir didžiausią politinę įtaką. 
Komisija pradėjo darbą su prie
laida, kad prancūzai kanadiečiai 
gauna mažiau iš konfederacijos, 
negu jiems priklausytų. Jos už
davinys, jos paskyrimas “krizės” 
atmosferoj, jos sąstatas (visi na
riai kalba abiejomis kalbomis — 
anglų ir prancūzų) lenkia visą 
darbą viena kryptimi.

Pastabos, pastabėlės
EDVARDAS ŠULAITIS

1962 M. PABAIGOJE ČIKAGOJE 
ĮVYKO KULTŪROS KONGRESAS. 
Prieš jį ir jo metu buvo daug kalbų. 
Bet pb kongreso sekė tyla. Tiesa, kai- 
kuriuos daugiau sujaudino pagrindi
nio paskaitininko kalba, tačiau į ją iš 
esmės mažai kas reagavo — atsiliepė 
tik tos grupės žmonių, kurie konkre
čiai buvo liečiami. O pati paskaitos 
esmė lyg ir praėjo be atgarsio, nors ir 
buvo surašyta rezoliucijose.

Po metų su kaupu — 1964 m. sau
sio pradžioje Čikagoje Kultūros Fon
das buvo sukvietęs kultūrininkų pasi
tarimą ano kongreso nutarimų pake
denti. Pranešėjas kun. dr. A. Baltinis

Kanados tautinės grupės grei
tai suprato, kad prancūzai kana
diečiai pripažįsta tik dvi tautas 
Kanadoj ir kad kitos grupės ne
turi kito pasirinkimo kaip sutirp
ti katile ir nieko daugiau. Tauti
nės grupės jau yra pasiruošusios 
kovoti prieš tirpinamojo katilo 
sampratą.

Gali atsitikti, kad komisija, 
pradėjusi apklausinėjimus, atras 
kelius kaip gydyti susiskaldymą, 
pasireiškusį dar prieš pradinius 
apklausinėjimus. Bet Otavos pa
žiūra šiuo metu yra tokia, kad 
komisija savo darbus tęstų ir 
baigtų kaip galint greičiau.

Can. Scene

atkreipė dėmesį į kongreso rezoliuci
jas. Jis čia daugelį darbų sukrovė Lie
tuvių Bendruomenei — iš vardo skam
biai, bet aktyvių darbuotojų skaičiu
mi labai negausiai organizacijai. Ma
čius ir matant JAV LB aktyvą, tenka 
suabejoti jai uždedamomis pareigomis. 
Kalbėdami apie Lietuvių Bendruome
nę, norėtume matyti tikrai bendrą 
lietuvių organizaciją, o ne apie 5% 
tautiečių, kurie moka LB nario mo
kestį.

Tenka sutikti su kun. A. Baltiniu: 
“Priešai nori mus sunaikinti, draugai 
nutautinti, o mes norime išlikti lietu
viais.” Taip! Tačiau vien tik noro ne
pakanka.

DAUG BUVO KALBĖTA APIE 
LIETUVIŲ KALBOS DĖSTYMĄ Ame- 
rikos universitetuose. Vis būdavo ma
loniai širdį kutena žinios, jog tas ar 
kitas universitetas sutiko ar sutiktu 
įvesti lietuvių pamokas, jeigu...

Taip, jeigu... atsirastų kas lietuvių 
kalbos norėtų mokytis. Optimistai kal
bėjo: kaip gi nenorės, Amerikoje yra 
arti milijonas lietuvių kilmės žmonių, 
iš kurių pora tūkstančių lanko augš- 
tąsias mokyklas. Tad ir šokta į darbą. 
Bandyta kukliai — Niujorko Ford- 
hamo un-te tik vasariniai kursai. Sąly
gos geros — stipendijos, moksliniai 
kreditai... Tačiau rezultatai menki. 
Po kelių metų pritruko klausytojų, 
nors jų minimumas buvo labai kuklus.

Plačiai užsimota Čikagoje. Buvo tik
ra, jog čia turėsime lietuvių k. pamo
kas kuriame nors un-te. Optimizmo ne
trūko derantis su universitetais. Bet 
kai reikėjo garantijos ar bus studentų, 
ėmė ir * išsisėmė optimizmas. Galbūt 
išsisėmė ir idealizmas tų 300 lietuvių 
studentų — naujųjų ateivių vaikų, ku
rie Čikagoje gyvena. O juk čia turėta 
ir turima daug studentiškų organiza
cijų, kurios turi gražius šūkius, bet 
kai reikalas sukasi apie 20 jaunuolių, 
kurie norėtų studijuoti lietuvių k., 
šūkių skambumas gerokai sumažėja.

Planuota lietuvių k. studijas įvesti 
ir kitų vietovių augštosiose mokyklo
se. Spaudoje skaitome, jog UCLA 
(University of California Los Angeles 
mieste) nuo 1963 m. rudens jau yra 
dėstoma lietuvių k. Praėjusį semestrą 
buvo dėstomas pirmasis kursas — 
“Elementary Lithuanian’9, o 1963-64 
m^ antrame semestre bus “Intermedi
ate Lithuanian99 kursas. Sekančiais 
mokslo metais yra žadami du kursai 
pažengusiems studentams.

Tai, be abejonės, džiugi žinia. Bet 
kyla klausimas, ar nepritrūks studen
tų, norinčių mokytis lietuvių kalbos? 
Nejaugi Los Angeles negausi lietuvių 
kolonija ims ir sugėdins dideles Niu
jorko ir Čikagos lietuvių jaunimo 
mases? žinoma, būtų gerai, kad ji su
gėdintų.• • •

O KAIP ATRODO MŪSŲ MOKYK
LINIO AMŽIAUS JAUNUOLIAI, ku- 
rie sudaro žaliavą mūsų studentiška- 
jai bendruomenei?

Prieš kelias savaites LB Cicero apy
linkės narių susirinkime teko girdėti 
du pranešimus — Cicero Augšt. Litu
anistikos mokyklos (atitinka mūsų 
gimnaziją) direktoriaus ir parapijinės 
mokyklos lituanistinių klasių vedėjo.

Direktorius pažymėjo, kad jo vado
vaujamą mokyklą lanko tik nedidelis 
nuošimtis lietuvių vaikų. Ir tie, kurie 
lanko, čia eina tik tėvų dėka. Taip pat 
paminėjo, jog yra nemažai žymių tau
tiečių šeimų, su kurių vaikais lietu-

Didž. gerb. §v. Kazimiero lietuvių parapijos kleboną 

kun. JUSTINĄ BERTAŠIŲ, 
jo brangiai motinai mirus Lietuvoje, 

skausmo valandoje visa parapija giliai užjaučiame 
ir drauge liūdime —

Parapijos komitetas

Mielą, mūsų Dvasios Vadą 
kun. JUSTINĄ BERTAŠIŲ, 

jo mylimai motinai mirus Lietuvoje, 
gilaus skausmo valandoje užjaučia 

ir drauge liūdi —

Winnipeg© ateitininkai sendraugiai

Gerb. Winnipeg© lietuvių šv. Kazimiero parapijos 
kleboną

kun. JUSTINĄ BERTAŠIŲ, 

bei jo artimuosius,
jo brangiai mamytei Lietuvoje mirus, 

giliai užjaučiame —

O. J. Demereckai, J. S. Ramančauskai, 
H. J. Barkauskaitės ir J. Malinauskas

Winnipego šv. Kazimiero lietuvių parapijos kleboną 

KUN. JUSTINĄ BERTAŠIŲ,

• jo brangiai Mamytei mirus Lietuvoje, 

nuoširdžiai užjaučiame —

V. P. Steponavičiai 
J. J. Mikalauskai 
A. A. Balčiūnai
J. T. Timmermanai

Brangiai mamytei Lietuvoje mirus, 
valdybos narį

KAZIMIERĄ MILERĮ ir šeimą 
giliai užjaučia —

Hamiltono apyl. valdyba

Mielam mūsų idėjos broliui
KAZIMIERUI MILERIUI ir šeimai, 

.jo mamytei mirus Lietuvoje, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą —

i

Hamiltono ateitininkai

Ponios, F. Skrinskienės 
tėveliui Lietuvoje mirus, 

ją ir jos šeimą giliai užjaučiame — 
r 

Stančikų šeima

Bamfolinas - japonų vaistas 
vėžiui gydyti

KAZIMIERUI MILERIUI ir šeimai, 
jo mylimai mamytei Lietuvoje mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi —

G. V. Kažemėkai

Trys japonų mokslininkai — 
dr. M. Kuroki, dr. Ošima ir dr. 
Koi Jokojama — surado naujus 
vaistus kovai su vėžio liga. Prieš 
20 metų japonų mokslininkai

viškai neįmanoma susikalbėti.
Vedėjas prisistatė irgi su liūdnokais 

duomenimis. Nors ši parapijos mokyk
la yra gal tik viena iš 34 pr. mokyklų 
Amerikoje, kur lituanistika yra dės
toma reguliarių pamokų metu, nevisi 
lietuvių vaikai šia reta proga pasinau
doja. Atsiranda nemažai tėvu, kurie 
parašo raščiukus, kad jų vaikai nebū
tų lietuviškai mokomi...

Dabar gal nėra taip nuostabu, kad 
vienoje ar kitoje gausioje lietuvių ko
lonijoje neatsiranda bent 10 studentu, 
norinčių studijuoti lietuvių kalbą uni
versitete. Jeigu pradines ar augštesnią- 
sias lituanistikos mokyklas telanko 
tik mažais vaikų nuošimtis ir tik tie, 
kuriuos tėvai siunčia, tai ko norėti iš 
paaugusių jaunuolių, ištrūkusių iš pri
valomos tėvu globos.

Kažkas pasiūlė viešai skelbti tų tau
tiečių pavardes, kurių vaikai nelanko 
lietuviškų mokyklų ir tų, kurie lietu
viškai nebekalba. Tačiau kiti pabūgo 
sakydami, esą tų tėvų mes gal nesu
graudinsime, bet patys tikrai susigrau
dinsime patyrę, kiek žymių mūsų pa- 
trijotų atsidurtų tame sąraše.

ėmė tyrinėti antivėžines vieno 
augalo savybes. Tas augalas va
dinasi sasa. Eksperimentams bu
vo panaudota apie 10.000 pelių ir 
bandymai buvo visi sėkmingi. 
Ant žmonių tik dabar pradėta 
bandyti. Viena japonė turėjo pik
tybinį auglį burnoj ir tokioje sta
dijoje, jog operacija buvo negali
ma. Buvo panaudotas bamfolinas, 
sasos ekstraktas. Per 4 savaites 
skausmai ir guzas žymiai suma
žėjo, o po 4 mėn. guzas visai iš
nyko. Bamfolinas duodamas mil
telių pavidalu. Bamfolinas išgau
namas iš sumaltų sasos lapų. 
Kaip jis veikia organizmą, dar ne
ištirta, bet jau pastebėta, kad jis 
neturi pašalinių žalingų padari
nių. Sasa yra retas augalas. Japo
nijoj jis auga tik vienoj kalnuo
toj saloj — Jakušima, bet gal 
persodintas augtų ir kitur.

Tokijo mieste netrukus bus 
įtaisytas valstybinis dr. M. Oši
mos vadovaujamas tyrimo institu
tas ir tyrimų duomenys bus siun
čiami onkologiniams institutams 
visose šalyse.
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JUOZAS GIRNIUS apie aktualiuosius mūsų gyvenimo klausimus
buvote iš- 
įku Fede-

— Praėjusį pa1 
rinktas nauju Al 
racijos vadu. Arčiau nepažįstam 

kad tai diktatūrinė pareiga. Koks 
iš tikrųjų yra vado vaidmuo atei
tininkų sąjūdyje?

— Diktatūrinės pagundos nie
kada negundė ateitininkų. Ir tais 
metais, kai Lietuvoje viešpatavo 

ateitininkai nesvyruodami atsto
vavo demokratiniam nusistaty
mui. Vado titulas ateitininkuose 
atsirado anksčiau už politinio va- 
dizmo iškilimą ir be jokio sąryšio 
su politine “vado” ideologija. 
Ateitininkai yra ne politinė, o idė
jinė organizacija. Vado titulas 
ateitininkuose sietinas ne su po
litine, o su pedagogine - moraline 
šio žodžio reikšme. Todėl, perim
damas Ateitininkų Federacijos 
vado pareigas, pačiu pirmuoju sa
kiniu pasisakiau: “Ateinu ateiti
ninkų idealo tarnu... šiai tarny
bai lygiai visi yra įsipareigoję ir 
įpareigoti. Dėl to ir augščiausia- 
me idėjinės organizacijos poste 
tenka likti tik eiliniu idėjos tar
nu. Antra vertus, ir eiliniam na
riui idėjinėje organizacijoje pri
valu justi tą pačią atsakomybę, 
kuriai įsipareigoja vadas”.

Koks iš tikrųjų yra vado vaid
muo ateitininkų sąjūdyje, akivaiz
džiai matyti iš tų žmonių, kurie 
yra buvę Ateitininkų Federacijos 
priešakyje. Tai Pr? Dovydaitis, 
St. Šalkauskis ir K. Pakštas ne
priklausomoje Lietuvoje, Ad. Da- 
mušis — Vokietijoje (jam išvykus 
į JAV, jo pareigas ėjo A. Macei
na), S. Sužiedėlis — JAV. Beveik 
visi būdingai yra ne “valdžios”, 
o minties žmonės. Ateitininkų Fe
deracijos vadui iš tikrųjų tenka 
ne “valdyti”, o visų pirma teikti 
idėjinę kryptį, ryškinant tuos už
davinius, kuriuos kelia skirtinga 
gyvenamojo meto padėtis. Fakti
nė “valdžia” priklauso vadovybei 
tų trijų sąjungų (moksleivių, stu
dentų ir sendraugių), kurios'ir su
daro * Ateitininkų Federaciją. Ir 
pačios vado institucijos reikalas 
iškilo, kai ateitininkų sąjūdis pra
dėjo išsiskirti tomis atskiromis 
sąjungomis. Ateitininkų Federa
cijos valdyba greičiau jungia sa
vo atskiras sąjungas, o ne joms 
iš viršaus diriguoja. Galima dar 
pridurti, kad ateitininkuose į vi
sas pareigas žmonės yra renkami, 
o ne skiriami. Ateitininkų Fede
racijos vadas taip pat yra renka
mas visų ateitininkų ir jokios 
skyrimo "galios neturi. Todėl jo
kiu .požiūriu nėra pagrindo Atei
tininkų Federacijos vade- įžiūrėti 
“diktatūrinę pareigą”.

— Ar ateitininkų sąjūdis suge
bėjo ir sugeba orientuotis naujoj 
dirvoj — tremtyje bei išeivijoj? 
Ką šiuo metu ateitininkų sąjūdis 
yra užsimojęs duoti lietuviškajai 
išeivijai ir Lietuvai?

— šį klausimą atsakant pir
miausia tenka pabrėžti, kad atei
tininkų sąjūdis esmingai yra jau
nimo sąjūdis. Moksleivių ir stu
dentų sąjungos sudaro ateitinin
kų gyvąjį branduolį, šių sąjungų 
gyvybingumu visų pirma tenka 
matuoti ir visos ateitininkijos gy
vybingumą. Katalikiškasis lietu
vių jaunimo auklėjimas yra atei
tininkų sąjūdžio prasmė. Pagal 
tai klausimą, ką ateitininkų sąjū
dis yra užsimojęs duoti lietuviška
jai išeivijai ir Lietuvai, atsakau— 
ugdyti jaunąsias lietuvių kartas 
integraliais krikščioni mis, k u - 
riems ištikimybė Kristui ne slo
pintų, o gaivintų ištikimybę Lie
tuvai. “Ištikimybe Kristui... išti
kimybė Lietuvai” — toks buvo 
ateitininkų 50 metų jubilėjinio 
kongreso (1960 m.) šūkis. Šis šū
kis ir išreiškia visos šio meto atei- 
tininkiškosios veiklos pagrindinę 
kryptį. Tikėdami Kristų, ateiti
ninkai nesiima nieko štabinti- 
dievinti, kas žmogiška. Tačiau nie
ku būdu dėlto nesiima nuvertin
ti, kas žmogiškai vertinga. Tai ga
lioja ir tautai. Nestabiname tau
tos dievu, bet žinome, kad Dievas 
yra lygiai visų tautų Viešpats. 
Laikome ateitininkuose nesusi
pratimu visas šnekas, kad pakan
ka būti tik “geru žmogumi”. Lyg

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 kitu dalyką.

Gardaus maisto 
siuntiniai
GREETINGS “R”, viso $36.75

1 sv. degintos kavos, 1 sv. ka
kavos, 1 sv. šokolado, 2 sv. vi
rimui alyvos, 2 sv. cukraus, 2 
sv. ryžiu, 1 sv. sūrio, 2 sv. rū
kyto bekono, 2 sv. rūkyto kum
pio. 2 sv. džiovintu vaisiu.

AUGSTOS KOKYBES TĖKŠTI- 
LES. Reikalaukite mūsą pilno są
rašo.

118 East 28th Street, #906, New York 16, N.Y. Tel. MU 9-0598

Kuoduosite Lietuvai ir išeivijai

būtų kieno skelbiama, kad geram 
lietuviui nereikia būti geru žmo
gumi! Priešingai, būti geru lie
tuviu — tai būti ir geru žmogu
mi. Kiek tikra Dievo meilė išsi
skleidžia žmogaus meile, tiek ji 
drauge išsiskleidžia ir savosios 
tautos meile, šia dvasia ateitinin
kuose auklėjamas lietuvių jauni
mas. Naujos sąlygos nepakeitė 
ateitininkiškoj o auklėjimo pa
grindinių uždavinių, o tik juos 
sudramatino. Be abejonės, tiek 
krikščioniškasis, tiek lietuviška
sis auklėjimas yra sunkesnis sve
tur, negu buvo Lietuvoje. Dauge
lyje kraštų, kuriuose atsidūrėme, 
viešojo gyvenimo klimatą didele 
dalimi lemia nekrikščioniškos įta
kos. Lygiai visur aštriai stovima 
prieš nutautimo grėsmę. Tačiau, 
nepaisant visko, ateitininkuose 
bręsta jaunoji karta, kuria gali
me pasitikėti.

Tai ir yrą esmingiausia, ką atei
tininkų sąjūdis yra “užsimojęs 
duoti lietuviškajai išeivijai ir Lie
tuvai”. Tai nelengva “duoklė”, 
nes ją sudaro vis naujų jaunų 
žmonių rengimas gyvenimui. Įvai
rios kitos atsikūrusios organiza
cijos gali laikytis senais nariais. 
O jaunimo organizacijos gali bū
ti gyvos, tik visą laiką iš naujo at- 
sijaunindamos, vis naujus narius 
laimėdamos ir juos brandindamos 
lietuviškajai visuomenei. Bet kiek 
ši “duoklė” nėra lengva, tiek ji 
drauge yra didelė. Kai laimimi 
jauni žmonės lietuviškajai visuo
menei, tai drauge laimima ir pa
čios lietuvybės ateitis. Į sendrau
gius išėjusieji ateitininkai suda
ro savo atskirą sąjungą, bet joje 
neužsidaro. Sutinkame sendrau
gius visose katalikiškose ir bend
rinėse organizacijose tiek centri
niuose jų organuose, tiek atskirų 
vietovių Vadovybėse. Beveik visa 
katalikiškoji spauda remiasi žmo
nėmis, išaugusiais ateitininkų ei
lėse, atseit, sendraugiais. Visuo
se kultūrinio gyvenimo baruose 
sendraugiai ateitininkai yra pasi
žymėję savo kūrybine iniciatyva. 
Visuose reikšmingesniuose visuo
meniniuose darbuose veikliai da
lyvauja ir sendraugiai ateitinin
kai.

Tai visa savaime atsako klau
simą, ar ateitininkai “sugebėjo ir 
sugeba orientuotis” tremties bei 
išeivystės lemtyje. Drįsčiau pri
durti: ne tik patys ateitininkai su
geba “orientuotis”, bet ir kitiems 
padeda orientuotis bendroje ko
voje už tautinę gyvybę.

— Kaikur girdėti nuomonių, 
esą, išeivijoj užtenka mūsų jau
nimui Įdiegti bendruosius krikš
čionybės ir lietuvybės principus; 
nesą reikalo turėti atskirą orga
nizaciją, kaip ateitininkai, kurie, 
girdi, skaldo bendrąjį auklėjimą. 
Ką galėtumėt pasakyti taip gal- 
vojantiems?

— Norėčiau pamatyti, kokius 
veidus parodytų “taip galvojau
tieji”, jei ateitininkai imtųsi pa
našiai paneigti^ kitas “atskiras or
ganizacijas”. Kiekviena organiza
cija yra lygiai “atskira”, ir todėl 
nė viena organizacija neturi tei
sės kitoms prikišti “skaldymą”. 
Tai taip aišku, kad nebežinau, ar 
patį klausimą suprantu. Ar ma
noma, kad apskritai lietuvių jau
nimo vienybei išlaikyti apskritai 
nereikia jokios jaunimo organiza
cijos? Bet kas tada rūpinsis “mū
sų jaunimui įdiegti bendruosius 
krikščionybės ir lietuvybės prin
cipus”? Ar šiam reikalui siūlo
ma veikiančioms jaunimo organi
zacijoms nutraukti savo veiklą ir 
kurti jų vietoj naują jaunimo or
ganizaciją, kuri visus apjungtų? 
Bet ir tokiai bendrai jaunimo or
ganizacijai ar netiks toks pat 
“skaldymo” priekaištas, nes vis 
tiek atsiras tokių, kurie liks šalia 
ir tokios “bendros” jaunimo or
ganizacijos?

Manau, kad “taip galvojantie- 
ji” patys greičiausia nesuvokia, 
ko nori. Buvo metas, kai tautinės 
vienybės vardan buvo stengiama
si visus “įkalbinti” į vieną “tau
tinę srovę”. Turint savo rankose 
valdžią, šis “kalbinimas” turėjo 
tam tikro pasisekimo tuose, kurie 
mėgsta pasroviui plaukti. Dabar

Pinigai į
Sov. Sąjunga
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tokiam “kalbinimui” nebėra nė 
to pagrindo. Tačiau ir dabar “to
kį galvojimą” pasąmoniškai žadi
na primityvus vienybės suprati
mas “bendru katilu”. Pamename, 
kaip savo laiku kaime buvo bai
minamasi aplamai betkokių or
ganizacijų. Tai buvo galima su
prasti kaip kaimo bendruomenės 
gynimąsi nuo oganizacinio dife- 
renciavimosi. Bet čia, svetur, be 
savų organizacijų apskritai nesu
darytume jokios bendruomenės. 
Todėl visiškai “belytės” (be jokių 
organizacinių formų) vienybės 
niekas ir negali ilgėtis. Bet “vie
nalytės” vienybės (visų susitelki
mo tik vienon organizacijon) il
gesys tebėra gyvas “taip galvo
jančiuose”. Laikau jį taip pat nai
viu, kaip savo meto Rousseau 
kvietimą “grįžti į gamtą”. Nebe
same tokie “vienalytiški”, kad vi
sus mus galėtų išsemti tik viena 
organizacija. Norint visus sutelk
ti tik vienon organizacijon, reik
tų jieškoti bendro vardiklio, ku
ris lygiai visus patenkintų. Bet 
toks bendras vardiklis neišvengia
mai liktų toks skurdus, kad jis 
nieko iš tikrųjų nepatenkintų. 
Tik viena organizacija visiems lie
tuviams išeiviams vargiai pasi
tenkintų ir patys “taip galvojan- 
tieji”. O ko nenorima sau pa
tiems — suaugusiesiems, to ne
reikia piršti ir kitiems — jauni
mui.

Kiekvienai bendruomenei na
tūralu siekti vienybės, tik nerei
kia vienybės primityviai supras
ti “vienalytiška” vienybe. Juo bū
tis tobulesnė, juo ji iš tiesų vie- 
ningesnė. Bet taip pat juo augš- 
tesnė vienybė, juo ji sudėtinges
nė, labiau diferenciuota ir šia 
prasme “daugialytiškesnė”. Pa
lyginki amebos (vienaląstelinio 
organizmo) ir žmogaus vienybę! 
Nesusipratimas šnekėti, kad or
ganizacijos skaldo žmones ir tuo 
būdu ardo vienybę. Užuot skal
džiusios betkurią bendruomenę, 
organizacijos tik išreiškia jos di
ferenciaciją. Vienybė ardoma ne 
pačiomis organizacijomis, o tik 
nekultūringais tarpusavio santy-

Gyvenimas filmuose

Atominės bombos grėsmė
 KORNELIJUS BUČMYS, OFM 

Filmų gamintojas ir režisorius 
Stanley Kubrick per eilę metų 
puoselėjo mintį pagaminti filmą 
apie galimą ateities atominį karą, 
pavaizduojant visą jo dramatišku
mą. Apie jo anksčiau surežisuotą 

j filmą “Paths of Glory” Winston 
(Churchill išsireiškė, esą jis ge
niausiai pavaizdavo pirmojo pa
kulinio karo nuotaikas.

Naujame filme “Dr. Strange- 
(love: Or How I Learned to Stop 
(Worrying and Love the Bomb”. 
Į Kubrick stengėsi pramatyti kaip, ter Sellers vaidyba. Iki šiol vaidi- 
dvi didžiausios jėgos, valdančios 
atomines, vandenilio ir kobalto 
bombas, gali pasireikšti trečiojo 
pasaulinio karo atveju. Pasisko
lindamas vedamąją mintį iš Peter 
George knygos “Red Alėrt”, pats 
Kubrick su pora pagalbininkų pa
ruošė šio filmo tekstą.

Prieš karo idėją nukreiptoje 
propagandoje režisorius įtaigoja, 
kad atominiai ginklai gali išslysti 
iš jų naudotojų kontrolės ir atneš
ti baisias pasekmes. Priėjęs išva
dos, kad gyvenimiškiausi įvykiai 
yra taip pat ir juokingiausi, Kub
rick šiame filme bando komiška 
forma pavaizduoti kas gali nutik
ti netolimoje ateityje.

Vienas Amerikos generolų, tu
rįs savo žinioje atominių bombo
nešiu dalinį, tiesidg liguistai visur 
įžiūri floridacijos pavojų, kaip ko
munistų priemonę iščiulpti ir su
naikinti žmonių kūnų gyvybines 
sultis. Privačia iniciatyva pasiun
čia bombonešių dalinį su van
denilio bombomis į Rusiją. Ame
rikos prezidentas, sužinojęs apie

kiais. Tikrai vienybe rūpinantis, 
tenka ugdyti pakantos ir santa
ros dvasią, o ne utopiškai svajoti 
amebinę vienybę vienos “neskal
dančios” organizacijos pavidalu. 
Negalima pikčiau pakenkti vieny-

ir santa- 
svajoti 

“neskal-

vieny- 
jos vardan kitų 

paneigimo, nes tai lygu pradėti 
tikrą savitarpio kovą.

Visiškai nėra klausimo ateiti
ninkuose savęs išsižadėti .vienai 
“bendro vardiklio” organizacijai. 
Kur yra vienokių ar kitokių ben
drų uždavinių, ten galima susi
telkti į atitinkamas bendrines or
ganizacijas. Todėl visiškai nėra 
nė reikalo svajoti apie vieną 
“bendro vardiklio organizaciją”. 
Kitas dalykas rūpintis realiu lie
tuviškosios bendruomenės vienin
gumu. Juo ateitininkai nuošir
džiai rūpinamės. Nekurstome jo
kio fanatizmo. Priešingai, diegia
me savo jaunime toleranciją ne 
tik skirtingoms, bet ir tiesiog 
priešingoms organizacijoms. Vel
tui vargsta tie, kurie norėtų 
mums įkalbėti savo įsivaizduoja
mą katalikų “netoleranciją”. Taip 
pat nieku būdu neužsidarome tik 
savo tarpe. Priešingai, nesibai
miname kitų ir su jais telkiamės 
į visas bendrines organizacijas 
vykdyti tiems uždaviniams, kurie 
visiems lygiai svarbūs ir reika
lauja visų talkos. Tai ir yra rea
lus vienybės kelias — gerbti vie
ni kitus, kur skiriamasi, ir bend- 
dradarbiauti, kur sutinkama. Ir 
jaunimui piršti kokią kitą vieny
bę nėra nei pagrindo, nei reikalo. 
Nematau jokio ypatingo rūpesčio 
dėl jaunimo vienybės. Greičiau 
man atrodo, kad jaunimas dabar 
yra vieningesnis už “plačiąją vi
suomenę”, ir būtent, kaip tik dėl
to, kad realiau supranta vieny
bės kelią, negu klausimo užminti 
“taip galvojantieji”.

— Kalbama apie ateitininkijos 
politinį skilimą į krikščionis de
mokratus ir frontininkus. Ar tai 
laikote tikru skilimu ir ar jie ne
silpnina bendro ateitininkijos 
fronto lietuvių visuomenėje?

— Nors klausimas ir kitas, bet 
jis vėl grąžina į tą pačią vienybės 
temą.

Pirmiausia noriu šiuo klausi
mu pasinaudoti atkreipimui dė
mesio, kiek neteisingai kartais 
pašaliniai įsivaizduoja, kad “ge
ležinė doktrinos danga” taip su
kausčiusi ateitininkus, jog visais 
klausimais visi privalo būti vie
nodai nusistatę. Tai neteisybė. 
Neatsakingoje polemikoje gali 
būti švaistomasi kuo tik norima, 
bet užtat tokia polemika ir lieka 
tik bergždžių erzeliu. Be abejo
nės, pagrindinių katalikiškumo ir 
tautiškumo principų laikosi visi 
ateitininkai. O jei kuriam tie 
principai pasirodo “geležine dan
ga”, tai jis savaime pasitraukia ir 
iš ateitininkų. Tačiau rėmimasis 
bendraisiais katalikybės ir lietu
vybės principais nieku būdu ne
niveliuoja ateitininkų uniformiš
ka mase. Katalikiškoji pasaulėžiū
ra neišskiria kultūrinės laisvės, 
ir ateitininkai nėra nei “suvaržy
ti”, nei “susivaržę” laisvai reikš
tis. Įvairiais klausimais ateitinin
kuose yra pakankamai skirtybių, 
kaikuriais atvejais — net priešin
gybių. Imant pavyzdžiui literatū- 

bombonešių, painformuoja sovie
tų premjerą apie atvykstančias 
bombas. Rusų ambasadorius pa
stebi, kad sovietai prieš atominius 
užpuolimus turi slaptą automati
ni ginklą, kurio irgi negalima su
laikyti. Nors sovietai dar spėja 
pakeliui sunaikinti daugelį ame
rikiečių atominių bombonešių, 
vienas visdėlto išlieka ir bomba, 
kartu su ant jos sėdinčiu pilotu, 
sminga į rusų karinę bazę.

Tikrai pagaunanti ir įdomi Pe-

nęs įvairiausiose rolėse, porą kar
tų filmuose “The Mouse That 
Roared” ir “Lolita”) atliko net po 
tris skirtingus vaidmenis tame pa
čiame filme. Taip pat ir šiuo at
veju jam patikėtos trys rolės — 
Amerikos prezidento, RAF kapi
tono ir atominių tyrinėjimų vo
kiečio specialisto dr. Strangelove. 
Su nedidele grimo pagalba visus 
tris vaidmenis Sellers atlieka su 
tikrai skirtinga balso ir vaidybos 
šraiška. Kaip prezidentas, ramiai, 
bet autentiškos komedijos stiliu
je, stengiasi painformuoti sovie
tų premjerą; kaip amerikiečiams 
dirbąs vokietis mokslininkas, ne
gali nulaikyti savo pažeistos ran
kos, vis kylančios nacių pasveiki
nimui.

Gretimose pagrindinėse rolėse 
Sterling Hayden pasireiškia kaip 
fanatiškai prieš floridaciją nusi- vių kompozicijų įmaišvmas tarp 
teikęs generolas ir George C. j svetimųjų irgi savotiškai teigia- 
Scott kaip karinių pajėgų virši- mai klabšvtojus paveikė, kad ga

lėjai justi kuri muzika arčiau šir-ninkas.
Sis normalaus ilgio, nespalvo- dies ir kiek savoji sveria sugreti- eerk” iš “The Student Prince”, 

tas filmas pajėgs sudominti su- nūs su svetimosiomis.
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rą ar dailę, vieni atstovauja “kon- 6 psl. • Tėviškės Žiburiai •
servatyvinei”, o antri — “avan
gardinei” pozicijai. Nieko nuosta-

Ir anksčiau buvo vienokio ar kito* 

ir organizaciniu pavidalu.
Kąip kas į tą skilimą žiūri, pri

klauso nuo to, kokia kieno paties 
pozicija. Vieni politiškai reiškia
si tradicinėje katalikų partijoje— 
krikščionyse demokratuose. Antri 
yra susitelkę į rezistencinės ko
vos metais užsimezgusį Lietuvių 
Frontą (kaikurie nuo to paties 
meto dalyvauja dar Vienybes są
jūdyje). Kas. pats priklauso krikš
čionims demokratams (partine 
prasme), tas savaime frontininkus 
linkęs traktuoti “atskilėliais”. 
Kas į politinę veiklą yra įsijungęs 
tik per Lietuvių Fronto rezisten
cinę kovą, tas lygiai savaime lai
ko savo teise ir toliau jame reikš
tis. Kas pagaliau stovi nuošaliai 
nuo abiejų, tas taip pat “savai
me” stengiasi neklausyti nei vie
nų, nei antrų aimanų, linkdamas 
laikyti “abu labu tokiu”.

Savu požiūriu kiekvienas iš šių 
trijų žvilgių turi tam tikro pa

•• >

Toronto moksleiviai ateitininką meti
nėje šventėje vasario 2 d.: dalis jų 
iškilmingo įžodžio metu. Dešiniajame 
vaizde stud. Račkauskas MAS pirm, 
iš Čikagos uždeda organizacijos ženk
lą — kaspiną. Nuotr. S. Dabkaus

VYRU KVARTETO KONCERTAS DETROITE
Lietuvių Balso Radijo Klubas 

Detroite suruošė visuomenei 
lengvosios muzikos koncertą, ku
ris šį kartą pasižymėjo patrauk
lesniu repertuaru, geru dainų 
pasiruošimu ir j u menišku išpil
dymu.

Meninę programą pravedė ra
dijo pusvalandžio red. ir prane
šėjas J. Kriščiūnas. Gražus To
ronto kvarteto vyrų ir akompania
toriaus pristatymas auditorijai, 
įdomių aktualijų iškėlimas leng
vo humoro forma programai da
vė pakilios nuotaikos, o daininin
kų meninis lygis buvo vertas rim
to dėmesio.

Kvarteto vadovas muz. St. Gai- 
levičius, negalėdamas pats atvyk
ti, kvartetui akomponuoti parin
ko kanadietį Herold Lugsdin, ge
rai susipažinusį su lietuvių muzi
ka ir jos dvasia. Lietuviškų dainų 
interliudai ir akomponavimaš 
kvartetui dainuojant parodė H. 
Lugsdin muzikalumą. Konserva
torijoje jis yra studijavęs euro
piečių muziką. Tas, žinoma, daug 
padėjo greičiau suprasti ir lietu
vių muziką. Jis pareiškė, kad lie
tuvių muzika yra gili ir turininga 
ir savo melodijom yra originali.

Vyrų kvartetas jau baigia aš
tuntuosius darbo metus. Iš pat 
pradžių iki šiolei dainuoja tie pa
tys H. Rožaitis, A. Brazis ir J. Zu- 
brickas. Tik baritonas B. Vrub- 
levičius įsijungęs dar neseniai. 
Taigi, pakeitimas nedidelis ir vie
nam nėra perdaug sunku susidai
nuoti su jau aštuonerius metus 
dainuojančiais tame pačiame są
state. Tie dainos mylėtojai su 
gražia balsine medžiaga po 8 dar
bo metų užsitarnauja vieno iš mū
sų geriausių kvartetų vardą.

Repertuaras įvairūs kompozi
toriais, taigi, ir dainų savitumu. 
Iš lietuvių paminėtini J. Švedas. 
St. Šimkus ir Br. Budriūnas. Iš 
pasaulinio masto kompozitorių 
pažymėtinas George Bizet, “Car
men” operos autorius; ryškiau
sias naujosios Vienos operetės at
stovas Franz Lehar, Sigmund 
Romberg, kuris savo “The Stu
dent Prince” išpopuliarėjo Ame
rikoje; lengvosios muzikos ir mu
zikinės komedijos vienas popu
liariausių kompozitorių Richard 
Rodgers, o tain pat G. Edwards. 
J. Mercer ir kiti.

Programos sustatymas buvo ge
ras dainų snalvingumo ir dinami
kos pasikeitimo įvairumu. Lietu- 

riu. Kadangi ateitininkai nėra po
litinė oragnizacija, tai netenka 

mokratų ir frontininkų organiza
cijos veikia už ateitininkų orga
nizacijos ribų. Kiek vieni ir antri 
pozityviai vykdo savuosius užda
vinius, tai visiškai nedrumsčia 
ateitininkų. Drumstimas atsiran
da tuo atveju, kai vienaip ar ant
raip susigundomą savo politinę 
skirtybę atspindėti ir ateitinin
kuose, visų pirma pamiršimu atei- 
tininkiškojo broliškumo tiems sa
vo bendrosios idėjos broliams, ku
rie šio meto politinėje veikloje 
dalyvauja skirtingoj organizaci
joj. Tokio drumstimosi yra kar
tais pasitaikę. Kaikuriose vieto
vėse gal ir dabar prisimenama 
vienai ar antrai šaliai pasitaikęs 
nelaimingas išsišokimas, išsitari
mas ar išsibarimas. Tačiau apla
mai laiko būvyje vis daugiau vi
si jaučia, kad ateitininkiškoji vie
nybė, savo pagrindu turinti Kris
tų, yra nepalyginamai augščiau 
už visus galimus politinius, orga-

sireiškė ritmo griežtumu, šviesia 
romantika, niuansų spalvingumu, 
figūrų ir sakinių frazavimo tiks- 

dymą, reikia pripažinti kvarteto lumu. Taip pat ir brilijantinės 
vadovo nuopelnus, kad mokėjo (vietos buvo gana ryškios ir atlik- 

(Įdiegti geras muzikos veikalų iš-(tos su reikiamu saikingumu, 
pildymo savybes. Viena tų savy-l Muzikinės temos vystymas bu- 
bių," kurios trūksta mūsų dauge- (vo ypač gerai nustatytas, nes mo
liui meno vienetų, atsidavimas (keta įžvelgti į visų mizikinių ele- 
dainai. Teko pajusti kvarteto (mentų paskirtį ir vaidmenį. Melo- 
jautrumą kiekvienai dainai: su dinis iškėlimas ir pritarimo fonas 
kiekviena daina keitėsi dainuo-;buvo saikingame ir meniškame 
jančių nuotaika ir išgyvenimai, santykyje, todėl “Rožių tango”,

Tautinio žanro dainos kvarte- “Rudens lapai”, “Vilija”, “Sere- 
tui gerai sekasi ir jis ryškiai pa- nada” ir kitos pasižymėjo muzi- 
rodė tautinį skonį Br. Budriūno kaliai brangiu ir retu skambė- 
“Tėviškėlėje”, St. Šimkaus “Ir " 
atėjo rudenėlis”, “Karių dainoj”, 
Griauzdės “Pražydo jazminai” ir 
kitose. Kvartetas tų dainų išpil
dymu kiekvieno klausytojo šir
dyje rado atgarsį ir atskleidė dar 
naujų negirdėtų deimančiukų, 
nors ir tos dainos tiek daug kartų 
girdėtos ir žinomos. Čia jau atli
kėjų meniškas jautrumas ir įsi
jautimas dainoje parodyti vis ką 
nors daugiau, vis ką nors naujo, 
nors daina ta pati.

STASYS SLIŽYS

Džazo muzikos dalykai kvarte
tui bene bus vieni iš mėgstamų 
ir parankių atlikti, nes čia daug 
padeda ir publikos skonis ir jų 
troškulys lengvajai muzikai. Tai
gi įvairūs tango, nuotaikingi val
sai visų mėgiami ir laukiami. Su
prantamas dalykas, kad yra ir pi
gios džazo muzikos, tačiau kvarte
tas išpildė vadinamo “sweet jazz” 
dalykus ir garsių muzikos veikalų 
ištraukas. Iš jų paminėtini F. Le- 
har “Vilija” ir G. Bizet “Serena
da”. kuriuos kvartetas buvo iš
prašytas bisuoti. Pasisekimo su
silaukė ir .1. Mercer “Rudens la
pai” ir R. Rodgers “Vien vilti tu
riu”, “Nuostabus rytas”, “Prie
blandoj žavingoj”. Nemažiau po
puliarus ir S. Romberg “Gerk,

Džazo muzikoj teko pastebėti ge- 
mc Vvorf^fn tovvhpę knHnc na-
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nizacinius ar asmeninius įsitem
pimus. Ateitininkiškas brolišku
mas savaime sklaido pasitaikiu
sius nesusipratimus. Kaip žinote, 
nesu iš “trečiųjų neutraliųjų” 
(nors, kiek visuomeniškai raiš
kiausi, visų pirma raiškiausi kul
tūrinių uždavinių bare, bet nesu 
likęs nuošaliai ir nuo mūsų poli
tinės diferenciacijos). Tačiau sa
vo ateitininkiškosiose pareigose 
niekur ligšiol nesusidūriau su 
kliuviniais, kilusiais iš vadinamo
jo “politinio skilimo”. Priešingai, 
visur patyriau nuoširdų nusista
tymą ateitininkiškoj veikloj vie
ningai vadovautis krikščioniško
sios meilės ir savitarpio pagarbos 
dvasia. Todėl galutinai laikau 
ateitininkišką broliškumą esant 
tikresniu už betkokius kitus išsi
skyrimus. Tų, kuriuos jungia kil
ni ryžtis “visa atnaujinti Kristu
je”, niekas negali išskirti. Grei
čiau šios pagrindinės vienybės 
akivaizdoje visi kiti “skilimai” iš 
esmės maža ką tereiškia. Politi
niai sambūriai atspindi tik laiko 
aplinkybes, o Kristaus tiesa yra 
amžina. (Atsakymai į kitus klausi
mus sekančiame “TŽ” nr.).

j imu.
Dainininkų kantilena plaukian

ti ir maloni klausytis. Dainose te
ko pirmam ir antram tenorui at
likti solo partijas. Iš ansamblio 
skambesio galima spręsti, kad vi
sų balsai švelnūs, išlyginti, gerai 
nustatyti ir pakankamai skambūs.

Disonansai, kurių ypač daug 
pasitaiko džazo muzikoj, kvarte
tui duoda daug ekstra darbo iki 
jie vėl ima plaukti natūraliai. Te
ko pastebėti, kad St. Gailevičiaus 

ir čia daug darbo įdėta, nes diso
nansuose kvartetas neparodė 
dirbtinių pastangų, čia daug pa
dėjo geras balsų išlyginimas ir 
glaudus jų suderinimas.

Dinamika yra viena svarbiųjų 
muzikinės raiškos priemonių, ku
rios efektai nepaprastai stiprūs ir 
įspūdingi. Kvartetas parodė 
sklandumo muzikinių garsų stip
rumo reguliavime. Todėl jų cres
cendo, diminuendo ir akcentavi
mas ypač meniškas buvo “Rožių 
tange”. Vykęs staccato ir sikop- 
tuotų takto dalių jungimas buvo 
ryškus G. Edwards_ “Sidabrinėj 
mėnesienoj”.

Linkėtina kvartetui ir toliau 
dirbti ir nepamiršti savo meno 
įamžinti plokštelėse. Tuo galėtų 
pasinaudoti visos lietuviškos radi
jo valandėlės ir visi lengvosios 
rr.iiyiknę mėpėiai
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Adolfo Šapokos
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BSENASIS VILNIUS”

■

DR. VIKTORAS GIDŽIŪNAS, OFM

1963 m. pabaigoj išėjo iš spau
dos a.a. Adolfo Šapokos “Senasis 
Vilnius”. Šis veikalas yra mūsų 
sostinės šaltiniais pagrįsta istori
ja. Ligi šiol nieko panašaus apie 
Vilnių lietuviškai parašyto netu
rėjome. Veikalas kruopščiai pa
rašytas, skoningai išleistas ir gau
siai Vilniaus vaizdais iliustruotas. 
Tai reta puošmena lietuvio švie
suolio asmeninei bibliotekai. Stu
dija padalinta į 9 skyrius, o šie į 
mažesnius skyrelius.

Pirmame skyriuje nagrinėja
mas Lietuvos sostinės klausimas. 
Autorius Mindaugo valstybės 
branduoliu laiko rytų - vidurio 
Augštaitiją, dėlto linkęs manyti, 
kad ir jos sostinė buvo Vilnius, 
nors apie ji. kaip sostinę sužino
me tik 1323 m. iš Gedimino laiš
kų. Žinome, kad istorikai nesuta
ria jieškodami Mindaugo sosti
nės. Vieni jos įieško Augštaitijo- 
je, kiti Žemaitijoje. Taip atrasi
me, kad jo sostine laikoma — 
Varniai, Veliuona, Kernavė, Liš
kiava, Naugardukas ir kitos vieto
vės, nes šaltiniuose kartą pami
nėta Voruta šiandieną neatseka
ma. Dr. A. Šapoka Mindaugo sos
tine laiko Vilnių.

Antrame skyriuje autorius kri
tiškai peržvelgia Vilniaus miesto 
pradmenis, jo atsiradimą. Nežiū
rint, kad “Geležinio Vilko” le
genda Gediminą laiko Vilniaus 
įkūrėju, autorius atsirėmęs į ar
cheologinius duomenis patį mies
tą randa daug senesnį, nes 1940 
m. kasinėjimų metu buvo atras
ta XII a. pilies mūro siena, o ki
tokių radinių rasta net iš V-VIII 
a. po Kristaus. Vilniaus pilis ga
lėjo būti labai sena, o miestas 
jaunas. Tokios išvados Šapoka 
prieina sukritikavęs Limonowskio 
įrodinėjimus, jog Vilnius buvęs 
prekybos kelių mazge, dėlto, pa
sak jo, pirma atsiradęs miestas, 
o paskui tam miestui ginti pilis. 
Ilgai j ieškojęs miesto pradžios ir 
atmetęs netikras nuomones, pro
fesorius pabrėžia, kad pirmosios 
tikros žinios apie Vilnių yra 1323 
m. pranciškonų rašyti Gedimino 
laiškai ir kad Vilnius į istorijos 
sceną išeina' kaip politinis cent
ras —- sostinė.

Trečiame skyriuje aprašomas 
Vilniaus miestas ir pilis. Iš Gedi
mino laiškų žinome, kad Vilnius 
fau tuo metu buvo miestas su 
pranciškonų ir domininkonų baž
nyčiomis, nors paprastai jis laiko
mas miestu nuo 1387 m., kai Jo
gaila suteikė magdeburgines tei
ses. Žinome, kad jau Gediminas

Stasys Yla

Jonas Biliūnas 
džiaugėsi atgavęs 
tikėjimą

Kadangi jo beletristiniai raštai buvo daugiausia auto- 
grafinio pobūdžio, tai iš to vėl matyti, kad jis buvo jaut
rios sąžinės melancholikas, giliai išgyvenąs skriaudos, ne
teisybės, kaltės momentus.

Kelias į mokslą ir kūrybą
Busimasis rašytojas gimė Niūronių Biliūnams šv. Ka

zimiero išvakarėse 1879 metais. Buvo paskutinis vaikas, 
tad labiau mylimas ir lepinamas. Dėlto kūdikystė jam 
liko neužmirštamu kontrastu to kieto gyvenimo, kurį vė
liau teko gyventi. Dar buvo laimingas ligi ketvirtosios 
klasės Mintaujoje, nes turėjo tėvus ir gyvą tikėjimą. Stai
ga abu tėvai mirė ir prasidėjo jo kryžių kryželiai. Gimi
nės pastatė sąlygą: eisi į kunigus, padėsim; neisi — ži
nokis pats.

Jaunuolis nutarė “žinotis pats”. Persikėlė į Liepoją, 
uždarbiavo privačiom pamokom ir toliau tęsė gimnaziją. 
Turėjo ją baigti 1898, bet dėl vieno nesusipratimo per 
baigiamuosius egzaminus negavo diplomo. Baigė po me
tų, bet . dar negalėjo vykti į universitetą, nes trūko pini
gų. Juos kalė, palikęs Liepojuje, sugaišdamas vėl metus. 
Tartu universitete pasirinko mediciną, bet mokslo metų 
būvyje įvyko studentų riaušės prieš carą, dėl kurių jis, 
kaip ir kiti, buvo atleistas. Kiek kartų bandė grįžti, pats 
važinėjo pas universiteto rektorių, net pas švietimo mi
nister} į Petrapilį, bet leidimo negavo.

Tuos laukimo metus jis praleido Šiauliuose, paskui 
Panevėžyje. Mokė vaikus privačiai ir pelnėsi pragyveni
mą. Pagaliau, pasinaudojęs kvietimu redaguoti "Ūkinin
ką” Tilžėje, išvyko į Vakarus, pasiekė Leipcigą ir ten 
įsirašė į komercijos institutą. Greit įsitikino, kad jo kelias 
literatūroj, dėlto iš instituto perėjo į universitetą.

Džiova, kurios pradžia pasireiškė jau Tartu universi
tete, vertė jį po metų palikti industrinį, dulkėtą ir slogų 
Leipcigą. Kitiem metam išvyko Šveicarijos Ziurichan. 
Deja, ir čia turėjo vėl po metų nutraukti studijas, grįžti 
Lietuvon gydytis Rozalime ir Kačerginėj, o rudeniop 
(1905) išvykti į garsų džiovininkų kurortą Zakopanėj, 
Galicijoj. Viltys grįžti prie mokslų kaskart mažėjo, bet 
jis daug skaitė ir rašė.

Kaitaliojęs studijų sritis ir vietas, labai suvėlavęs, vis- 
dėlto jis susitelkė tik į literatūros sritį. Skubotai ir visu 
aistringumu dirbo, šuoliais darė pažangą, bręste brendo 
savo raštais. Į literatūros sritį ėjo nebe mėgėjiškai, kaip 
daugelis prieš jį, bet jau profesionališkai. Jį domino ne. 
tik kūryba, bet ir literatūros kritika, o ypač literatūros 
istorija. Jis pradėjo spausdinti kritinį Žemaitės vertinimą, 
ruošė straipsnius apie Mik. Daukšą, J. Bretkūną, rinko 
medžiagą monografijai apie K. Donelaitį, rašė didesnį 
darbą apie lietuviškos literatūros pradžią

Būdamas Rytų įtakoj, kur kunkuliavo politiniai revo
liuciniai sūkuriai, jis buvo nublokštas nuo mokslo ir reli
gijos. Vakaruose jis pajuto tikrąją mokslo meilę, asmeny
bės kūrybos vertę ir religijos vietą gyvenime. Bet atsi
plėšti nuo pirmykščių įtakų jam nebuvo lengva.

Noras būti pačiu savimi
Socialistai Biliūną daro socialistu jau nuo Liepojos 

laikų. Kaipgi kitaip, nes tada jau gimnazistai skaitė, nors 
nesuprato, Markso “Kapitalą”. Aišku, visi kaitino savo 
smegenis socialiniais klausimais. Socialistu vadintis buvo 
netgi mada, juoba socialistiškai nešioti ilgus plaukus. Bi
liūnas negalėjo būti išimtis, bet dėl savo charakterio var
giai taip lengvai buvo vedamas pasroviui.

Organizuoton lietuvių socialdemokratų srovėn jį įjun
gė Augustinas Janulaitis ir Povilas Višinskis. Tai buvo 
Šiauliuose, vos Biliūnui čia atvykus 1901 metais. Bet 
tiedu vyrai netrukus patys išsiskyrė. Višinskis 1902 m. 
sukūrė naują liberalų, vadinamų demokratų partiją. Šios 
partijos steigiamajame suvažiavime su Jurgiu Šauliu, že
maičiu, buvusiu ketvertą metų Vilniaus kunigų semina
rijoj — ir jiedu pasidarė geriausi draugai ligi mirties. 
Didesnė bičiulystė buvo ir su Višinskiu, nei su socialistu 
Janulaičiu, nors vėliau Biliūnas vedė jo seserį. Iš socia
listų dar draugavo su Vincu Mickevičium - Kapsuku, vė
liau nuėjusiu savais klystkeliais ir tapusiu bolševikų va
duku.

Atėjęs politikon, Biliūnas rado jau įsisenėjusias intri
gas, ambicijas, nesutarimus. Tai jam pirmiausiai nepati
ko. Matė ir politinės veiklos tuštumą nes pats ilgėjosi, 
ko nors kūrybiško ir vaisingo. Draugų buvo užvarytas 
rašyti arba versti politines brošiūras, pavestas redaguoti 
socialistinį ‘Darbininkų Balsą”. Tai jis darė apie porą 
metų ir, atrodo, užteko. Išvykęs į Leipcigą, 1904 m. lap
kričio 7 d. rašė J. Šauliui, studijuojančiam Beme:

— Politika nebeužsiimsiu, nors pažiūros lieka tos pa
čios; sąnariu kokios nors politikuojančios organizacijos 
nesivadinsiu — būsiu pačiu savimi.

Dar anksčiau nei Šauliui, būtent — vasario 12 d. jis 
rašė V. Kapsukui:

— Nežinau, kaip kiti, o aš visai nuo politikos ir par
tijos nusišalinau: atsibodo ji man, nervus suardė, — nesi
nori nė kuo iš tų dalykų užsiimti, nors ir pirma iš manęs 
partijos politikas ir agitatorius buvo labai menkas — tik 
vis įkalbinėjo ir stumdė (prieštarauti nepadoru išrodė...). 
Bet daug ramiau jaučiuos universiteto knygyne, tarp lek
sikonų, senų knygų, etc., — nėra ten pykčių, nė konku
rencijos, — ramu ir ramu, kaip bažnyčioj. Kaip matai, 
visai į davatką pavirtau.

5.
Biliūno gyvenimas buvo trumpas ir dramatiškas. Gy

veno jis tik 28 metus ir ketvirtį savo amžiaus praleido 
kovoj su džiova. Kovojo ir dėl mokslo, kuris jam buvo 
nutraukiamas, ir dėl asmeninio savitumo, kuris buvo 
kliudomas. Pagaliau kovojo sąžinės kovą, nes susikryžia
vo iš namų išsineštas religingumas su mokykloj bei po
litikoj rastu ateizmu.

Gyvybinės kovos jis nelaimėjo, studijas tik įpusėjo, 
bet susirado savo talentų vagą ir atgavo pirmykštį ti
kėjimą.

Įdomus anykštėno charakteris

Biliūnas — įdomi asmenybė, verta geros dramos. Įdo
mus pats charakteris, neabejotinai individualus, bet kartu 
ir anykštėniškas. Anykštėnai, manding, savotiški augštai- 
čių zanavykai: ramesni ir lėtesni, santūrūs ir kiek išdi
dūs. Iš seno jie nešė savo galvas augščiau už kitus, nes 
buvo karališkieji ūkininkai ir turtingesni savo žemėmis. 
Anykštėnai buvo žinomi ne tik savo “honoru”, bet ir savo 
alum, dainom ir gražiom merginom (priežodis: “Anykščių 
mergos”)., Daug jie nekalba, bet visad pasiruošę kalbėt 
ir kalba skardžiai, sodriai, nuoširdžiai.

Ar Biliūnas buvo ne toks? Jį mums pristato jau vy
resnių klasių gimnazistas kaimynas kurklietis Step. Kai
rys savo knygoj “Lietuva budo”.

— Veriantis žvilgsnis, ugnele žėrinčios akys, trum
pais ir reikalą kertančiais sakiniais reiškiamos mintys ir 
atsargi pašaipos šypsena, kai pirmą kartą kalbina žmogų. 
Biliūno santūrumas greit išnyksta ir virsta jautriu nuo
širdumu.

Sprendžiant iš jo laiškų draugams, kurių susidaro be
veik ištisas tomas, Biliūnas buvo realistas, kaip anykštė
nai ūkininkai, ir kartu romantikas; santūrus, išlaikytas ir 
tik retkarčiais prasiveržiąs susižavėjimu, nusivylimu ar 
susierzinimu. Šiaip garbingas ir tiesus draugų atžvilgiu, 
sąžiningas ypač piniginiuose reikaluose.

1964. U. 13 Nr. 7 (734) tos narys, kini turi didingą praei-
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rūpinosi miesto gerove, savo laiš
kais kvietė iš vakarų Europos vi
sokių specialybių amatininkus ir 
pirklius, pažadėdamas jiems Ry
gos miesto teises ir laisves. Šia
me skyriuje aprašomos ir kovos 
su kryžiuočiais, kai jie pradėjo 
pasiekti Vilnių, ypač Vytauto ko
vų metu su Jogaila dėl tėviškės 
ir vėliau. Toliau pateikiama pilies 
ir jos aplinkos istorija.

Ketvirtame skyriuje aprašoma 
Vilniaus miesto santvarka; privi
legijos, įvairių Lietuvos valdovų 
suteiktos ir patvirtintos; miesto 
savivaldybė, jos sąstatas, teisės ir 
sunkenybės; jurisdikcijos, atseit, 
tokios miesto dalys, kurios buvo 
išimtos iš magistrato valdžios. To
kias jurisdikcijas turėjo vysku
pas, pilis, pranciškonai, karmeli
tai ir unitų metropolitas.

Penktame skyriuje parodomas 
miesto augimas Vytauto Didžiojo, 
Švitrigailos, Kazimiero, Alek
sandro, Zigmanto Senio, Zigman
to Augusto laikais. Šį laikotarpį 
galima laikyti Vilniaus žydėjimo 
perijodu, nes vėliau jau praside
da Vilniaus smukimas ir jo reikš
mės mažėjimas.

šeštame skyriuje autorius pa
rašo Vilniaus apsaugą: miestą 
juosiančią sieną, vartus, bokštus, 
sienos išvaizdą ir jos nugriovimą, 
tiltą per Nerį ir miesto aprūpini
mą vandeniu.

Septintame A. Šapoka kritiškai 
peržvelgia senus Vilniaus aprašy
mus įvairiose kronikose ir Brau
no atlase, visa kas klaidinga ir le- 
gendariška atmesdamas ir patai
sydamas, o teisingas Radvilo že
mėlapio žinias priimdamas.

Aštuntame skyriuje aprašo Vil
niaus bajorijos priespaudoje, kai 
ši, vien savo reikalais ir lengvato
mis rūpindamasi, jokių pareigų 
neprisiėmė, bet jas užkraudavo 
kitiems. Bloga miestui buvo ir 
dėlto, kad valdovai tuomet Vil
niuje jau negyveno ir iš viso įsi
galėjusios bajorijos suvaldyti ne
pajėgė.

Devintame skyriuje aprašomos 
Vilniaus nelaimės: didysis miesto 
gaisras, siaubinga rusų invazija ir 
kitos .XVIII a. ’mieštą ištikusios 
nelaimės.

Tik visą knygą atidžiai perskai
tęs matai, kaip vertinga ši istori
nė studija, nes tuomet atsistoji 
prieš didingą savo sostinės praei
tį amžių sklaidoje, pamatai jos 
margą gyvenimą, atžymėtą perga
lėmis ir pralaimėjimais, džiaugs
mu ir skausmu. Tokį veikalą per
skaitęs pasijunti esąs tokios tau- 

jotas kovoti, nežiūrint kur tu be
būtum, nes už jos ateitį esi atsa- 

©loginiais duomenimis pasinaudo
ta, kad nevisais šaltiniais ir nau
jausia literatūra remtasi. Auto
rius pats pirmas tai žinojo ir savo 
knygos įvade pasakė, kodėl jis tai 
padaryti negalėjo. Kitas tų trūku
mų priežastis pasakė S. Sužiedė
lis knygos “Užsklandose”. Veika
lą be priekaištų ir dargi net kelių 
tomų autorius būtų mums davęs, 
jei jis būtų galėjęs dirbti laisvoje 
nepriklausomoje Lietuvoje ar 
bent tremtyje būtų galėjęs dirbti 
savo profesijoje.

Imkime šį a.a. prof. dr. A. Ša
pokos veikalą į rankas ir skaityki
me, nes jis yra vertingas, 1956 
m. “Aidų” kultūros žurnalo moks
lo premija dar rankraštyje apdo
vanotas. Be to, jį turime skaityti 
ir dėlto, kad jis yra mūsų sostinės 
istorija, parašyta vieno mūsų ge
riausio istoriko, kurio jau neturi
me gyvųjų tarpe.

Kadangi knyga liko rankrašty
je, tai jos technišku paruošimu 
spaudai rūpinosi velionies mokslo 
draugas — Simas Sužiedėlis. Iš
leido Tėvai pranciškonai Prisikė
limo parapijos Toronte dešimtme
čio proga 1963 — karaliaus Min
daugo — metais; spaudė Tėvų 
pranciškonų spaustuvė Brookly- 
ne, N.Y. Knygos kaina $5.

S. PRAPUOLENYTĖ - BUNKER

Dedikacija
Už plaukiančius metus
Nuo pirmo krustelėjimo Motinos įsčioje, 
Už tėvus, brolius, seseris, 
Gimtinę, gentis, giminę, draugus, 
Vaikystės pasakas, 
Jaunatvės fermentą, 
Už saulę, vasarą, vagotą dirvą, 
Takelį per laukus, vejos žalumą, 
Rudens aruodus; 
Už pirmą sniegą, 
Girių ošimą, 
Pakalnių tylą;
Žuvėdros sparno švystelėjimą, 

‘ žuvies nėrimą gelmėsna 
Ir lengvą stirnos žingsnį; 
žmonių dainas, 
Obels žiedų kvepėjimą, 
Medaus aromą;
Už giedrą, lietų, vėją, 
Saulėtekį ir vakarinę žarą, 
Už mėnesieną ir žvaigždynus, 
Už griaustinio.budinantį trenksmą

_ Ir, žaibo kryžminį kalaviją;
Už išmintį žodyje, 
Ir išmintį rašte, 
Už darbą, miegą, sapną, 
Už laukimą ir netekimą, 
Už ąžuolą namų pavėsy — 
Už visą didžią tekančią 
Gyvenimo Srovę — 
Šitą violetinį irisą 
Nuo Timagami — 
Šitą trumpą poezijos posmą — 
Jums atiduodu.

NAUJI IŠRADIMAI 
TELEVIZIJOS SRITYJE

BAL. BRAZDŽIONIS
Kiekvienais metais tobulėja 

elektroniniai išradimai. Vienur 
gaminami instrumentai ir įvairūs 
tyrimo aparatai, ypač erdvės pla
nams vykdyti, kitur sukama gal
va, kaip pagaminti ką nors naujo 
žmonių gyvenimui ir patogumui. 
Dabar jau spalvota televizija ge
rai veikia, nuostabiai gerai veikia 
įvairūs satelitai erdvėje ir per 
juos perdavimas programų iš vie
no žemės krašto į kitą. O kur 
mokslo šakose įvairūs elektroni
niai smegenys, gydymo įtaisai, 
net toks širdies pulsui palaikyti 
įtaisas ir daug kitų. Jei prieš 50 
metų tai buvo svajonė, tai šian
dien ji tapo tikrove. Didžiulė 
elektronų pažanga atnešė vis pla
tesnius laimėjimus, šiuo apžval
giniu straipsniu noriu supažin
dinti su visai nauju dalyku — pir
mutiniu magnetofonu, kuris per
duos televizijos ekrane vaizdus. 
PS Europos redaktorius David 
Scott skelbia, kad už metų ar ma
žiau rinkoje pasirodys televizi
nius vaizdus perduodantis magne
tofonas, išrastas Anglijoj. Jis ga
lės iš televizijos juostelės perduo
ti per televizijos aparatą įvairias 
programas. Įtaisas kainuos $175 
ir gerai priims visus rodomus 
vaizdus televizijos ekrane; juos 

“užsaldys” ir kada norėsi tada 
juos galėsi pažiūrėti. Pavyzdžiui, 
vyksta kas įdomaus; norint pama
tyti, reikia įjungti tokį aparatą 
ir parvykus visai šeimai viską vėl 
parodyti. Kaip filmu galime ir 
po 20 metų matyti, taip ir tas 
magnetofonas užrašys ir perduos 
ekrane ištisu filmu; reikės tik 
įjungti jį į televizijos aparatą. 
Iki šiol ką nors paruošti televizi
jai kainuodavo tūkstančius dole
rių. Kodėl? Todėl, kad servo sis
temai sulyginti elektrinius ir me
chaninius elementus sunku. Vien 
tik juostelės padarymas 15 minu
čių kainuoja $70.

Dar paslaptis, kaip padaryta 
magnetofono galvutė, kuri priima 
garsą ir perduoda ką tik rodytą 
vaizdą. Paslaptis dar neskelbia
ma iki išradėjai paleis plačiau į 
rinką visą įrengimą.

30 metų jaunuolis Norman 
Rutherford, vienas iš pagrindinių 
smegenų elektroninėj srity, nau
jąjį išradimą pademonstravo 
bendrovei. Jis įjungė į televizijos 
aparatą, užrekordavo visą progra
mą ir po to vėl ją iš naujo per jo 
mechanizmą perleido į ekraną. 
Vaizdas buvo truputį neryškus, 
balsas kiek virpėjo, tačiau moks
lininkas tvirtina, kad tai tuoj bus 
išlyginta. Mokslininkas aiškina, 
kad matomi vaizdai dar nėra fo
kuse ir vertikalinės linijos mai
šosi, tačiau už 5 metų visa tai bus 
pašalinta.

“Telekan” bendrovė dabar ga
mina keturių eilių magnetofonus- 
stereo. Bet nuo dabar gamins vie
nodus tik su dviem galvutėm, ku
rių viena priims garso signalus, 
kita — televizijos vaizdus. Ir jos 
bus naudojamos vienu kartu se
kundžių tikslumu. Įjungti tokį 
magnetofoną į televizijos aparatą 
būsią labai lengva — video sig
nalai eis į tam tikrą tašką apara
te, o garso signalai — į garso per
davimo sistemą. Magnetofono 
aparatui užteks dviejų megacik- 
lų stoties su 405 linijom. Dabar 
Europoj ir Amerikoj naudojama 
nuo 525 iki 625 linijų. Toks daž
numas kaip 405 bus pakankamas 
geram vaizdo perdavimui. Tai di
delis suprastinimas ir instrumen
tų kiekyje. Didžiausia problema 
mokslininkui — kaip išvystyti pi
giai ir gerai tuos dažnumus. Da
bar 60 per sekundę, o naujas apa
ratas turės veikti dvigubai grei
čiau — 120 ir per 30 minučių pa
gamins 9000 pėdų juostą! Tai ne
bus sunku, nes magnetofonas 
naudos 11,5 inčų ritę, kurioj tel
pa 13.500 pėdų juosta, kurios už
teks 45 minutėm. Busimoj televi
zijoj bus kamera, magnetofonas 
ir ekranas.

Paryžius. — Eifelio bokštą pr. 
metais aplankė virš 2 mil. lanky
tojų. Mažiau turistų buvo 1889 
m., kai Eifelio bokštas buvo pa
statytas.

Kun. Pijus Brazauskas “REX”
Iš Čikagoje rengiamos religinės parodos

KULTŪRJ t JI VEIKLOJE
RAŠYT. VYT. ALANTO dramų rin

kinys — “9 dramos veikalai” jau iš
ėjo iš spaudos Čikagoje.

NAUJA SIBIRO MALDAKNYGĖS 
LAIDA ispaniškai atspausdinta ir iš
leista tėvų paulistų spaustuvėje Bo
gotoje, Kolumbijoj.

LATVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ, pr. va
sarą surengta Klevelande, davė $20. 
680 gryno pelno, kuris atiduotas lat
vių kultūriniams reikalams, šalia to, 
latvių išeivijos Kultūros Fondas yra 
nusistatęs šių metų 3 mėnesių laiko
tarpyje surinkti kultūriniams reika
lams ir kultūrininkams materialiai pa
remti $20.000.

DR. J. DEVEIKĖ, rašydama apie 
Lietuvių Enciklopediją, tarp kita sa
ko: “Dar neseni tie spėliojimai, kada 
buvo tvirtinama, jeigu išeis du tomai, 
tai kvapo pritrūks, jeigu pasirodys še
ši, tai bus stebuklas. Jau arti ir tris
dešimties tomų, tai ir yra stebuklas, 
kurio buvimo užginčyti negalima. Nie
ko nuostabaus, kad akivaizdoje tokio 
neregėto mūsų kultūros istorijoje fe
nomeno ir buvo kalbėta.”

PRIEŠ 20 METŲ, sausio 9 d., nuo 
įvykusio namuose gaisro (užtroškęs 
dūmuose) mirė pirmasis ir paskutiny
sis neprikl. Lietuvos valstybės prezi
dentas Antanas Smetona. Dvidešimt- 
mečiui atžymėti Kleveleande ir kitur 
buvo surengti minėjimai. Viename jų 
istorikas dr. J. Jakštas skaitė paskai
tą tema: “Antanas Smetona — vidu
rio kelio žmogus ir politikas”. Paskai
ta spausdinama “Dirvos” atkarpoje.

JAV LB CENTRO VALDYBA, prieš 
dvejus metus parėmusi Pasaulio Lie
tuvių Archyvo išlaikymo naštą, rūpi
nasi nuolatinių patalpų įsigijimu. Ar
chyve sutelkta labai daug vertingos 
medžiagos. Archyvą nuo pat įsikūri
mo tvarko istorikas Vincentas Liule- 
vičius.

“THE NEW WORLD” SAVAITRAŠ
TIS, leidžiamas Čikagoje, sausio 24 d. 
numeryje įsidėjo ilgą NC agentūros 
informaciją apie katalikų persekioji
mus Lietuvoje. Pr. Al.

LIET. KATALIKŲ MOKSLO AKA
DEMIJOS SUVAŽIAVIME š. m. numa- 
matytos 9 sekcijos. Joms vadovauja: 
teologijos — prof. dr. A. Liuima, SJ, 
filosofijos — dr. J. Girnius, teisės bei 
ekonomikos — prof. dr. B. Kasias, is
torijos — prof. dr. Z. Ivinskis, medi
cinos — dr. D. Jasaitis, gamtos moks
lų — dr. A. Damušis, politinių bei 
socialinių mokslų — prof. dr. V. Var
dys, pedagogikos-psichologijos — prof, 
dr. V. Bieliauskas, literatūros ir kal
bos — kun. dr. L. Andriekus, OFM. 
Suvažiavime bus bendra įžanginė pa
skaita, o pabaigoje — paminėjimas 
100 metų liet, spaudos draudimo su
kakties. Tikimasi, kad suvažiavime 
dalyvaus ir prof. dr. A. Maceina iš 
V. Vokietijos ir skaitys pagrindinę pa
skaitą.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
“BŪTIES VALANDOJE”, savo nau- 

jausioje poezijos knygoje, V. Mykolai
tis-Putinas lieka ištikimas tradicinei 
asmeninio pobūdžio lyrikai. Pagrindi
nės temos, jo paties žodžiais tariant, 
yra gamta, meilė, mirtis, būties prieš
taringumas. Recenzentas V. Galinis ir 
šioje Putino knygoje randa daug anks
tyvesnėje jo kūryboje naudotų išsi
reiškimų: “sutemų juodi varnai”, 
“plėšri gėla”, “būties versmė” ir Lt. 
Jis visdėlto džiaugiasi, jog dabar Pu
tinas geriau supranta gyvenąmąją epo
chą, nors jį vis dar kankina “žmogaus 
likimo tragizmas griaunamųjų jėgų 
akivaizdoje”. Eilėraščių forma beveik 
nepasikeitusi — tai liudija cituojama 
ištrauka:
“Į saulę, į saulę!
Į tą pakelės spinduliuotą viršūnę! 
Prasmeki, tu pelkėtas raiste ir liūne! 
Pavasario godos ir viltys ne tau!
Aš naują gyvybę staiga pajutau

Savo dvasioj ir kūne.”

SPECIALŲ ŽENKLĄ K. DONELAI- 
ČUI išleido Sovietų Sąjungos paštas. 
Šalia rašytojo atvaizdo pridėtas užra
šas lietuvių ir rusų kalbomis: “K. Do
nelaitis, lietuvių literatūros klasikas”. 
Ženklą paruošė dail. K. Dočkus.

Bronzos medalį K. Donelaičio gimi
mo sukakčiai paminėti sukūrė dail. 
E. Varnas. Rašytojo galvos profilį juo
sia užrašas rusų ir lietuvių kalbomis: 
“K. Donelaitis, 1714-1964.”

“LIETUVIŲ KALBOTYRA”, Vilniu
je išleistas bibliografinis leidinys, kal
bininkams pateikia visą Sov. Sąjungoje 
1944-60 m. pasirodžiusią medžiagą lie
tuvių kalbos klausimais. Knyga su
skirstyta į 9 skyrius: “Bendrieji kal
botyros klausimai”, “Lietuvių kalbos 
istorija”, “Dabartinė lietuvių literatū
rinė kalba”, “Personalijos” ir Lt. Lei
dinyje panaudota apie 1.500 bibliogra
finių vienetų — knygų, disertacijų, 
autoreferatų, brošiūrų, koresponden
cijų.

MASKVOS KOLONŲ SALĖJE buvo 
buvo paminėta K. Donelaičio 250 m. 
gimimo sukaktis. Minėjimą organizavo 
Sov. Sąjungos ir Lietuvos rašytojų są
jungos su komunistiniu “ Taikos gy
nimo komitetu”. Buvo stengiamasi Do
nelaičiui duoti raudoną atspalvį. Ati
daromąją kalbą pasakė Sov. S-gos ra
šytojų valdybos sekr. Aleksejus Sur
kovas. Apie K. Donelaičio kūrybą kal
bėjo Lenino premijos laureatas Ed. 
Mieželaitis, žodį tarė eilė buvusių so
vietų partizanų, darbininkų ir literatų. 
Latvių literatūros kritikas Evaldas So- 
kolas pasidžiaugė, kad Donelaičio “Me
tuose” ir latvių tauta įžiūri savo var- > 
gingos praeities dalį.

Vakaras paįvairintas Donelaičio po
ezijos ištraukomis ir lietuvių meninin
kų atlikta programa. Vilniaus filhar
monijos kamerinis orkestras pagrojo 
M. K. Čiurlionio ir J. S. Bacho kūri
nių, baleto solistai — L. Aškelovičiū- 
tė ir č. Žebrauskas pašoko Čiurlionio 
noktumą. Operos solistai — E. Pau
lauskas, V. Noreika padainavo po ke
letą lietuviškų dainų ir rusiškų operų 
arijų. P. Tamošaitis birbyne pagrojo 
piemenėlių melodiją, o paskui su lie
tuviškais liaudies šokiais pasirodė vi
sas skudučių orkestras.

“VIENOS DIENOS KRONIKA” — 
naujas lietuviškas filmas pasirodė ki
no ekranuose. Jo statytojas ir scenari
jaus autorius V. žalakevičius. Pagrin
dinė mintis — “žmonių, kovojančių 
už komunizmo idealus, heroizmą ir pa
siaukojimą išaukštinimas”. Dabartis 
atsiminimų grandine iš Vilniaus per
keliama į Sibirą, į revoliucinių kovų 
dienas. Visą veiksmą jungia inž. Rim
ša, kurio vaidmenį sukūrė dramos akt. 
B. Babkauskas. Filmo personažų tar
pe sovietinė mišrainė: lietuviai, rusai, 
kazachai ir kt. Kritikai priekaištauja, 
kad dirbtinės filmo detalės dažnai ge
rokai slopina patį filmo veiksmą. Svar- w 
besniuose vaidmenyse — A. Masiulis, 
D. Banionis, E. Žebertavičiūtė.

V. KAPSUKO PREMIJA įsteigta 
Lietuvos žurnalistams. Jos tikslas gry
nai propagandinis — “... skatinti Ta
rybų Lietuvos žurnalistus savo kūry
ba dar aktyviau prisidėti prie kovos 
už komunizmo sukūrimą mūsų šaly
je...” Premija, kurią suorganizavo 
Lietuvos žurnalistų s-gos valdybos pre
zidiumas, bus skiriama kartą per me
tus, atskirai atžymint geriausius žurna
listų rašinius spaudoje, radijo ir tele
vizijos laidose, leidyklų išleistus žur
nalistinių apybraižų ir straipsnių rin
kinius. Laimėtojams bus įteikiami spe
cialūs medaliai su užrašu “V. Kapsuko 
vardo premija”, šią ceremoniją ketina
ma atlikti balandžio 7 — V. Kapsuko 
gimimo dieną.

V. KRĖVĖS-MICKEVIČIAUS apsa- 
kymų ir apysakų rinkinys rusų kalba 
išleistas Maskvoje. Vertėjai — A. Bau
ža ir I. Kaplanas. Knygos įvadą para
šė akad. K. Korsakas.

— vkst—

* (vairiausiu rūiių skintos gėlė* bot valonai su gėlėmis.
♦ Mes turimo gintaro hkitokig Hdirbmig dovanoms.’

Kalbame taip pat vokiikol Ir rusHkol.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokftės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms —



Mann & Martel
REALTORS

2320 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

$5.900 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

$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, 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
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1410 '

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

^SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Vytiečiai JAV pirmenybėse. — Už
praeitą savaitgalį keturi Vyčio stalo 
tenisininkai dalyvavo JAV “open” pir
menybėse, kurios įvyko Detroite. Gra
žiai pasirodė E. Sabaliauskaitė mer
gaičių iki 18 m. grupėje laimėjusi II 
vietą, o moterų klasėje pasiekė pus- 
baigmius.

Stalo teniso komandinėse pirmeny
bėse, kurios įvyko pr. šeštad. Hamil
tone, Vyčio vyrai ir moterys laimėjo 
pirmas vietas. Vienintelėse vyrų varžy
bose vytiečiai įveikė Kovą 5:1, mote
rys — kovietes ir Toronto Aušros sta
lo tenisininkes po 3:0. Vyčiui atstova
vo P. Gvildys, J. Nešukaitis, E. Vai
čekauskas, E. Sabaliauskaitė ir V. Ne- 
šukaitytė.

Krepšininkai Metro lygos pirmeny
bėse įveikė latvius 63:46. Vytiečiai 
rungtynes laimėjo nesunkiai, nors pas
kutinį ketvirtį teko žaisti keturiese. 
Žaidė: Juozaitis 20, Maskeliūnas 19, 
Staškevičius 13, R. Zadurskis 7, V. Za- 
durskis 4.

Parapijų lygos pirmenybėse berniu
kai D įveikė Aušrą A 21:13, o berniu
kai C praalimėjo St. Christopher 39: 
69. Šiomis rungtynėmis abi komandos 
užbaigė pirmenybes ir toliau dalyvaus 
baigminiuose peržaidimuose. Berniukų 
D komanda užbaigė pirmaisiais, o C 
komanda antroje vietoje.

CYO lygos mergaičių C klasės pir
menybėse Vyčio jaun. krepšininkės li
kusiose pirmenybių rungtynėse įveikė 
St. Anselms 13:12 ir pralaimėjo tai pa
čiai komandai 22:32. Komanda dalijosi 
pirmą vietą su kitomis krepšininkėmis 
ir toliau dalyvaus baigminiuose peržai
dimuose.

3 slidininkai pr .savaitgalį dalyvavo 
pabaltiečių slidinėjimo pirmenybėse.

Mūsų rėmėjams V. Bakunui Pem
broke, V. Butkiui ir Mann and Martel 
Real Estate nuoširdžiai dėkojame.

Taip pat dėkojame Alg. Baneliui 
išnuomajusiam salę krepšinio treni
ruotėms. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
šios savaitės rungtynės. Pirmadienį 

Aušra M žais su St. Chris II-sias fi
nalų rungtynes; antrad., 7.15 v.y., 23 
Ferndale Ave. Aušros mergaičių Sr. 
komanda žais su Louis Roy; penktad., 
7 v.v., Ryerson PS Aušra MB “A” žais 
su Vyčiu; šeštad., 2.30 v. p.p., Oak
wood Collegiate salėje Aušros mergai
čių J komanda žais su St. Gabriels, o 
mergaičių Sr. komanda vyks į Sarniją 
draugiškom rungtynėm.
. Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai. — B-C lygoje jauniai nugalėjo 
St. Vlads 71:70 ir II-jį ratą užbaigė 
išsikovoję I vietą. Pusbaigmiuose su
sitiks su IV vietoje stovinčia latvių Y 
komanda (vasario 23 d., 5.30 v. p.p. 
mūsų salėje). Parapijų lygoje Aušra 
M laimėjo I-sias finalų rungtynes, nu
galėdama St. Chris 34:28.

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
Lituanicos futfolo komanda vasario 

2 d. salės futbolo rungtynėse sužaidė 
lygiomis su Atlas futbolininkais, lai
mėdama trečiąjį tašką iš 5 susitikimų. 
Rungtynių pasekmė 1:1.

Futbolo metraštis — “1963-1964 
Official United States Soccer Football 
Association Annual Guide” keliose vie- ’

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
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 apartamentą, 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 
{važiavimas. Kaina $19.900.

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

Kreipkitės visais reikalais. Ms ransKe rimta ir sąžiningą patartiną.

Tel. RO 2-8255
BLOOR — JANE

$4-900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
demiška 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.

tose mini Čikagos lietuvių futbolinin
kų pasirodymus. Šis 144 psl. informa
cinis leidinys duoda nemaža įdomios 
medžiagos apie futbolo veiklą JAV.

Bronius Žukauskas, Lituanicos fut
bolo komandos žaidėjas, išvyko atlikti 
karinės prievolės. Jo brolis Jonas, 
taip pat futbolininkas, į kariuomenę 
buvo pašauktas kiek anksčiau.

Broliai Grigaičiai ir Miknaitis žai
džia Illinois un-to (Navy Pier skyriaus 
Čikagoje) rinktinėje. Pirmieji du lie
tuvių tarpe atsovauja Arui, o paskuti
nysis — Lituanicai. E. Š.

IX ŽIEMOS OLIMPIJADA
Kanados ledo ritulio rinktinė nelai

mėjo net bronzos medalio, pasitenkin
dama IV vieta. Nesėkmė prasidėjo 
kanadiečių susitikime su čekoslova- 
kais. Rungtynes kanadiečiai prakišo 
3:2. Tuo būdu liko tik viena Sov. Są
jungos rinktinė, nepatyrusi nei vieno 
pralaimėjimo. Rungtynėse su sovie
tais kanadiečiai vedė apylygį žaidimą, 
tačiau ir šį kartą viską nusvėrė sovie
tų komandos pasiektas įvartis paskuti
niajame kėlinyje. Rungtynės baigėsi 
3:2 Sov. Sąjungos naudai. Paskutinėse 
rungtynėse Švedija netikėtai supliekė 
Čekoslovakiją 8:3. Trys komandos — 
Švedija, Čekoslovakija ir Kanada žai
dynes baigė su dviem pralaimėjimais. 
Atrodė, kad Kanados rinktinei turi 
tekti bronzos medalis, tačiau kanadie
čiams atvykus atsiimti medalio, paaiš
kėjo, jog vietų pasidalinimui buvo pa
sinaudota įmuštų ir įsileistų įvarčių 
santykio sistema. Antroji vieta teko 
Švedijai, III — Čekoslovakijai. Tai 
buvo, be abejonės, didelis smūgis ka
nadiečiams. Nesėkmę šiek tiek sušvel
nino specialus aukso medalis Kanados! 
rinktinės treneriui kun. D. Bauer už. 
tai, kad jis, gavęs nuo švedų žaidėjo 
lazda į kaktą, neprarado takto ir sa
vo autoritetu sulaikė kanadiečių žai
dėjus nuo atviro susikirtimo, kuriame 
tikriausiai nebūtų buvę išvengta krau
jo praliejimo.

Pirmą vietą neoficialioje lentelėje 
užėmė Sov. Sąjunga su 195*6 t., II — 
Norvegija 98 t., III — Austrija 91 t., 
IV — Vokietija 89 t., V — Suomija 
77 t. Kanada yra IX-toje vietoje, kar
tu su Italija pasiekusi tą patį taškų 
skaičių — 24. Europos kraštai iš 34 
galimų aukso medalių laimėjo 32. Sov. 
Sąjungai teko 11 aukso, 8 sidabro ir 
6 bronzos medaliai.

90 m. šuoliuose su slidėmis pirmavo 
skandinavai. Toralf Engan, pardavėjas 
iš Trondheimo, taškų persvara užėmė 
I vietą. II vieta teko suomiui V. Kank- 
konen, laimėjusiam aukso medalį 70 
m. šuoliuose, III — norvegui T. 
Brandtzaeg. Geriausias kanadiečių šuo
lininkas užėmė tik 45-tą vietą.

Netikėtos pergalės susilaukė Kana
dos rogių ketvertukas, treniruotes pra
dėjęs Italijoje, nes Kanadoje šiam 
sportui nėra įrengtų specialių takų. 
Tai ir buvo didžiausias Kanados trium
fas olimpinėse žaidynėse. V. Kst. r

Rygos TTT krepšininkės nugalėjo 
Berlyno atstovą ir pateko į Europos 
taurės pusbaigmį. Pasekmė — 66:38. 
Kitose vyrų rungtynėse pasekmės: 
Halle (r. Vok.) - Kiša Toverit (Suom.) 
65:64, Bmo-Tel Avivo Makabi 96:51, 
Belgrado OKK-Paryžiaus UK 105:63.

Kas naujo
Konservatorių partijos suva
žiavimas Otavoje partijos va

du perrinko J. Diefenbakerį, 
pries kurį sukilo lygiai prieš, 
metus laiko jo paties kabineto 
kaikurie nariai. Visus metus 
konservatorių partijos tarpe jau
tėsi nepasitenkinimas Diefenba- 
keriu. Opozicija betgi neišėjo 
priekin su savo vadu ir taip kon
ferencija baigėsi be opozicijos 
pasireiškimo. Atsirado tik 30 at
stovų grupė, kurie išdrįso atsi
stoti ir balsuoti prieš vadą. Jų 
tarpe buvo ir buvęs gynybos 
min. Douglas Harkness. Balsa
vimas buvo viešas.

Kaikurių universitetų studen
tai priešinasi karalienės Elz

bietos atvykimui Kanadon. Ka
ralienė ir princas Pilypas ruošia
si atvykti spalio mėn. Esą tas 
vizitas kainuosiąs kraštui $1 
mil., kurie geriau būtų sunau
doti įvairiom stipendijom.

Valdžios tarnautojam ruošia
mi įvairūs prancūzų kalbos kur
sai ir visi, moką abi kalbas, grei
tai gauna paaugštinimus tarny
boje. Dažnai atsitinka, kad pran
cūziškai moką tarnautojai net ir 
be kvalifikacijų paskiriami augš- 
tesnėm pareigom, aplenkiant 
senus tarnautojus.

Manitobos dantų gydytojai 
įvedė dantų gydymo apdraudą, 
panašią į įvairius gydymo pla
nus. Tai pirmas visoje Kanadoje 
vadinamas “denticare”.

Policininkų trūkumas jaučia
mas didesniuose Kanados mies
tuose. Niujorke vienas polici
ninkas tenka 320 gyventojų, o 
Toronte 708 — vienas polici
ninkas.

Vėjai ir skersvėjai Lietuvoje
(Atkelta iš 1 psL) 

daugi tiesioginė atsakomybė už 
žemės ūkį yra uždėta pirmajam 
sekretoriui, tai reikia manyti, jog 
tai paties Sniečkaus favoritas.

Asmenų perstatinėjimai
Jeigu sekretoriatas padidėjo, 

tai LKP politbiuras savo skaičiu
mi sumažėjo: vietoj buvusių 16 
narių ir kandidatų išrinkti tik 11. 
Iškrito iš ck biuro narių tarpo: F. 
Bieliauskas, K. Kairys," J. Novic- 
kas ir G. Zimanas, o kandidatai, 
išskyrus'smarkiai kylantį A. čes- 
navičių, visi: L. Diržinškaitė-Pi- 
liušinko, P. Kulvietis, V. Mešče- 
riakovas ir A. Randakevičius. Už
gesusios politbiuro žvaigždės dar 
neiškrito iš naujo centro komite
to sudėties, todėl visiškai Krem
liaus malonės neprarado. Į polit- 
biurą įėjo tik du nauji nariai — 
abu “jaunimo” atstovai: jau kan
didatu buvęs ilgametis komjauni
mo sekretorius A. Cesnavičius ir 
visiškai naujas asmuo jau minė
tasis Songaila.

Iš centro komiteto sudėties iš
krito apie 60 buvusių narių, iš 
kurių galima paminėti šiuos: K. 
Baršauskas, K. Gabdankas (Lie
tuvos “pasiuntinys” Maskvoje), 
A. Gailevičius (perreformuotos 
NKVD—viešosios tvarkos minis
teris!), V. Galinaitis (liūdnai iš
garsėjęs parodomųjų bylų proku
roras), J. Macijauskas, S. Nauja
lis, V. Vazalinskas, J. Vildžiūnas, 
J. Žiburkus, J. Žiugžda.

Savo vietoje išsilaikė revizijos 
komisijos pirm, senas čekistas K. 
Liaudis (nelietuvis, nors sulietu
vinta pavarde). Krinta į akis, kad 
beveik pusė partinės-valstybinės 
kontrolės komiteto narių išrink
ti gryni rusai: J. Strigaliovas 
(pirm, pavad.), J. Betevas, G.

A. t A.
MATILDAI MILERIENEI mirus Lietuvoje, 

jos sūnui Kazimierui su šeima 
reiškiame gilią užuojautą —

Jadzė ir Antanas Gedrimai

Mieląjį KAZĮ MILERĮ ir šeimą,

jo mylimai mamytei Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame —

S. ir P. Eismontai
E. ir B. Sopiai

Užsakyti siuntinius 
galite tiesiog iš savo namų ...

tik paskambinkite ST. PRAKAPUI tel. RO 7-9088 ,
18 Brookside Avenue . - Toronto 9, Ontario. 
Danijos, Švedijos ir Anglijos firmų atstovui.

MAISTO SIUNTINIAI dabar 10% pigiau negu kitur; pvz. 40 svarų kiaul. 
taukų tik $43.00; 40 sv. kviet. miltų tik $22.50; 20 sv. cukraus tik $17.00. 
Taip pat galite sudėti siuntinius ir pagal savo norą. Medžiagų, nailono, 
skarelių ir kt. pasiunčiu išsirinkus iš turimų pavyzdžių. AKORDEONAI 
120 bosų nuo $160.00.

PENSININKAMS IR .SENELIAMS užsakau siuntinius visiškai be jokio 
pelno. Iš JAV IR PROVINCIJŲ rašykite ir klauskite smulkesnių informa
cijų. Siunčiu taip pat vaistus ir kt. j Lenkiją. Visi užsakymai yra apdraus
ti. DIDELIS PASIRINKIMAS liet, ilgo grojimo plokštelių pigiom kainom.

Kanadoje?
Kanados karinės pajėgos grei

tu laiku bus pagrindinai pertvar
kytos. Bus tampriau sujungti 
laivynas, aviacija ir sausumos 
kariuomenė. Kariai bus apmo
komi panašiai, kaip šiuo metu 
Amerikos marinai.

Emigrantų skaičius į JAV iš
Kanados vis didėja ir kelia rū

pestį kanadiečiams. 1956 m. tuo
metinis imigracijos ministeris 
Pickersgill pareiškė: “Kol JAV 
yra turtingesnis kraštas, tol emi
grantų bangos nebus galima su
laikyti”. Praėjusiais metais iš 
Kanados į JAV persikėlė 37.000 
kanadiečių, kurių 25% buvo 
įvairūs profesijonalai ir specia
listai. Šiuo metu Amerikoje gy
vena 1 mil. kanadiečių ir retas 
jų norėtų grįžti atgal Kanadon.

Šv. Lauryno jūrkelis turi fi
nansinių sunkumų: nepajėgia 
mokėti skolų, o nuošimčių mo
kėjime yra atsilikęs $65 mil. Jū
rų kelias buvo statomas kartu su 
JAV. Kanadai kainavo $345 mil.

Ukrainiečiai, kurie sudaro 12 
% visų Manitobos gyventojų, 

pareiškė norį, kad ukrainiečių 
kalbai provincijoje būtų suteik
tos lygios teisės kaip anglų ir 
prancūzų. Radijo ir televizijos 
stotys turėtų taip pat skirti vie
nodai laiko visom trim kalbom. 
Mokyklose, kur yra didesnis 
skaičius ukrainiečių, turėtų būti 
dėstoma ir jų kalba.

Kanados indėnų delegacija 
kreipėsi Į Jungtines Tautas pra
šydama atsiųsti atstovus jų pa
dėties ištirti. Ypač nusiskundė 
Br. Kolumbijos indėnai, kurie 
esą daug blogiau traktuojami, 
negu “Kvebeke bombas mėtą se
paratistai”.

Saržiokas, F. Tichonovas (pasta
rieji du net nė ck nariai!).

Senieji ir jaunieji
Čia suminėtieji ir kiti pasikei

timai LKP vadovaujančiųjų or
ganų sąstate aiškiai rodo," jog 
skersvėjų netrūksta, tačiau jie ne- 
tokie, kad dėl jų Sniečkų kankin
tų kokios baisios slogos? Tai pa
tvirtina ir jo kalba suvažiavime. 
Turėdamas gerą atramą pačiame 
Kremliuje (taipgi iki šiol įtakos 
nepraradusio stalinisto ir didžia
rusio šverniko asmenyje?), vete
ranas pirmasis sekretorius savaip 
išsprendė jau ne nuo šiandien ke
liamą kadrų atnaujinimo klausi
mą.

Sniečkus kalbėjo: “Reikia drą
siai iškelti jaunus, darbe išaugu
sius draugus, derinant senus pri
tyrusius darbuotojus su jaunais”. 
Toji linija pravesta ir per suva
žiavimo nutarimus, kur reikalau
jama “teisingai derinti senus ir 
jaunus kadrus”. Tačiau tokio 
“derinimo” noras savaime nekilo. 
Matyt, esama jėgų, kurios veikia 
ir spaudžia kita linkme, tik Snieč
kui dar pavyko save ir senąją 
garnitūrą prieš Maskvą apginti. 
Cituojant nutarimo žodžius, 
Sniečkui rūpi “neleisti, kad į va
dovaujančius postus prasiskverb
tų nesąžiningi žmonės, karjeris
tai ir moraliniu atžvilgiu nepa
stovūs asmenys”. Pasakyta aiš
kiai. Lietuvos komunistų partijai 
ir toliau vadovauja “morališkai 
pastovūs” asmenys, tai yra tie, 
kurie savo metu uoliai talkino 
dabar jau pasmerktam Stalino re
žimui ir jo nusikaltimams Lietu
voje.

Įdomu tik, kad Maskvai vis dar 
neatrodo laikas pasukti laikrodį 
pirmyn...

Ateitininkų žinios
VYR. MOKSLEIVIAI sekmadienį, 

vasario 16 <U dalyvauja organizuotai
10 vai. pamaldose ir bendrame minėji
me po pietų.

ŠĮ KETVIRTADIENĮ, vasario 13 d., 
5 v. p.p. įvyks trumpa repeticija jau
nesnėm ateitininkėm mergaitėm, ruo
šiantis Tautos šventės paminėjimuL 
Repeticija Liet. Vaikų Namuose.

ŠĮ SEKMADIENĮ, vasario 16 d., vi
si Toronto jaunesnieji ir jaunučiai 
ateitininkai organizuotai su vėliava da
lyvauja 10 vai. Mišiose. Prisikėlimo 
par. salėn renkasi 9.30 punktualiaL 
Mergaitės uniformuotos — visi dėvi 
ženkliukus. Po 10 v. Mišių LV Namuo
se ruošiami bendri jaunesniųjų ir jau
nučių ateitininkų pusryčiai. Po to 
trumpas susirinkimas — programa, 
minint Tautos šventę.

NORIME PRANEŠTI TĖVELIAMS, 
kad visi jaunesniųjų ir jaunučių atei
tininkių mergaičių susirinkimai pa
skelbtais sekmadieniais trunka pusant
ros valandos.

Lietuvių studentų 
žinios

STUDIJŲ DIENOS Toronte gražiai 
pavyko. Mūsų akademinė jaunuome
nė yra sąmoningi ir veiklūs lietuviai. 
Visi aktyviai ir gausiai lankė paskai
tas, domėjosi iškeltais klausimais. Me
no paroda irgi rodo, kad turime ne 
tik gerą muzikos talentų prieauglį, 
bet ir tapytojų menininkų. Mergaitės 
labai aktyviai visur dalyvavo, bet da
lis vyrų kažkur buvo išvykę. Gaila. To
kius studentų parengimus turėtų lan
kyti visi. J. K.

STUDIJŲ DIENOMS praėjus, LSS 
Toronto skyriaus valdyba nuoširdžiai 
dėkoja: Prisikėlimo par. klebonui T. 
Placidui už salę; prelegentams — dr.
I. Gražytei ir A. Rinkūnui už* vertin
gas paskaitas; LSS cv vicepirm. A. 
Ūdriui, specialiai atvykusiam iš Det
roito, už pranešimą; rėmėjų būreliui 
už suruoštus pusryčius; kolegoms, da
lyvavusiems meno parodėlėje, UT. ži
buriams” ir visiems kitiems, vienaip 
ar kitaip prisidėjusiems prie studijų 
dienų pasisekimo.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame V. 
Sinkevičiui, paaukojusiam studijų die
nų proga $25 ir dr. I. Gražytei, paau
kojusiai $10. Ačiū! Valdyba

LIET. STUDENTAI gerai pasirodė 
tarptautiniame studentų festivalyje. 
Žiūr. bendrojoj Toronto kronikoj.

NERIS KAROSAITĖ - ANKUDAVI- 
ČIENĖ studijuoja psichologiją Kings- 
tono un-te ir ruošiasi magistro laips
niui.

Lietuvių skautų 
veikla

ŠI SEKMADIENĮ, vasario 16 d., 
Šatrijos ir Rambyno tuntai dalyvauja
11 vai. Mišiose Prisikėlimo bažnyčio
je. Renkasi 10.30 v. salėje.

ŠV. JONO KR. BAŽNYČIOJE va- 
sario 9 d. Rambyno ir Šatrijos tuntai 
dalyvavo pamaldose, aukodami mal
das už žuvusius kūrėjus savanorius, 
skautus-tęs, jų tėvus ir artimuosius 
tėvynėje ir už jos ribų. Po pietų Pri
sikėlimo salėje Įvyko iškilminga Vasa
rio 16 sueiga-minėjimas, kuriame daly
vavo 124 Rambyno skautai, 108 Šatri
jos skautės, gausus tėvelių ir svečių 
būrys. Sueigą sveikino Kanados rajo
no sesių ir brolių vadeivos, buvo per
skaitytas L.S.B.V.S. Įsakymas nr. 3. 
Atleistas iš Rambyno tunt. pareigų v. 
s. V; Skrinskas ir paskirtas rajono va
deivos pareigoms. Nauju Rambyno 
tuntininku paskirtas s. K. Batūra dve
jų metų kadencijai. Įžodį davė 8 
paukštytės, 4 skautės, 10 ūdryčių, 5 
j. skautės, 6 vilkiukai, 5 bebrai ir 4 
j. skautai. Kaklaraiščius užrišo drau
gininkai, o gerąjį mazgelį — jų tėve
liai. Naujuosius sąjungos narius svei
kino vadeiva v.s. V. Skrinskas, o va- 
deivė s. M. Vasiliauskienė Įteikė dova
ną laimėjusiai “Skautų Aide” uždavi
nių konkursą j. skautei I. Baltaduo- 
nytei.

Pati jautriausia sueigos dalis, tai 
Toronto kūrėjų savanorių skyr. dova
notos vėliavos šventinimas. Atstovai 
— A. Jakimavičius, St. Paciūnas ir 
Straitas įnešė Rambyno tuntui vėliavą, 
šventino tunto dv. vadas kleb. kun. P. 
Ažubalis, kūmais buvo kur. sav. maj. 
St. Asevičius ir O. Indrelienė. Pašven
tintą vėliavą skyr. pirm. J. Matulionis 
Įteikė naujam tuntininkui s. K. Batū
rai, tardamas: mūsų gretos retėja, bet 
ši vėliava tebūnie simboliu jaunajai 
kartai ir tęsiniu iki Lietuvos išlaisvi
nimo. Kūrėjų-savanorių dovanota vė
liava įpareigoja drąsiai žengti su šū
kiu Dievui, Tėvynei ir artimui. Sueiga 
užbaigta Lietuvos himnu ir išneštos 
vėliavos. Antroji dalis pradėta k. sav.
J. Matulionio pasakojimu apie ryžtą 
ir "kovas už nepriklausomybės atgavi
mą. Po to sudainuota, pažaista ir links
mais veidais išsiskirstyta.

STOVYKLAVIETĖS FONDO AU
KOTOJAI kuriems būtų reikalingi pa- 
žymėjimai-kvitai, prašomi kreiptis Į 
ps. V. Sendžiką 277 Dure Avė., tel. 
RO 2-3583.

L.S.B. VYRIAUSIAS SKAUTININ
KAS apdovanojo Hamiltono skautų- 
čių dv. vadą mons. dr. J. Tadarauską 
ordinu už nuopelnus su rėmėjo kaspi
nu. Už didelius nuopelnus skautų są
jungai ir lietuviškam jaunimui Vasario 
16 proga sveikinam ordino kavalie
rių ir linkime sėkmingai globoti skau
tus -tęs.

DĖMESIO!

Perku Kanados 
sidabrinius 

dolerius 
moka augštas kainas.

Skambinti darbo dienomis tik 
vakarais tel. LE 4-8575
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R. CHOLKAN
& 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 kam
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. 2-4404 
Namų teL LE. 5-1584

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo pagrindinis tikslas - 
patarnavimas savo nariams.
Už indėlius mokama 4į^%; 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 j Prisikėlimo parapijos bankelį: 
999 College St., Toronto 4, Ont. Tel. 532-3400. 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 PUNDAS 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. (prie Lansdowne Ave.) 
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namu telefonas: BE. 3-5996

$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, tarnų, vasarviečių, hotelių, motelių Įvairiose vietose ir 
(vairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.
Vvt Morki. J Kiškelis A. Bliudžius
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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 

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 t.t. 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 modemus pastatas. 
Visi butai išnuomoti ir turi 
1-2 metų nuomos sutartis. 
Balkonai, inter-com., puikus 
vestibiulis, FM visuose bu
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 

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

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

J. R UKSĄ
LE. 24404 

Namą telefonas LE. 6-9165

$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 — Runny- 
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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Lietuvis LAIKRODI N IN KAS
F. BOCHULIS

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

TELEVISION-RAD1O-H |«F j 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 Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.
CLEAR-VISION T. V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA
Gyvybės • Automobilių • Namų • Hipotekų • Vasarviečių • Baldų 
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

VASARIO 16-ojl bus paminėta vasa
rio 15 d., šeštad. Pradžia 730 v.v. Vie
ta — Public Library, Fred Landon 
Branch, 167 Wortley Road. Smulkes
nis vietos apibūdinimas tiems, kurie 
atvyksta iš toliau: salė yra pietų-va- 
karų Londone, prie pat Wortley ir 
Bruce gatvių kampo, visai greta Strat
ton’s Imperial Esso Station. Automo
biliams pastatyti patogiausia vięta — 
prie Loblaw krautuvės, kampas Wort
ley Rd. ir Elmwood Ave. E. Nuo sa
lės reikia pavažiuoti penketą namų 
Canada Trust pastato kryptimi. Vis
kas vieno bloko ribose. Iš rytų atvyks
tantiems geriausia vykti York gatve li
gi upės tilto ir Stanley St. ir tuoj už 
tilto pasukti į kairę — į Wortley Rd. 
Nuo Detroito pusės plentu Nr. 2 — 
Wharncliffe Rd. vykstantiems — per
važiuoti pirmą blykčiojančią ir pirmas 
pilnas šviesas (stop lights) ir vieną 
bloką pavažiavus pasukti į dešinę — 
į Bruce St. Abiem atvejais vykti ligi 
Wortley Rd. ir Bruce St. kampo, nuo 
kurio antras pastatas kaip tik ir yra 
minima salė. Įėjimas iš Wortley Rd. 
Minėjimas vyks žemutinėje salėje — 
rūsyje. Įsidėmėtina, kad ši salė nėra 
ta pati Public Library, kurioje anks
čiau vykdavo mūsų minėjimai. Anoji 
yra miesto centre, o ši — pietvakari
niame Londone. Didžiąją programos 
dalį išpildys mūsų mėgiamiausi “ar
tistai” — šeštadieninės mokyklos mo
kiniai. Padainuos kun. B. Pacevičiaus 
organizuojamas choras ir pašoks D. 
Chainauskienės taut šokių grupė. Po 
programos toje pačioje salėje įvyks 
“suneštinė kavutė”. Kviečiami daly
vauti nė tik visi londoniečiai, bet taip 
pat ir visi mūsų gerieji kaimynai: 
Rodney, Mt. Brydges, Aylmer, Inger
soll, Woodstock ir kt. apylinkių lietu
viai. Dideliame būryje pasijusime stip
resniais ir geriau prisiminsime vaiz
dus, kuriuos mums atkuria Vasario 
16-oji. Lauksime. D. E.

NAUJA LIET. PAMALDŲ TVAR
KA sekmadieniais yra ši: laikas — 
9 vai. 15 min. rytą, vieta — 401 
Queen’s Avenue, Cath. Central High 
School koplyčioje, kampas Queen’s- 
Colborne. šia tvarka pamaldos pirmą 
sykį įvyks vasario 16 d. ir jų metu 
bus prisiminta ir mūsų Tautos šventė.

PAVASARIO SEZONAS bus atida
rytas Londono apyl. v-bos šokiais ba
landžio 11 d. gražioje Administration 
Building salėje, Queen’s parke. D.E.

Bendros nuotaikos. Sausio 26 buvo 
tikrai labai savotiška. Kiekvienas ja 
domėjosi, jaudinosi, džiaugėsi. Pats 
kun. B. Pacevičius prisipažino, kad tris 
naktis nemiegojo, o sekmadienį pro 
praviras duris neramiu žvilgsniu sten
gėsi patirti, ar renkasi bent kiek pa
rapijiečių, nes oras tikrai nebuvo pa
lankus. Kavutės metu jis su šypsena 
pasakė: “Dabar jau ir aš ramiai mie
gosiu ..Dalyvių skaičius yra svar
bus dalykas, tačiau jei reikėtų išrinkti 
svarbiausiąjį dienos bruožą, tai neabe
jotinai būtų ne skaičius ir ne kas ki
ta, bet žmonių nuoširdumas, ligi šiol 
Londone dar nematytas. Ponios net 
neprašomos rūpinosi, kad ši diena pra
eitų kuo gražiausiai. Po kavutės į indų 
nelabai malonų sutvarkymo darbą įsi
jungė net tokios lietuvės, kurios ligi 
šiol apie tai nė negalvodavo. Nuo seno 
ligi mažo kiekvienas stengėsi būti nau-

dingu. Štai Dragūnevičiy 11 m. Sau
liukas vienas
atliko geriau, negu suaugęs.
dėka priklauso Tėvui Placidui, OFM, 
Rodney, ML Brydges ir kt apylinkių 
lietuviams, surizikavusiems sniego pū
gos metu vykti į šią šventę. Lietuviš
kas ačiū visiems, visiems, bet ypač 
šeimininkėms, pasirūpinusioms ne tik 
savo, bet ir svečių stalu, o taip pat 
savo darbu prie viso to prisidėjusioms. 
Bažnyčion ir kavutėn atvyko net tokie 
asmenys, kurie daugiau dešimtmečio 
nelankė liet, pamaldų ir retai kada į 
bažnyčią benueidavo. Buvo daug, saky
čiau, kudirkiškų momentų. Linkime 
visiems tampriau įsijungti į liet šei
mą. Bažnyčioje ir kavutėje kaikurie 
žmonės pastebėjo: “Ilgai, ilgai... be
veik 15 metų laukiau, bet, ačiū Die
vui, pagaliau sulaukiau...” Svarbiau
sias dienos klaustukas ir buvo: ar pa
judės nuošaliai stūksojusios uolos, li
gi šiol šaltos ir abejingos... Jos ne 
tik pajudėjo, bet ir atsivėrė ir iš jų 
suspinduliavo širdis visu lietuvišku 
nuoširdumu. Tai du nepaprastos reikš
mės laimėjimai Londonui: pirmas — 
gavimas kun. B. Pacevičiaus, antras — 
čia suminėtoji nepaprasta pradžia — 
vartai į naują mūsų kolonijos gyveni
mą. ši diena buvo daugiau negu šven
tė. Ji buvo tikra Londono lietuvių ma
nifestacija ir ji ilgai ilgai liks mūsų 
atmintyje. D. E.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
MINĖJIMAS — vasario 16 d., sekma
dienį, tuojau po pamaldų, lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Rengia 
KLB Winnipego apyl. valdyba. Progra
moje paskaita ir meninė dalis. Lietu
viškoji visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti. Valdyba

A.A. VINCĄ DAUBARĄ 
PALYDĖJUS ■

Skamba ir žvanga, gaudžia varpai, 
Liūdną ir skaudų skleisdami gandą: 
Vėl paviliojo auką kapai...

Maironis
Augštas, liesas, bet sveikas ir stip

rus atrodė Vincas. Malonus ir links
mas, visų buvo žinomas ir gerbiamas.

Gimęs 1902 m. lapkričio 22 d. Šiau
lių apskr., Radviliškio valsč., šniurai
čių k.

1926 m. kovo m. palieka Vincas sa
vo gimtąją žemę ir plaukia per jūras 
mareles į tolimąją Kanadą laimės 
jieškoti. Deja, jis jos, belaukiančios, 
nerado. Gal net daugiau rado vargo 
nei paliko namie.

Apie porą metų Vincas dirba pas 
ūkininką. Vėliau atsikelia į Winnipe- 
gą ir gauna darbo “Canada Cement” 
fabrike. Mieste yra ir daugiau lietu
vių, taigi su jais jis ir praleidžia sa
vo laisvalaikius. Visų tie patys vargai, 
tie patys džiaugsmai.

m. balandžio 27 d. sumainomi žiedai, 
sukuriama lietuviška šeima.

Daug sunkumų davė gyvenimas Dau
barams, bet jiedu sutartinai juos ne
šė. Davė ir džiaugsmo valandų, kurias 
taip pat, stipriai susiėmę rankom, nu
lydėjo į praeitį.

Augščiausias laimino Vinco ir Mari
jos šeimą trim vaikeliais; du sūnūs — 
Alfredas, Henris ir duktė Viktorija 
labai gražiai išauklėti ir išmokyti.

Virš 30 metų dirbdamas tame pat 
fabrike, mokęsis ir išlaikęs tam tikrus 
egzaminus, Vincas buvo jau nebe pa
prastas darbininkas, bet kvalifikuotas 
cemento gamybos specialistas. Kaip 
doras, sąžiningas ir ištvermingas savo 
darbdavių buvo vertinamas ir gerbia
mas.

ŠYPSENOS
bankinin

kas Rubuilis savais reikalais

nas, stverdamas už rankovės;
— Saldau, kad neturiu laiko,

— Jei mudu šios progos neiš- 
naudosive, būsiva kupranugariai?

— Iki pasimatymo žvėryne! — 
sušunka Rubuilis nubėgdamas.

Gera žinia mažoms apylinkėms

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI
_ Sav. Bill Bartha ir Frank Petit
Taiso visų modelių mašinas: automatinės transmisijos, ratų balansavi
mas, motorų remontas, tepimas ir kt. Syki pabandę, grįšite pas mus atgal

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 BROCK AVE. (tarp Dundas ir College). Telefonas 531-1305

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai

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

VISU RŪSIU AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

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

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių

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

Už sutaupąs moka nuo 41/2 % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — %. 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 metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

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

St. Catharines įvykusiame krašto ta
rybos suvažiavime apylinkių pirminin
kai išsipasakojo savo bėdas, jieškoda- 
mi vaistų ar patarimų joms pagydyti.

Delhi apylinkės didžiausios bėdos 
buvo dvi: nesugebėjimas išrinkti pir
mininko bei valdybos ir balių-“šiau- 
erių” rengimas, kurie dažnai bend
ruomenės parengimus į ožio ragą su
varo.

Kadangi apylinkės pirmininkas vi
są vežimą veža, kitų botagu užkerta
ma, kad dar geriau vežtų. Dėl šių prie
žasčių, rinkimams atėjus kandidatai į 
šį postą staiga apsirgdavo arba sku
biais reikalais išvykdavo į Torontą ar 
Hamiltoną. Ir taip daina be galo per 
eilę metų. Nenorėdami pasekti Fort 
William, Winnipego ir Oakvillės pa
vyzdžiu, kur pirmininkai karaliauja po 
keletą metų ir negavę suvažiavime iš 
profesionalų nei recepto, nei vaistų 
toms negerovėms pašalinti, jieškojom 
naminių “vaistų”. Jie buvo surasti.

Apylinkės sus-me buvo paimta 10 
pavardžių asmenų, tinkančių arba ga
linčių būti pirmininkais ir kortelėse 
įmesta į kepurę. Loterijos būdu iš
trauktos trys pavardės — kandidatai 
į pirmininkus sekantiems trims me
tams. Kad nebūtų prasilenkta su de
mokratija ir su statutu, nr. 1 buvo pa
teiktas balsuoti. Na, žinoma, ir išrink
tas. Tokiu būdu, dabartinis Delhi apyl. 
pirm, aiškiai žino, kad jo terminui pa
sibaigus bus balsuojamas nr. 2, kuris 
iš jo perims pareigas. Po to dar viena 
pavardė bus ištrauktar kad du kan
didatai į pirmininkus būtų atsargoje. 
Jei vienas susirgtų ar išvyktų, liktų 
kitas. Nedalyvavimas susirinkime jo
kio skirtumo nesudaro. Aplinkybėms 
susidėjus, ir dabartinis pirmininkas 
buvo nubalsuotas jam visai nedalyvau
jant, tačiau neatsisakė. Nė vienam pa
doriam lietuviui nebūtų patogu atsisa
kyti padirbėti lietuvišką darbą viene
rius metus iš dešimties.

Kad valdybos sąstatas būtų darnes
nis, išrinktam pirmininkui buvo duo
ta teisė pasiūlyti kandidatus į valdy
bą. Tokiu būdu valdyba susidaro dau
giau iš vienminčių. Tokių valdybų są
statuose neatsiranda jokių kivirčų, be 
to, posėdžiai pagausėja ir veikla pa
gyvėja.

Dėl pačios procedūros kilo susirin
kime nedidelis ūžimas, maždaug toks, 
kaip “Anykščių šilelio”. Ūžė tų dešim
ties pavardžių, įmestų į kepurę, savi
ninkai, teigdami, jog tai pusiau prie
varta ir, be to, kam jie, o ne kiti. Ūžė 
ir tie, kurie nepakliuvo į kepurę, tei-

raudamiesi ar jie jau visai netinkami 
tam darbui. Atsakymas labai lengvas 
abiem pusėm. Viena, kad nėra reika
lo numatyti į priekį’ veiklos gaires 
daugiau kaip dešimt metų, o antra, ke
purėje dar yra daug vietos. Kas pagei
dauja dar gali būti joje patalpintas.

Tokiu būdu Delhi apylinkė išvengė 
priverstinio ilgesnio pirmininko užsi- 
stovėjimo. Naujo kraujo įpylimas į 
organizacinę veiklą kolonijai duoda 
gyvumo.

Dėl antro negalavimo — “šiauerių”- 
balių rengimo, atrodo, kad pamažu 
teks pasinaudoti angliško posakio pa
tarimu — if you can’t leak them, join 
them. Dešinys

WINDSOR, Ont.
VASARIO 16 MINĖSIME SEKMA- 

DIENI, vasario 16 d., šia tvarka: 10.30 
vai. — tautinės vėliavos pakėlimas 
prie miesto rotušės; 11 vai. — iškil
mingos pamaldos liet. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, 808 Marion Ave.; 12.30 
vai., tuoj po pamaldų — paminėjimo 
iškilmingas aktas, kroatų salėje, 2520 
Seminole. Kalbės svečias iš Toronto J. 
Matulionis ir po to trumpa meninė 
dalis. 6 v.v. — vėliavos nuleidimas 
prie rotušės.

Pasistenkime VISI, tiek ankstyves- 
niosios tiek vėlyvesniosios ateivijos 
tautiečiai, dalyvauti. Juk reikia pa jus
ti šventą pareigą visiems drauge šią 
istorinę - tautinę šventę atšvęsti.

RADIJO PROGRAMA. — Vasario 
15 d., šeštadienį, iš CBE radijo stoties, 
banga 1550, 8.40 iki 9 v. ryto ir 6.30 
iki 7 v.v. galėsime girdėti lietuviškos 
muzikos ir informacijos apie Lietuvą 
anglų kalba. Koresp.

— Visą gyvenimą sunkiai dirbau, — 
sako Vincas 1963 m. pradžioje, — bet 
dabar jau matau artėjantį malonų po
ilsį. Dar keturi metai ir išeinu į pen
siją. Ką gi — vaikai užaugę, savaran
kiški. Namuose nieko netrūksta. Tada 
sau su žmonele meškeriosim, uogau- 
sim, grybausim, na, ir anūkėlius pa- 
dykinsim...

Tačiau su artėjančiu pavasariu ėmė 
reikštis krūtinėje skausmas. Nebepa
dėjo jokie vaistai. Pagaliau rugsėjo 
4 d. Vincas nebevažiavo į darbą, bet 
į ligoninę tyrimams.

Vėžys... Rugsėjo 12 d. operacija ir 
vėliau varginantis gydymas koboltu.

Žino artimieji ir pats ligonis pati
ria tiesą, nes jam beduodami vaistai 
tik skausmui numalšinti. Pabuvęs ke
letą savaičių namuose, Kūčių vakarą 
Vincas vėl išvežamas į ligoninę.

Žiauriai kankino nenugalimas prie
šas Vinco kūną, o liūdesio pilnos 
akys rodė, kad jis nenorėtų dar šios 
žemės palikti, kad gyvos dar jo sva
jonės, kad dar daug troškimų. Paga
liau ligonis susitaiko su Augščiausio- 
jo sprendimu. Žemiškų vilčių žiburė
liai jo akyse užgęsta, tylus ir susikau
pęs laukia jis savo kelionės galo.

Sausio 21 d., 3 v. p.p. Vincas sakėsi 
aplankiusioms jį žmonai ir marčiai, 
kad nieko nebeskauda, tik pavargęs ir 
labai, labai norįs miego. Kol moterys 
parvažiavo namo, jis ir užmigo, tik 
ne tam, kad netrukus vėl nubustų. Jis 
ramiai užmigo amžinuoju miegu Vieš
patyje. 4

Pripildė lietuviai koplyčią susirinkę 
rožiniui, o dar pilnesnė buvo Šv. Ka
zimiero lietuvių bažnyčia, kur kun. 
J. Bertašius atnašavo gedulingas Mi
šias už mirusįjį.

Didžiulė minia lietuvių ir svetim
taučių palydėjo a.a. Vincą Daubarą į

Diplomai
Žymus anglų aktorius Charles 

Laughton, būdamas svečiuose, 
sėdėjo šalia jauno vyruko, kuris 
ką tik buvo gavęs universiteto 
diplomą.

— Ar tamsta, — kreipiasi vy
rukas į Laughtoną, — turite ko
kį nors diplomą?

— Ne, — atsako tas, — bet 
mano sekretorius turi bent kelis.

“Mūsų Pastogės” kronikinin- 
kas sakosi buvęs keistos scenos 
liudininku. Motina, netekusi kant
rybės, apibarė savo šešerių metų 
dukrytę (deja, angliškai). Gi duk
rytė tarė: “Mama, kodėl tu man 
stengiesi sakyti angliškai? Aš gi 
moku lietuviškai”...

Kun. P. Vaseris, rašydamas sa
vo įspūdžius iš Š. Amerikos “Tė
viškės Aiduose”, tarp kita ko ra
šo, kad indėnai gali eiti per JAV - 
Kanados sieną be jokių dokumen
tų, nes jų neturi. Kartą vienas lie
tuvis, pamiršęs asmens liudijimą, 
mėginęs sieną pereiti indėno var
du. Indėnai netokie tamsūs, kaip 
negrai, todėl baltieji dažnai gali 
būti net panašūs į indėnus; Sar
gybinis paprašęs pakalbėti indė
niškai. Sis pradėjęs lietuviškai 
“Sveika Marija”. Sargybinis ta
ręs: “Jei aš nebūčiau lietuvis, tai 
tu būtum indėnas...

Tačiau per sieną šis pilietis vis- 
dėlto buvęs perleistas... Pr. Al.

amžino poilsio vietą — “Elmwood” ka
pines. Labai gražioje vietoje, tarp di
džiulių medžių, ant upės kranto liko 
naujai supiltas ir gėlėmis apdėtas ka
pas.

Ilsėkis ramybėje Lietuvos, kurią vi
sada mylėjai, sūnau ir tebūnie Tau 
lengva naujosios tėvynės žemelė.

V. šmaižienė

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

T

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATU LION YTĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

OILS LTD.
AmovM

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams.
Telefono* LE. 3-490*

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

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

SUDBURY, Ont.
MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ KLUBAS 

“Geležinis vilkas” sausio 18-21 d. suor
ganizavo įdomią žiemos žvejybos iš
kylą. Br. Dūda, V. Bružas, Pr. Krau- 
jalis, A. Barkauskas, P. Jutelis, Pr. 
Gabrėnas, D. Niekus lėktuvais nuskri
do į tolimus šiaurės ežerus. Ten išbu
vę visą savaitgalį, žuvies pagavo labai 
daug ir didelės. Pati didžiausia atite
ko V. Bružui. Žvejyba buvo labai 
įdomi.

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

Parduodami 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 namų šildymo alyva • Mašinos paruošiamos žiemai •
• Darbu įkainavimai nemokami •

Teikiama vad. “Road Service” 24 vaL klausti Adam RO 6 8503.

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

Te’ 535-9^68
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ

L

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eiesua varymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintos 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

International 
Driving School

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

Paj ieškojimą i
RAUDONASIS KRYŽIUS JIEŠKO
Engelmanienė Agota, gimusi 8. 5. 

1904, jieško Engelman Kari, Germany.
Janushauskas Jonas, gim. 1904, jieš

ko Janushauskas Pranas Antanas.
Kazakevičius Jonas ir Adelė, gim. 

1910, jieško Breniavičienė Petronella.
Liutkevičienė Jadvyga, g. Jankus 

1929-30, jieško Jankus Alfonsas.
Mitchel ar Macienskas, Joseph Pat

rick, gim. 10. 11. 1912, jieško Mitchell 
Francis Kanadoje.

Mordokaitė Monika, gim. 1925, jieš
ko Mordokaitė Aldona Ihovna.

Naokasa (Nayokasa ar Naujokas) 
Jonas, gim. 1905, jieško Naokasa(Nay
okasa) Bronė.

Paulauskas Antanas, gim. 1910, jieš
ko Vigiūnienė Zosė Kazisovna.

Pašilienė Elena, med. dr. (ar Paszy- 
lis-Pašilienė), gim. 24. 4. 1901, jieško 
Dobkowski Zigmund, USA.

Pilibaytes (Pilibabechus) Antanas, 
gim. 1924, jieško Ramonas Kazys.

Rimkus Jonas, gim. 1924, jieško bro
lis Sov. Sąjungoj.

Šalkauskas Jokimas, jieško Salkaus- 
kaitė-Smukaitienė Petronėlė.

šlakattis ar šlakaitis Raimondas, g.
2. 4. 1934. jieško Schlakajtis Andreas.

Steponkiavičienė Maria Marijona, g. 
1918, jieško Valatkienė Domicėlė.

Videika Juozas, gim. 1906, jieško 
Luchinskas Jonas. Jokūbo.

Zelinsku (Gelinsky) Pranas ir Isac 
Prano, g. 1920, Marie Prano, g. 1922, 
jieško Markauskienė Jonė, Prano.

Turintieji žinių apie šiuos asmenis 
prašomi pranešti artimiausia R. Kry
žiaus įstaigai. Adresas Toronte: 95 
Wellesley St. E., Toronto 5, Ont.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

OKULISTĖS

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nno 10 vaL ryto 
iki 6.30 vaL vak. Šeštadieniais nuo 

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

WALDI
859 COLLEGE

Tex Anas LE. 2-54«i
Mokome su si: durtinėmis. au
tomatinėmis tract- isi jomis ir 
Volkswagenais.

mokos nemokamai

VYRISKŲ IR
MOTERIŠKŲ RŪBŲ
SIUVĖJAS priima užsakymus 
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų.
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL LE. 11432

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

ALFA RADIO & TV 
parduodam ir taisom televizijas, radijas

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 
Tel. LE. 1*4165 • 472 Lansdowne Ave.

Br. Bukowska-BEJNAR, R.0 
Wiktoria BUKOWSKA, R.O. 
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek 
tams. Ištiria akių nervus, kurie dai
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto

Telef. WA. 1-3924

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Ro<&a 107

Telefonas EM. 6-4182

Dažai ir sienoms 
popieris! SEPEČMJ,

Toronto
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

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

DRAUDIMO IŠTAIGA
AL DŪDA

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

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NABV

RO. 6-7132



•I TORONTO
Ateitininkų žinios, studentų ir skautų veikla — 8 psl.

SV. JONO KR. PAR. ŽINIOS
_ Vildamiesi tėvynei Lietuvai lais

vės rytojaus, šį savaitgalį švęsime 46 
kartą Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo dieną. Nuoširdi malda ir sū
niškos ištikimybės linkėjimai tepasie
kia šioje šventėje kiekvieno mūsų 
brangiąją tėvų žemę! Iškilmingos pa
maldos šį sekmadienį 11 vai. Lietu
vos laisvės intencija. Jas laikys Toron
to vysk. Francis V. Allen. Organizaci
jos su vėliavomis renkasi 20 min. 
prieš pamaldas parap. salėje. Tikintie
ji 11 vaL pamaldoms kviečiami rink- 
tis bažnyčioje keletą minučių anks
čiau, kad vėliavoms ir svečiui vysku
pui įeinant į bažnyčią nebebūtų susi
kimšimo prie durų.

— Šį trečiadienį prasideda gavėnia. 
Pelenų dieną rytinės pamaldos įpras
ta tvarka, ir vakare — 7.30 vai.

— Lankomi parapijiečiai: Runny- 
mede, Beresford, Durie, Kennedy Av. 
ir Evelyn Cres.

— Pr. sekmadienį iškilmingai pra
ėjo skautų pamaldos, kuriose dalyvavo 
abu Toronto skautų tuntai su vėliavo
mis. Girtinas yra kūrėjų savanorių ges
tas Toronto skautams — dovanojimas 
gražios vėliavos.

— Praėjusį antradienį ir trečiadienį 
klebonijoje viešėjo naujasis Londono 
lietuvių klebonas kun. B. Pacevičius. 
Džiugu girdėti, kad Londono liet, pa
rapija siekia įsigyti savo bažnyčią. At
žymint ir remiant naujosios parapijos 
įsikūrimą, kovo 15 d., sekmadienį, šv. 
Jono Kr. par. salėje, sutarta kun. B. 
Pacevičiui suruošti iškilmes, kurių or
ganizavimu rūpinasi parapijos komi
tetas, talkinamas par. organizacijų.

— Parapijos aukotojams šią savaitę 
išsiuntinėjami paštu pakvitavimai, ku
riuos bus galima panaudoti pajamų 
mokesčių reikalams.

— Sekmadienį išdalintas Toronto ar
kivyskupo laiškas tikintiesiems. Laiš
ke aptariami šv. Augustino kunigų se
minarijos statybos reikalai. Pastatų 
statyba eina prie galo. Gavėnios metu 
daroma speciali rinkliava.

— Gražiai pavyko KKL Moterų Dr- 
jos Šv. Jono Kr. par. skyriaus Užgavė
nių pobūvis. Gautas aukas draugija 
panaudos labdarybei.

— Dėkojame agr. VI. Bačėnui už 
gėles ir rūpestingą papuošimą jomis 
bažnyčios altorių.

VOKIETIJOS LIET. STUD. AT-KAI 
yra paprašę siųsti jiems "T. žibu
rius*’. Jau atsirado 5 rėmėjai Toron
te, kurie sutiko apmokėti prenumera
tas. Būtume labai dėkingi, jei atsirastų 
daugiau rėmėjų. Dar reikia 7 rėmėjų. 
Geradarius prašome paskambinti ad
ministracijai.

NAUJA LIETUVIŲ MEDŽIOTOJŲ 
IR ŽŪKLAUTOJŲ KLUBO VALDY
BA: pirm. — Pranas Kudreikis, I vcp. 
medžioklės reikalams — Zigmas Zalec
kis, II vcp. žūklės reikalams — Jurgis 
Juodikis, ižd. — Mykolas Regina, sekr. 
— Jonas Lasys, informacijai ir paren
gimams — Jurgis Račys, ryšiui su fe
deracija ir kt. reikalams—Vyt. šmkus.

Klubas yra užpirkęs apie 20 mylių į 
šiaurės rytus nuo Parry Sound 500 
akrų sklypą su trobesiais, besiremian
tį į du ežeru ir, pavasariui išaušus, 
ruošiasi šią nuosavybę pritaikyti me
džioklei ir žūklei. Reikia tikėtis, kad 
šis žingsnis padrąsins ir daugiau neor
ganizuotų medžiotojų ir žūklautojų įsi
jungti į klubo eiles. Revuona

EUG. IR ADELE ABROMAIČIAI 
susilaukė pirmojo kūdikio. Eugenijus 
yra 12 metų dirbęs "Tž” ekspedicijoj, 
o p. Adelė talkina vaikų skyriui "ži
burėliai”. Sveikiname laiminguosius 
tėvus.

TRADICINIS INŽINIERIŲ BALIUS 
vasario 8 d. Islingtono Golfo klubo pa
talpose praėjo su pakilia nuotaika. 
Šokių salėje nuotaiką ypatingai pagy
vino mūsų jaunieji inžinieriai. Linkėti
na, kad ateityje inžinierių valdyba ras
tu tinkamas baliui didesnes patalpas.

V.
SOCIALINES 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 kiekvieną ketvirtadienį nuo 
7 JO iki 9.30 v.v. Tel. 534-5917.

PADĖKA
Tariu nuoširdžiausią ačiū visiems 

lankytojams: Šv. Jono Kr. parapijos 
kunigams ir KLK Moterų Dr-jos šv. 
Jono Kr. parapijos skyriaus moterims. 
Labai ačiū už gėles ir atvirutes, kurių 
gavau labai daug. Jūsų nuoširdumas 
lengvino mano skausmus ligoje ir stip
rino viltį pasveikti. Jūsų gili užuojau
ta pasiliks mano širdyje neužmiršta
mai. Emilija Beinorienė ir šeima

A L GARBENS
REAL ESTATE 

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
HARDWARE VERSLAS Bloor gatvėj. Kaina §4.000.
WILLARD — BLOOR, 7 kambariai, atskiras namas, 2 vonios, alyva šildo

mas, garažas. Viso $17.500. Įmokėti $3.000.
QUEBEC — BLOOR, 7 kambariai plius atskiras didelis sklypas, vandeniu 

alyva šildomas, be garažo. $17.500. Įmokėti $3.000.
ARMADALE — BLOOR, 7 kambariai, atskiras, 2 virtuvės, 2 vonios, van

deniu apšildomas, garažas. $20.900. Įmokėti $5.000.
SWANSEA, 6 kambariai, atskiras, apie 12 metų senumo, privatus įvažia

vimas, modemiškas. $17.500. Įmokėti $5.000.
GLENLAKE — QUEBEC, 10 kambarių, atskiras, 2 vonios, 2 virtuvės, 2 

garažai, vandeniu apšildomas. $21.500. Įmokėti $4.000.
KINGSWAY, BUNGALOW, 6 kambariai, 2 vonios, dvigubas garažas, ak
mens priekis, 4 metų senumo. $22.000. Įmokėti $10.000.
ARMADALE — BLOOR, 7 dideli kambariai, liuksus atskiras namas, 2 vir

tuvės. 2 vonios, žaidimo kambarys, garažas. $22.900. Įmokėti $8.000.
RONCESV ALLES — GARDEN, 11 kambarių, atskiras DUPLEX AS, van
dens apšildymas, 2 vonios, 3 virtuvės. Viso $23.500. Įmokėti $7.000.
GLENLAKE —. RUNNYMEDE, 8 kambariai per 2 augštus. 2 virtuvės, 2 

vonios. 2 garažai, vandens apšildymas. $23.900. Įmokėti $10.000.
Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Vasario 16 Toronte
PRISIKĖLIMO PAR. ŽINIOS

— Pr. sekmadienį parapijiečiams iš
dalintas Toronto arkivyskupijos vai- 
dytojo laiškas, kuriame nusakomos vie
tinės kunigų seminarijos išlaikymo 
problemos ir kuriame prašoma jos iš
laikymui aukų.

— Šį trečiad. — Pelenų diena ir Ga
vėnios pradžia. Mišios — 7, 7.30 ir 8 
v. ryto ir, be to, 8 v.v. Per visas Mi
šias klausomos išpažintys ir dalijama 
Komunija. Po kiekvienų Mišių, ryte 
ir vakare, tikintieji paženklinami pa
šventintais pelenais.

— Gavėnios pasninkai Toronto arki
vyskupijoje ir šiais metais yra labai 
sušvelninti: tik Pelenų dieną ir Did. 
penktadienį susilaikoma ir nuo mėsiš
kų valgių, ir pilnai privalgoma tik vie
ną kartą; paprastai penktadieniais už
laikomas įprastas susilaikymas nuo 
mėsos; šiaip kitomis Gavėnios dieno
mis joks pasninkas ar susilaikymas 
nuo mėsos nėra privalomas.

— Gavėnios metu kviečiami visi, 
specialiai jaunimas, susilaikyti nuo šo
kių, pasilinksminimų ir triukšmingų 
sueigų. Populiarūs jaunimo šokiai, ku
rie Prisikėlimo salėje būdavo daromi 
kas sekmadienį, po Gavėnios vėl bus 
tęsiami toliau.

— Lietuvos nepriklausomybės šven
tė Prisikėlimo bažnyčioje bus prisime
nama šį sekmadienį. Maldoje visose 
Mišiose prisimenami kovoję ir kritę 
už Tėvynę. Pamokslai sakomi šventei 
pritaikyta tema. Per visas Mišias da
roma antra speciali rinkliava radijo 
transliacijoms į Lietuvą paremti. Kvie
čiama duosniai prisidėti. Ta rinklava 
daroma vietoje seniau prie durų vyku
sių įvairių fondų rinkliavos. Mišiose 
10 vai. organizuotai ir su vėliavomis 
dalyvauja jaunesnieji ir jaunučiai 
moksleiviai ateitininkai ir jūrų skau
tai. Mišiose 11 vai. organizuotai ir su 
vėliavomis dalyvauja kolonijos šauliai 
ir skautai. Po tų Mišių prie paminkli
nės lentos padedamos gėlės. Po pie
tų visi kviečiami gausiai dalyvauti vie
šame šventės paminėjime.

— Šį antradienį ir ketvirtadienį, 
7.30 v.v. muzikos studijoje bendros 
parapijos choro repeticijos.

— Jaunimo choro repeticija — šį 
penktadienį, 6.30 v.v. muzikos studijoj.

— Šį sekmadienį, vasario 16 <L, ry- 
šiumi su tautos švente, nei pirmos Ko-A 
m unijos, nei katechetinių pamokų vai
kučiams, nei religijos pamokų gimna
zistams nebus.

— Pajamų mokesčių kvitai už 1963 
m. aukas jau visiems išsiųsti. Kvitų ne
gavę ar juose pastebėję kokių netiks
lumų, maloniai prašomi apie tai pra
nešti parapijos raštinei.

— Kitą savaitę parapijos kunigai 
lankys: Alpine Avė., Campbell Avė., 
Emerson Ave., Edwin Ave., Franklin 
Ave., Lansdowne Ave., Lumbervale 
Ave., Perth Ave., St. Clarens Ąve., 
St. Helens Ave., Sterling Road, Sy
mington Ave.

— Moterystės ryšiais susijungusius 
Alfonsą Jonušą ir Benigną Kromery- 
tę nuoširdžiai sveikiname ir linkime 
laimingo gyvenimo.

— Pakrikštyta Alekso ir Domicėlės 
Keršių dukra Linda Sigita, Eugenijaus 
ir Adelės Abromaičių dukra Bernade
ta Ona.

Metinis KLK Kultūros Drjos 
susirinkimas šaukiamas vasario 
29, šeštadienį, 3 v. p.p. virš “TŽ”.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Neringos tuntas vasario 16 d. da

lyvauja 10 vai. pamaldose Prisikėlimo 
bažnyčioje. Visų jūrų skautų-čių daly
vavimas būtinas.

— Tuntas džiaugsmingai sutiko ži
nią, kad tėvų komiteto pirm. dr. M. 
Anysui už jo veikalą apie senprūsius 
buvo paskirta premija. Sveikiname.

— Tunto sueiga Vasario 16 paminė
ti — vasario 23 d. Vadijos sueiga — 
vasario 18 d., 7.30 v.v. M. Slapšio bute.

MOKYT. P. BALČIŪNAS, jau sep
tinti metai dirbąs Šv. Vincento mo
kykloje, įsigijęs BA laipsnį Toronto 
un-te, paskirtas tos mokyklos vedėjo 
pavaduotoju — "vice-principal”. Svei
kiname nuolatinį mūsų bendradarbį.

SUŽEISTAS VYT. DUBICKAS eis- 
mo nelaimėje, kuri įvyko sausio 6 d., 
prisnigus daug sniego. Jis su kitais ke
leiviais važiavo į Oakvillę Volkswagen 
automobiliu ir, nepastebėjęs be švie
sų stovinčio sunkvežimio, trenkė į jį 
palįsdamas apačion; iš paskos važiavęs 
kitas automobilis trenkė į Volkswage- 
ną. Vyt. Dubickui sulaužyta koja; gy
dosi šv. Juozapo ligoninėje.

“TŽ” SPAUDOS BALIAUS METU 
pamestus karolius ir pirštines galima 
atsiimti pas p. Raškauską, Prisikėlimo 
par. sargą salėje. Taip pat rasti aki
niai — skambinti LE 2-3768.

Iškilmingoji visų lietuvių šven
tė — Vasario 16, rengiama Kana
dos Lietuviu Bendruomenės To
ronto apylinkės valdybos, Imis mi
nima šį šeštadienį ir sekmadienį 
atitinkamom iškilmėm.

• ŠEŠTADIENĮ, vasario 15 d., 
11.30 v. ryto, Lietuvos vėliavos 
pakėlimas prie miesto rotušės ir 
vainiko padėjimas prie žuvusių 
paminklo (gen. kons. dr. J. Žmui- 
dzinas), dalyvaujant miesto atsto
vams bei kitiems svečiams, šeš- 
tad. mokyklai ir kt. Šioje iškilmė
je kviečiami visi tautiečiai gau
siai dalyvauti.

6 v.v. Royal York viešbutyje 
—priėmimas Lietuvos bičiuliams, 
rengiamas Lietuvos gen. konsulo 
dr. J. Žmuidzino ir ponios. Daly
vaujama su pakvietimais, gauna
mais pas J. R. Simanavičių LE 
4-1274.

• SEKMADIENI, vasario 16 d., 
iškilmingos pamaldos visose liet, 
parapijų bažnyčiose.

Centrinis minėjimas - akademi
ja — 3.30 v. p.p. Central Tech
nical mokyklos auditorijoje, 275 
Lippincott Ave. (Harbord — Lip
pincott g. sankryžoj).

Pagrindiniai kalbėtojai: Aldona 
Augustinavičienė iš Klevelando 
— lietuviškai; Hon. Paul T. Hel- 
lyer, gynybos min. — angliškai.

Meninę programą išpildys: ak
torius Henrikas Kačinskas ir 
“Varpo” choras.

Akademikų paskaita. — Toron
to Akademikų Draugijos sekanti 
paskaita bus vasario 22 d., šešta
dieni, 7.30 v.v. Prisikėlimo para
pijos muzikos studijoje. Dail. T. 
Valius, grįžęs iš Paryžiaus po pu
sės metų meno kalbės tema “Siu 
dienų meno kryptys”. Kviečiame 
visus susipažinti su naujausiomis 
žiniomis meno srityje. Valdyba

Lietuvių Kredito Kooperatyvo 
“Parama”'visuotinis narių - šėri- 
ninkų susirinkimas šaukiamas 
1964 m. vasario 23 d., 3 vai. p.p. 
Ukrainian Cultural Centre salėje, 
85 Christie St., arti Bloor St. W., 
ties Willowdale parku. Darbų 
tvarka:

1. Atidarymas
2. Praeito susirinkimo protoko

lo skaitymas
3. Valdybos pranešimai: a. pir

mininko, b. iždininko
4. Kredito komit. pranešimas
5. Priežiūros komis, pranešimas
6.1963 m. pelno padalinimas
7.1964 m. pajamų ir išlaidų są

mata
8. Rinkimai 2 narių i valdybą, 

1 nario Į kredito komitetą ir 
1 nario į priežiūros komisiją 
Vaišės

9. Sumanymai
10. Uždarymas.
Dalyvaujančių narių registraci

ja prasideda 2 v* p.p. Prašome at
sinešti nario knygutes. Valdyba

Prisikėlimo parapijos bankelio 
metinis narių - šėrininkų susirin
kimas Įvyks sekmadienį, vasario 
23 d., 2 vai. p.p. Prisikėlimo par. 
salėje. Susirinkimas prasidės 
punktualiai. Registracija — nuo 
1 vai. p.p.

Toronto vyrų kvartetas, vad. 
muz. St. Gailevičiaus, šį sekma
dienį, vasario 16 d., dalyvauja Va
sario 16 minėjime St. Catharines, 
Ont. Minėjimą rengia KLB St. 
Catharines apylinkės valdyba. 
Kvartetas tai pat yra pakviestas 
Vasario 16 minėjimo programon į 
Delhi, Ont. vasario 22 d.

IŠNUOMOJAMAS 2 kambarių ir virtu
vės butas su visais patogumais High 
Park Ave. Skambinti LE 2-9547.

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir virtu
vė su baldais Prisikėlimo parap. baž
nyčios rajone. Skambinti LE 4-1045.
HIGH PARK RAJONE išnuomojamas 
H augštas. Be baldų, tik su elektrine 
plyta — suaugusiems. Tel. RO 94291. 
Skambinti kasdien nuo ryto iki 3 v. 
P-P-
IŠNUOMOJAMA I a. 2 kambariai ir 
virtuvė netoli Prisikėlimo parapijos 
bažnyčios. Tel. LE 2-0390.

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

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

Lietuviška baldu 
dirbtuvė

Daromi nauji minkyti baldai ir ap
traukiami seni piria kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-79*1 Numu 4M 
141537.

Paul T. Hellyer, 
Kanados gynybos ministeris.

Prie įėjimo — laisva auka. Mi
nėjimo pertraukos metu renka
mos aukos vokais Lietuvos laisvi
nimo reikalams.

Kviečiame Toronto ir apylinkės 
lietuvius visose Lietuvos nepri
klausomybės iškilmėse gausiai 
dalyvauti.

Primename, kad vasario 16 d., 
sekmadieni, 1.30 v. p.p. per CBL 
radiją 740 banga bus lietuviškų 
dainų koncertas, kuriame daly
vauja sol. V. Verikaitis. '

KLB Toronto apyl. valdyba

TĖVŲ DĖMESIUI. — Šį šešta
dienį, vasario 15 d., 11.30 vai. 
dalis šeštad. mokyklos mokinių— 
X, IX, VIII, VIIA, VIIB ir VIB 
skyriai dalyvauja prie miesto ro

ESTIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS Taip pat labai tiko padėti senojo Vil- 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS — vasario 23 niaus un-to vaizdai, 
d., sekmadienį, 3 v. p.p. Massey Hali, j 
Priėmimas kviestiniams svečiams ren
giamas vasario 21 d. Estų Namuose. I

DR. JUDITA MATULIONYTĖ, KLB . 
Toronto apyl. v-bos pirm., susižadėjo! 
su inž. Eug. Čuplinsku, buvusiu PLB 
valdybos nariu. Sveikiname.

DAIL. TEL. VALIUS padarė vinje
tes "Tž” skyrių antraštėms. Jos jau 
pradėtos naudoti nuo šio nr. Pagrin
dinė pirmojo puslapio antraštė taip 
pat dail. T. Valiaus. Leidėjai nuošir
džiai dėkoja jam už paslaugą.

Trečiadienį, taip pat universiteto 
patalpose, įvyko tautinių drabužių pa
roda. Šioje parodoje lietuviai taip pat 
stipriai pasirodė. Mūsų tautinius dra
bužius demonstravo studentės D. Ta- 
mošauskaitė, Ž. Stančikaitė ir Batūra, 
o visos parodos pranešėja, teikusi in
formacijas apie drabužius, buvo stud. 
G. Rinkūnaitė.

šeštadienį įvyko tautinių šokių ir 
dainų koncertas, kuriame dalyvavo ki
niečiai, ispanai, vengrai, vokiečiai, fi
lipiniečiai, pakistaniečiai, indiečiai, 
afrikiečiai, ukrainiečiai, graikai, lietu
viai ir latviai. Lietuviams atstovavo

MAGDALENA REKAITĖ iš Suval- ( Toronto taut, šokių grupė "Gintaras”, 
kų trikampio atvyko į Torontą, iš- vienas geriausiu pasirodymų buvo 
kviesta St. Kniukštos. Ruošiasi atvykti ‘ vengni, kurie šoko tautinius šokius, 
ir daugiau.

TARPTAUTINIS STUDENTŲ FES
TIVALIS. — Toronto un-te visą per
eitą savaitę vyko tarpt, stud, festivalis, 
kurį suruošė studentų taryba — Inter
national Students’ Council.

Savaitė buvo pradėta tautybių paro
da, kurią II. 3. pagrindinėje universi
teto bibliotekoje atidarė un-to prez. 
C. Bissel. Parodoje, užtrukusioje visą 
savaitę, tautinius eksponatus buvo iš
statę: vengrai, nigeriečiai, lietuviai, 
graikai, estai, latviai, kiniečiai, indie
čiai, arabai ir ispanai. Lietuvių skyrių 
šiemet skoningai įruošė stud, ateiti
ninkai, vad. stud. V. Tamulaitytės. 
Mūsų eksponatų tarpe vyravo gintarai 
su vykusiu paaiškinimu, kad Lietuva 
yra "šiaurės aukso” — gintaro šalis.

VCUgių, tdUUUiUJ 3UA.AUO,

Į pritariant chorui ir orkestrui. Nesėk
mė lydėjo ukrainiečius. Lietuviai im
ponavo savo gausiu šokėjų būriu.

Kitomis savaitės dienomis vyko spe 
dalios paskaitos — seminarai.

Didžioji anglų spauda šiam festiva
liui skyrė daug dėmesio. Toronto dien
raštis "Telegram” šeštadienio laidos 
pirmame puslapyje įdėjo spalvotą pen
kių studenčių, apsirengusių taut, dra
bužiais, fotografiją. Šalia ukrainietės, 
pakistanietės, vengrės ir kinietės bu
vo ir lietuvaitė — G. Rinkūnaitė.

Paminėtina, kad Rotary klubo ini
ciatyva Toronte statomi tarptautiniai 
studentų namai, kuriuose atskiros tau
tybės turės savo kambarius. Tam rei
kalui tautybės duoda stambokų aukų. 
Lietuviai, atrodo, tuo reikalu dar visai

DRAUDIMO INDUSTRIJOS SUTRUMPINTAI 
VADINAMAS DRAUDIMAS, BŪTINAS

> KIEKVIENAM NUOSAVYBĖS SAVININKUI.
Comprehensive 
Personal Liability. 

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhrnR.

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

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

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

tušės Lietuvos vėliavos pakėlimo 
ir vainiko padėjimo iškilmėse 
prie žuvusių paminklo. Turintie
ji automobilius tėvai, kurių vai
kai dalyvaus vėliavos pakėlime, 
maloniai prašomi "atvykti į mo
kyklą 10 vai. 40 min. Lygiai 11 
vai. nuo mokyklos bus vykstama 
prie miesto rotušės. Tikimasi nuo
širdaus tėvų bendradarbiavimo.

Vedėjas

AUKOS TAUTOS FONDUI 
VASARIO 16 D.

Aukos Tautos Fondui Toronte 
bus renkamos Vasario 16 d. ne
priklausomybės šventės minėjimo 
metu. Taip pat bus galima įsigyti 
Tautos Fondo pasų ir ženklų. 
Tautiečiai prašomi duosniai auko
mis paremti Lietuvos laisvinimo 
kovą. Parama šiemet ypač reika
linga, nes amerikiečių teikiama 
pagalba nutraukta. Ypač aukos 
laukiamos iš tų tautiečių, kurie 
vajaus metu nebuvo aplankyti ar 
nepaaukojo.

Šiuo kritišku metu labiau negu 
betkada parama turi ateiti iš lie
tuvių. Tik aukodami ir aukodami 
Tautos Fondui stiprinsime ir pa
greitinsime Lietuvai laisvės atga
vimą. Toronto TF v-ba

Pūtvio šaulių kuopa dalyvauja 
iškilmingose nepriklausomy b ė s 
šventės pamaldose vasario 16 d., 
11 vai. Prisikėlimo par. bažnyčio
je. Šauliai prašomi rinktis į kavi
nę 10.30 v.r. Kuopos valdyba

Prano BARAUSKO agentūra
49 CAMEO CRES., TORONTO 9

RO 6-0811 Roa6-0832

Commissioner for Taking Affidavits.
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05! MONTREAL
Vasario 16 d., 3 vai. p.p., 

Plateau Hall, 
3710 Calixa-La-Vallee Avė. įvyks
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖS MINĖJIMAS
PROGRAMOJ:

• Paskaita — Tėv. J. Vaišnys, SJ.,
• Lietuvos operos solistė E. Kardelienė,
• Pianistas K. Smilgevičius,
• Aušros Vartų parapijos choras, ved. muz. A. Ambrozaičio,
• Dr. J. Basanavičiaus skautų vyčių tautinių šokių grupė, vad. 

H. Celtoriaus;
MINĖJIMAS PRADEDAMAS PUNKTUALIAI. /

VISUS Montrealio tautiečius maloniai kviečiame minėjime dalyvauti.
KLB Montrealio seimelio prezidiumas

AUŠROS VARTŲ PAR. ŽINIOS
— Šį sekmadienį minime Vasario 16. 

11 vai. iškilmingos pamaldos, kuriose 
organizacijos dalyvauja su vėliavo
mis. 3 v. p.p. minėjimas Plateau sa
lėje.

— Gavėnios sekmadieniais, prade
dant ateinančiu sekmadieniu ir bai
giant Velykomis, mūsų bažnyčioje 
bus vakarinės Mišios 5 vai. vak. Kvie
čiame šiomis Mišiomis pasinaudoti, 
kuriems yra sunku išklausyti Mišias iš 
ryto.

— J.E. kardinolas paskelbė, kad 
šiais metais mūsų vyskupijoje Sutvir
tinimo sakramentas nebus teikiamas 
dėl liturginių pakeitimų. Tad mūsų 
parapijoje šiais metais organizuojama 
tik pirmoji Komunija, kuriai vaikus 
prašome registruoti pas seseles arba 
klebonijoje.

— Tretininkų susirinkimas — šį 
sekmadienį bažnyčioje po 11 vai. Mi
šių.

— Jau artėja kovo 14 ir 15 d. — 
parapijos bazaras. Visi prisidėkime 
prie bazaro pasisekimo.

— Atidaryta lietuvių įsteigta slidi
nėjimo vieta Valee Bleue, prie Vai 
David.

— Užpraėjusios savaitės rinkliava 
— $293.
' — Jau susiorganizavo mergaitės 

krepšininkės prie "Tauro” sporto klu
bo. Jas jau pradėjo treniruoti V. šipe- 
lis. Norinčios priklausyti klubui tesi- 
registruoja "Tauro” valdyboje arba 
parapijoje.

nesirūpina; yra pavojaus, kad mums 
kambarys gali būti ir neduotas. Būtų 
labai gaila visais atžvilgiais. A.

IŠ "DAINOS” VEIKLOS
Metiniame susirinkime pas nares E. 

Ališauskienę ir E. Aleksienę narių da
lyvavo apsčiai. Peržvelgta 1963 m. 
veikla, pasidžiaugta Toronto ir tolimes
nių vietovių liet, visuomenės jautru
mu "Dainos” šalpos darbams.

Prieškalėdinėse rinkliavose prie baž
nyčių auku gauta: Prisikėlimo — 
S152,70 ir Šv. Jono Kr. — $131,91. 
Dar kartą nuoširdžiai ačiū visiems. Vo
kietijon — seneliams, neturtingoms 
šeimoms bei pavieniams — Kalėdų 
proga pasiųsta $304. Iš pavienių asme
nų kalėdinių aukų gauta: Nijolės ir 
Vyt. Kaveckų Čikagoje $10;' U. Yau- 
niškienės Winnipege $10; Z. ščepana- 
vičienės $5 ir E. Paulionienės $2. Vi
siems nuoširdus ačiū. Buvo prisimintas 
N. Kaveckienės ir jos vyro Vytauto 
veiklumas "Dainoje”. Išvykus Į Čika
gą jų saitai nuolat stiprinami stambio
mis aukomis švenčių, sukakčių ir kito
mis progomis. Nutarta Nijolę ir Vy
tautą įrašyti "Dainos” garbės nariais. 
Sveikiname ir džiaugiamės.

Valdyba sutiko eiti pareigas ir 1964 
m., išskyrus ižd. J. Kulikauskienę, ku
riai "Daina” yra daug skolinga už jos 
atsidavimą savo pareigoms per dauge
lį metų. Ji sutiko įeiti revizijos kom., 
o E. Ališauskienė perėmė ižd. parei
gas. Valdybos sąstatas yra toks: K. 
Butienė — pirm., Br. Žiobienė ir P. 
Jankaitienė — vicepirm., L. Novo- 
grodskienė — sekr. ir E. Ališauskienė 
—ižd. Revizijos kom., perskaičiusi pra
nešimą iš 1963 m., irgi sutiko pasilikti 
pareigose: L. Kybartienė, M. Karkie- 
nė ir J. Kulikauskienė. Man, senutei 
narei, berašant šiuos žodžius, džiaugs
mo ašaros rieda, kad turime tokių pa
sišventusių lietuvaičių, kurios artimo 
meilės dėlei palaiko "Dainą” gyvą.

Ačiū mieloms šeimininkėms už tokį 
šiltą susirinkimo priėmimą ir jaukią 
nuotaiką.

Sekantis susirinkimas įvyks kovo 1 
d., 3 vai. p.p., pas narę St Matulevi
čienę, 235 Pacific Avė. Visos narės ir 
viešnios kviečiamos atsilankyti.

M. F. Yokubynienė

District Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

A. GRAŽYS 739-9328 
P. JASUTIS — LA 2-7879
M. ROTH — RE 7-9353

10 METŲ PATIRTIS

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito «| IT A C” 
Kooperatyve Lf I A4O

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turima draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrus — 4^%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už 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.

SV. KAZIMIERO PAR. ŽINIOS
— Vasario 16 d. — Lietuvos nepri

klausomybės šventė. Iškilmingos Mi
šios bus 11 vai. ir jaunimui 10 vai. Vi
si kviečiami dalyvauti minėjime 3 v. 
p.p. Plateau salėje. -

— Vasario 23 d. parapijos jaunimo 
sambūris ruošia ekskursiją į Šv. Lau
ryno kalnus. Norintieji dalyvauti iš
vykoje registruojasi pas valdybos na
rius. Kviečiami gausiai dalyvauti.

— Kadangi šiais metais nebus tei
kiamas Sutvirtinimo sakramentas, mū
sų parapijoje bus tik pirmoji Komuni
ja. Prašome tėvus registruoti visus 
vaikučius, kurie eis pirmos Komunijos, 
klebonijoje tel. AL 1-9930 iki kovo 1 
d. E. N.

SAUSIO MĖNESĮ "Litas” užbaigė su 
$868.666; padidėjimas — S14.000. Pa
jamų gauta $115.000. Indėliai pasie
kė $794.000 (gruodžio $773.000). As
meninės paskolos pakilo nuo S206.000 
iki $225.000, nekilnojamo turto suma
žėjo nuo $534.000 iki $526.000. Depo- 
zitorių skaičius pakilo nuo 60 iki 78, 
narių skaičius nuo 839 iki 853. Bend
ra mėnesio apyvarta — $227.000.

Lyginant su pr. metų sausio mėn. 
šių metų rezultatai yra labai geri, ka
dangi ir pajamos ir bendra apyvarta 
padidėjo 25%. ' z

ASMENINIŲ PASKOLŲ išdavimas 
šiemet žymiai palengvintas. Valdybos 
nutarimu, asmeninės paskolos duoda
mos be laiduotojų: 1. vedėjo nuožiū
ra iki $250. 2. kredito komisijos nuo
žiūra iki $1.000 profesijonalams ir tu
rintiems išmokėtą nekilnojamą turtą, 
ir iki $500 turintiems pastovų darbą 
ir nekilnojamą turtą. 3. turintiems "Li
te” numokėtas nekilnojamo turto pa
skolas, tačiau nedaugiau $2.000, ir ne
daugiau numokėtos sumos. 4. užstatant 
hipotekiniu keliu nedaug įskolintą ne
kilnojamą turtą (kurie nemėgsta jieš- 
koti laiduotojų).

Savaime suprantama, kad pagrinde 
asmeninės paskolos ir toliau lieka dau
gumoje su laiduotojų garantijomis.

ĮVEDUS PALŪKANŲ APSKAIČIA
VIMĄ už depozitus nuo mėnesinės ma- . 
žiausios sumos, depozitorių skaičius 
pradėjo sparčiai augti. Pr. R.

VAIKŲ AUKLĖJIMO KURSAI. — 
Jų pravesti iš Čikagos atvyksta peda
gogė Domicėlė Petrutytė. Kursų tvar
ka bei paskaitos:

Šv. Kazimiero par. salėje — 3426 
Parthenais St.:

Vas. 22, šeštadienį, 5 v. p.p. — "Tė
vai ir jų uždaviniai montesorinio auk
lėjimo šviesoje”.

Vasario 23, sekmadienį, 5 v. p.p. — 
"Kas yra montesorinis auklėjimas? 
Kada jis prasideda ir kaip jis turėtų 
būti vykdomas šeimoje”.

Vasario 24, pirmadienį, 7.30 v.v. — 
"Kokia dvasinė pagalba yra reikalin
ga vaikui nuo gimimo dienos iki 
metų”.

Vasario 25, antradienį, 7JO v.v.*— 
"Prasmingo judesio ir veikimo reikš
mė mažo vaiko auklėjime”.

N. Pr. M. seselių namuose — 1450 
de Seve St.:

Vasario 26, trečiadienį, 7.30 v.v. — 
"Auklėjančios aplinkos paruošimas na
muose, atsižvelgiant Į dvasinius vaiko 
poreikius”.

Vasario 27, ketvirtadienį, 7.30 v.v. — 
"Konkretūs būdai ir priemonės tė
vams kaip ugdyti vaikuose tautinę sa- 
vigarbą”.

Vasario 28, penktadienį, 7 JO v.v. — 
"Laisvės ir drausmės samprata mon- 
tesoriniame auklėjime”.

Visi tėvai ir auklėtojai maloniai 
kviečiami šiuos kursus lankyti.

ROYAL- LONDON 
& LANCASHIRE 

APDRAUDOS BENDROVĖS 
yra atstovaujamos: 

Adamonis Insurance 
Agency Inc.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd. 
Tel.: 722-2472

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
— NELAIMINGI ATSITIKIMAI — 

Tikslus ir greitas patarnavimas 
Sąskaitos “Lite” Nr. D-752




